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Nota do Editor

A nova doença do coronavírus (COVID-19) está se espalhando rapidamente em todo
o mundo, o que fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarasse
uma doença pandêmica. Muito ainda é desconhecido sobre esse vírus. Neste cenário,
pneumologistas de diferentes países afetados por esta doença se juntaram para
elaborar um e-book intitulado "Consenso internacional de pneumologista sobre
COVID-19”, que se concentrou em várias estratégias de prevenção e tratamento.
A primeira edição do e-book foi publicada oficialmente em 14 de março de 2020 e foi
aceita por profissionais de saúde em todo o mundo. Apesar dos esforços coletivos de
todos os seres humanos, ainda estamos achando difícil conter a propagação desta doença.

No último mês, muita coisa mudou na maneira como abordamos o COVID-19. Em vista disso,
minha equipe de pneumologistas se reagrupou para criar uma segunda edição do e-book e gostaria
de agradecer a todos que contribuíram imensamente entre as horas de trabalho. Como a primeira
edição, a segunda também é disponibilizada a todos, gratuitamente. Também em nome de todos
os colaboradores, eu gostaria de dedicar este e-book a todos os profissionais de saúde que têm
contribuído imensamente na luta contra essa doença mortal. Vamos todos nos unir e lutar contra
o COVID-19.



O QUE FAZ UMA GRANDE EQUIPE?
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Juntos nós podemos. "Nunca pare. Faça o seu melhor. Hoje você é a
esperança de alguém e um dia será o herói de alguém "

Dedicamos esse E-book a todos os profissionais da saúde

que estão lutando contra a pandemia de COVID-19
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Introdução
O coronavírus compreende uma grande família de vírus comuns em seres humanos
e animais (camelos, gado, gatos e morcegos). Existem sete tipos diferentes de
coronavírus.

229E (alpha coronavírus)

NL63 (alpha coronavírus)

OC43 (beta coronavírus)

HKU1 (beta coronavírus)

SARS-CoV-2 (o novo coronavírus que causa Doença pelo Novo Coronavírus
2019 - COVID-19)

MERS-CoV (beta coronavírus que causa a Síndrome Respiratória do Médio
Oriente - MERS)

SARS-CoV (beta coronavírus que causa Síndrome Respiratória Aguda Grave -
SARS)

Às vezes, o coronavírus de animais infecta pessoas e se espalha ainda mais por meio
da transmissão de humano para humano, como ocorreu com o MERS-CoV, SARS-CoV
e agora com o COVID 19. O vírus que causa o COVID-19 é denominado coronavírus
grave da síndrome respiratória aguda 2 (SARS-CoV-2); anteriormente, conhecido como
2019-nCoV.

Em dezembro de 2019, esse novo coronavírus foi identificado como causa de infecções
do trato respiratório superior e inferior em Wuhan, uma cidade na província de Hubei, na
China. Ele se espalhou rapidamente, resultando em uma epidemia em toda a China e
gradualmente se espalhando para outras partes do mundo em proporções pandêmicas.
Afetou quase todos os continentes do mundo, exceto a Antártica. Em fevereiro de 2020,
a Organização Mundial da Saúde nomeou a doença COVID-19, que significa Doença pelo
Novo Coronavírus 2019.
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Modo de Transmissão

O entendimento do modo de transmissão está, no momento presente, incompleto.
A investigação epidemiológica em Wuhan, no começo do surto, identificou uma
associação inicial com um mercado de frutos do mar, onde a maioria dos pacientes
havia trabalhado ou visitado. O mercado de frutos do mar também vendia coelhos
vivos, cobras e outros animais. O conceito inicial era que o vírus se originou de cobras,
porém estudos posteriores provaram que ele tinha mais semelhança com morcegos.
No entanto, à medida que o surto progredia, a transmissão de pessoa para pessoa
através de gotículas e fômites tornou-se o principal modo de transmissão.

A viabilidade do SARS-CoV-2 em aerossóis é de cerca de 3 horas, em plástico e
aço inoxidável pode chegar até 72 horas, em cobre até 4 horas e em papelão até
24 horas. Foi demonstrado que a sobrevivência do SARS-CoV pode ser afetada 
ela temperatura; temperatura ambiente mais baixa favorece a persistência do
vírus nas superfícies. A análise da propagação da infecção ao redor do mundo e
sua correlação com as condições ambientais locais, demostrou que a umidade
absoluta acima de 10g / m2 poderia desacelerar a transmissão de 2019-nCoV.

O efeito da epidemia dependeria da transmissão e da gravidade da infecção.
O número básico de reprodução (R0 - R nulo) é 3 para SARS-CoV-2; o que
significa que três novos casos estão sendo infectados pelo vírus pelo caso inicial.
O R0 indica se a transmissão seria sustentada ou não; um R0 inferior a 1 significa
que a transmissão morreria e um R0 superior a 1 significa que seria sustentada.

Como a transmissão de pessoa para pessoa ocorre?

Transmissão por gotículas

O vírus é liberado nas secreções respiratórias quando uma pessoa infectada tosse,
espirra ou fala. Essas gotículas podem infectar outras pessoas se fizerem contato
direto com as membranas mucosas. A infecção também pode ocorrer tocando uma
superfície infectada e em seguida os olhos, nariz ou boca.

Gotículas normalmente não viajam mais de dois metros e não permanecem
suspensos no ar. Entretanto, dada a atual incerteza em relação aos mecanismos de
transmissão, medidas de precauções de doenças transmitidas pelo ar são
recomendadas rotineiramente em alguns países e na definição de procedimentos
específicos de alto risco. Acredita-se que os pacientes são mais contagiosos quando
estão sintomáticos. Alguma disseminação pode ser possível antes que os sintomas
apareçam, mas não se considera que isso seja uma ocorrência comum.
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A contaminação ambiental ampla por pacientes infectados foi documentada em termos
de contaminação de saídas de ar, maçanetas de portas, vaso sanitário, pia e equipamento
de proteção pessoal. Foi demonstrado que indivíduos infectados assintomáticos
(super espalhadores) espalham o COVID-19. Esses são casos que não apresentam sintomas
e manifestações radiológicas, mas podem transmitir o vírus para outras pessoas. 

Contato próximo é definido como

a)    Pelo menos 10 minutos a 2 metros de um paciente com COVID-19 confirmado, ou
       indivíduos expostos ao paciente com COVID-19 a 2 metros por mais de 1 hora dentro
       de 2 dias antes do início dos sintomas do paciente,

b)    Membros da família que moram com o paciente COVID-19 ou paciente suspeito.
       Também é essencial avaliar a duração da exposição e os sintomas clínicos do
       paciente com COVID-19.

A alta carga viral durante os dias iniciais da doença sugere que os pacientes podem ser mais
infecciosos durante o período da primeira semana, e isso pode explicar a alta transmissibilidade
da SARS-CoV-2 e a alta carga viral na apresentação. Altas cargas virais estão associados a
grupos de pacientes em idade mais avançada e, portanto, infecção grave.

A carga viral média dos casos graves é cerca de 60 vezes maior que a dos casos leves,
sugerindo que resultados clínicos desfavoráveis podem estar associados à carga viral.
Provavelmente, isso pode explicar a infecção grave nos profissionais de saúde.

Outros modos de transmissão possíveis

Propagação por objetos: Pode ser possível que uma pessoa apresente COVID-19 tocando
em uma superfície ou objeto que contenha o vírus e, em seguida, tocando sua própria
boca, nariz ou possivelmente seus olhos, mas esse não é parece ser a principal maneira
do vírus se espalhar.

O RNA do SARS-CoV-2 foi detectado nas fezes e persiste por longa duração em alta
concentração, mesmo que o paciente seja assintomático; isso indica replicação ativa no trato
gastrointestinal, mas até o momento não há relatos de transmissão fecal. Portanto, mais
estudos são necessários para documentar esse modo de transmissão.

Já foi demonstrado que o SARS-CoV sobrevive por semanas em água e esgoto infectados.
Assim, esse modo de transmissão deve ser estudado ativamente. Desde que foi confirmada
a presença do vírus nas secreções conjuntivais, a possibilidade de transmissão pelas
superfícies oculares também foi contemplada. A adsorção do vírus em poeira e partículas em
suspensão no ar também precisa ser investigada como possível modo de transmissão de vírus.

Consenso Internacional de Pneumologia em Covid-19 2 a Edição
Página 03



Embora dados anedóticos de positividade ao COVID tenham sido relatados em recém-nascidos,
em estudo de série de casos de Wuhan, China, que acompanhou 9 gestantes que deram à luz
em janeiro de 2020, não foi observada .transmissão vertical para seus recém-nascidos

A é uma fonte importante de infecção em profissionais de saúde, incluindotransmissão hospitalar 
médicos, enfermagem e equipe multiprofissional durante avaliação, transporte, ventilação não
invasiva, intubação e broncoscopia de pacientes com COVID.

As políticas que foram usadas em muitos países para interromper a transmissão são: 

Bloqueio de áreas infectadas. 

Restrições de viagem 

V igilância contínua e rastreamento ativo de contatos

A quarentena de contatos próximos é essencial, pois eles podem não ter sintomas inicialmente,

mas podem desenvolver sintomas mais tarde, uma vez que o período de incubação varia de 5 a

14 dias 

Usar uma máscara facial em público obrigatoriamente

Epidemiologia
Desde os primeiros relatos de casos em Wuhan, no final de 2019, mais de 80.000 casos de
COVID-19 foram relatados na China, incluindo todos os casos confirmados por laboratório, bem
como os casos diagnosticados clinicamente na província de Hubei. Número crescente de casos
também foi relatado em outros países, em todos os continentes do mundo, exceto na Antártica.
A taxa de novos casos fora da China superou a taxa na China, o que levou a Organização Mundial
da Saúde (OMS) a declarar a COVID-19 como uma pandemia.

Desde a descoberta da doença, até o momento da elaboração deste documento, mais de 509.154
casos de COVID-19 foram notificados globalmente, número de casos que triplicaram em relação
à semana anterior e um total de 23.335 mortes foram relatadas pela OMS. Nesse momento, a
região europeia (Itália, Espanha, França, Alemanha, Suíça) contém mais casos confirmados fora da
China, onde o vírus se espalhou primeiro. A região do Pacífico Ocidental (China, República da Coréia,
Japão, Malásia, Austrália), a região do Mediterrâneo Oriental (com o Irã) e a região das Américas
também relataram grande número de casos (Figura 1).
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Figura 1: COVID-19, 18 de abril de 2020 Países, territórios ou áreas com casos confirmados de 

Cerca de 800 casos e 10 mortes também foram relatados em passageiros que viajavam em navios
de cruzeiro. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como
uma pandemia, em 12 de março de 2020. A Tabela 1 apresenta estimativa do número de casos de
COVID-19; que pode ser menor que o número real, pois o número de indivíduos assintomáticos é
desconhecido e a disponibilidade de locais para realização de testes podem variar de região para
região. Residentes de asilos e hospices são mais suscetíveis à infecção viral e estão em um grupo 
ulnerável a infecções graves, considerando a idade e a presença de comorbidades.

Os profissionais da saúde são outro grupo suscetível, pois cuidam de casos graves da infecção
(provavelmente com altas cargas virais), com proximidade ao caso durante procedimentos como
avaliação, transporte, coleta de sangue, intubação e broncoscopia. Relatórios auxiliares da China
afirmam que 3.300 profissionais da saúde foram infectados e da mesma forma 20% dos
profissionais da saúde da Itália contraíram a infecção. Com a escassez de equipamentos de proteção
individual em todo o mundo e longas horas de trabalho para lidar com a carga extra; esse risco
aumenta ainda mais.

A taxa de letalidade demonstrou ampla variação, entre 0,25 a 7%, pois o denominador composto
por casos assintomáticos não é totalmente conhecido. A taxa de mortalidade é de 2 a 7%,
dependendo da idade e presença de comorbidades, principalmente em idosos. Dados preliminares
dos Estados Unidos (EUA) sugerem também que 20% dos adultos mais jovens (20-44 anos) são
hospitalizados e 12% são internados em UTI. Na Itália, o país com maior taxa de mortalidade, 60%
dos casos de coronavírus e 70% das mortes no país até agora foram em homens. Da mesma
forma, 64% de mortalidade na China também ocorreu em homens.
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Além disso, a OMS demostrou que a mortalidade que ocorreu devido à COVID-19 foi entre 2-8
semanas. Assim, o número de mortes pode ser subestimado. A apresentação da doença é
heterogênea, com doença leve em 80-95% dos casos; a doença grave está associada a altas cargas
virais (até 60 vezes mais altas em casos graves versus leves) e derramamento viral prolongado.
A letalidade também depende da idade do paciente; dados iniciais dos EUA sugerem que a faixa
etária dos idosos > 85 anos tem 10-27% de mortalidade, 3-11% entre 65-84 anos, 1-3% entre
55-64 anos e <1% em indivíduos com menos de 55 anos. A mortalidade relacionada à doença
pode chegar a 60% em pacientes críticos que necessitam de internação hospitalar.

Tabela 1: Cenário global de casos de COVID-19 (dados adaptados da OMS)

CONSENSO INTERNACIONAL DE
PNEUMOLOGIA EM COVID-19 MortesCasos de Covid-19

1º Edição

2º Edição

14 de março de 2020

19 de abril de 2020

Globalmente, até 02 de junho de 2020, foram registrados pela OMS 6.140.934
casos confirmados de COVID-19, incluindo 373.548 mortes
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Fisiopatologia da COVID-19
Os coronavírus são uma grande família de RNA vírus de fita simples (+ssRNA) que podem ser
isolados em diferentes espécies animais. Na microscopia eletrônica eles apresentam aparência de
coroa (coronam é o termo em Latim para coroa) devido à presença de glicoproteínas pontiagudas
no envelope viral. Esses vírus também podem infectar seres humanos e causar doenças que variam
do resfriado comum a doenças mais graves, como MERS, SARS e agora Covid-19. Até o momento,
sete CoVs humanos (HCoVs) capazes de infectar seres humanos foram identificados.

O SARS-CoV-2 pertence aos betaCoVs. Possui forma redonda ou elíptica e geralmente pleomórfica,
e diâmetro de aproximadamente 60–140 nm (Figura 2). De acordo com pesquisas recentes, uma
mutação no pico, que provavelmente ocorreu no final de novembro de 2019, provocou o salto para
os seres humanos. Em particular, Angeletti et al. compararam a sequência do gene SARS-Cov-2 
om a sequência SARS-CoV. Eles analisaram os segmentos helicoidais transmembranares no
ORF1ab codificado 2 (nsp2) e nsp3 e descobriram que a posição 723 apresenta uma serina no lugar
de um resíduo de glicina, enquanto a posição 1010 é ocupada por prolina no lugar da isoleucina.
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Figura 2: Ultraestrutura do SARS-CoV-2

Ao ser depositado na membrana mucosa nasal e faríngea, o vírus começa a proliferar rapidamente e
causa a Covid-19. Os linfócitos são altamente vulneráveis a esse vírus e, portanto, a linfocitopenia é
uma característica comum.

A progressão da doença pode ser dividida em três fases distintas: 

Fase inicial da infecção 

Fase pulmonar 

Fase hiperinflamatória grave

Durante a , a resposta inflamatória inicial pode causar sintomas locais comofase inicial da infecção
irritação na garganta e tosse seca e sintomas constitucionais como febre, mialgia e dores de cabeça.
Muitos pacientes podem ser assintomáticos. Durante esta fase, o paciente está infectado e pode
transmitir a doença. Muitos pacientes podem não progredir além dessa fase e se recuperam
lentamente durante um período de 2-6 semanas. 

Durante a fase pulmonar, o vírus infiltra o parênquima pulmonar e começa a proliferar. Esse
estágio é caracterizado por lesão no parênquima pulmonar, levando à vasodilatação, aumento da
permeabilidade endotelial e recrutamento de leucócitos, causando danos pulmonares adicionais,
hipoxemia e estresse cardiovascular.
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Em um subconjunto de pacientes, a  do hospedeiro continua a amplificar eresposta inflamatória
resulta em inflamação sistêmica. Isso, frequentemente rotulado como tempestade de citocinas,
pode comprometer órgãos distantes. O protagonista desta tempestade é a interleucina 6 (IL-6).
A IL-6 é produzida por leucócitos ativados e atua em grande número de células e tecidos. É capaz
de promover a diferenciação de linfócitos B, promove o crescimento de algumas categorias de
células e inibe o crescimento de outras. Essa resposta hiperinflamatória pode ser confirmada pelo
aumento dos níveis de ferritina, interleucinas e proteína C reativa no soro.

Interessantemente, dois tipos distintos de insuficiência respiratória estão sendo reconhecidos.
Um deles é a SDRA ou , que é caracterizado por alta elastância, alto shunt dapaciente do tipo H
direita para a esquerda, alto peso pulmonar e alta capacidade de recrutamento. Poucos relatos de
casos de biópsia de pulmões envolvidos mostraram danos alveolares difusos bilaterais com
exsudatos de fibromioides celulares, descamação de pneumócitos e formação de membrana
hialina, típica da SDRA. Esses pacientes podem precisar de intubação e se beneficiar da ventilação
mecânica com PEEP alta.

Outro subgrupo de pacientes foi rotulado como , caracterizados por pulmõesfenótipo de tipo L
com baixa elastância, baixa relação ventilação-perfusão, baixo peso pulmonar e baixa capacidade
de recrutamento. Esses pacientes costumam apresentar grande hipóxia sem dispneia significativa.
Alguns compararam essa apresentação ao “mal da montanha” ou doença da altitude elevada.
Esses pacientes podem responder à oxigenoterapia isoladamente e podem não se beneficiar da
ventilação sob alta pressão.

Embora os pulmões sejam o local proeminente da infecção e da inflamação, a resposta inflamatória
amplificada pode ter efeitos deletérios em outros órgãos, incluindo o coração. 

Consistente com essa noção, biomarcadores de lesão cardíaca (Trop-I e BNP elevados) e
anormalidades eletrocardiográficas se correlacionam com marcadores inflamatórios elevados.
A infecção por SARS-CoV parece diminuir os receptores ACE2, o que pode contribuir para a
disfunção ventricular esquerda. Também há alguma evidência de lesão miocárdica direta. As
necropsias confirmaram infiltrados mononucleares com necrose, contentando os critérios para
miocardite viral. O coração também pode ser sobrecarregado devido à insuficiência respiratória,
especialmente em pacientes com doença cardíaca subjacente pré-existente.

Os rins geralmente são afetados por doenças graves, especialmente a SDRA e a Covid-19 não
é exceção. Um estudo retrospectivo na China que incluiu 201 pacientes com pneumonia por
COVID-19 confirmada demonstrou que 4,5% dos pacientes desenvolveram lesão renal aguda
(LRA). A tempestade de citocinas sozinha não pode explicar a LRA e apenas uma pequena
porcentagem dos pacientes com SDRA desenvolveu LRA. Desregulação de fluidos, insuficiência
cardíaca, rabdomiólise e sepse podem contribuir para a LRA. 
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Características clínicas
Período de incubação

Espectro de gravidade da doença

Acredita-se que o período de incubação da COVID-19 seja aproximadamente 4 a 14 dias após a
exposição. O período entre a média de início dos primeiros sintomas até a hospitalização é de 7 dias.

Em relatório do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, que incluiu aproximadamente
44.500 casos de infecção confirmados a estimativa da gravidade da doença:

Leve (sem pneumonia ou pneumonia leve) 81%

Doença grave 14%

Doença crítica 5%

Em outro estudo multicêntrico com 1099 pacientes, 15,7% dos pacientes atenderam aos critérios
a ATS para pneumonia grave. A taxa geral de mortalidade de casos foi de 2,3%; nenhuma morte
foi relatada entre os casos não críticos. Essa taxa subiu para 8% entre pacientes de 70 a 79 anos,
14,8% entre > 80 e 49% naqueles que necessitaram de cuidados intensivos.

Acredita-se que comorbidades como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças
pulmonares crônicas, hipertensão e doenças malignas aumentem o risco de mortalidade.

Idade

Apresentação clínica

Apresentação inicial

A COVID-19 pode afetar todas as faixas etárias e a infecção assintomática foi bem descrita. No
grande relatório chinês, 2% das infecções ocorreram em indivíduos com menos de 20 anos
de idade. Da mesma forma, na Coréia do Sul, 6,3% das quase 8.000 infecções ocorreram entre
menores de 20 anos.

Pneumonia é a manifestação grave mais frequente de infecção, caracterizada principalmente por
febre, tosse, dispneia. Ainda não há descrição de características clínicas específicas que possam
distinguir de forma confiável a COVID-19 de outras infecções respiratórias virais.

Consenso Internacional de Pneumologia em Covid-19 2 a Edição
Página 10



Características clínicas comuns no início da doença foram

Febre em 88-99%

Fadiga em 38-70%

Tosse seca em 59-68%

Anorexia em 40%

Mialgias em 15-35%

Dispneia em 19-31%

Expectoração em 27-34%

Outros sintomas menos frequentes incluíram

Dor de cabeça

Dor de garganta

Rinorreia

Sintomas gastrointestinais (por exemplo, náusea e diarreia)

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é uma das principais complicações em
pacientes com doença grave17-29%.

Complicações em pacientes de UTI

Arritmias 44%

Insuficiência cardíaca aguda 22-31%

Choque 23-20%-

Insuficiência renal aguda 8-23%

Infecção secundária 31%

Cardiomiopatia 33%
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COVID-19 na população pediátrica
No surto atual, em comparação com casos em adultos, os casos em crianças são em menor
número, com sintomas mais leves e melhor prognóstico. Além disso, as crianças são expostas
com menor frequência às principais fontes de transmissão. A maioria das crianças infectadas se
recuperou entre uma e duas semanas após o início dos sintomas e nenhuma morte foi relatada
até abril de 2020. De acordo com o relatório recente do Grupo de Especialistas em Missões
Conjuntas China-OMS, os dados atuais de casos domésticos mostram que crianças menores de
18 anos de idade representam 2,4% de todos os casos relatados e nenhuma morte foi relatada.

Prováveis razões por que COVID-19 afetou menos crianças

Características clínicas

1.   O período do surto é o período de férias de inverno das universidades, do ensino médio
     e do jardim de infância. É um bom momento para todos ficarem em suas próprias famílias,
       o que equivale a um isolamento doméstico ativo. É um bom momento para evitar a chance de
       transmissão da doença em agrupamentos coletivos.

2.   Em segundo lugar, o desenvolvimento imunológico humoral e celular em crianças não está
      totalmente desenvolvido. Este pode ser um dos mecanismos que levam à ausência de respostas
      imunes graves após a infecção viral.

3.    Como o vírus da COVID-19 explora os receptores ACE2 para obter entrada ao interior das células,
      por expressão, a imaturidade dos receptores ACE2 em crianças é outra hipótese a esse respeito.

4.    Além disso, a exposição recorrente a vírus como o vírus sincicial respiratório nos invernos pode
      induzir níveis maiores de imunoglobulinas contra a infecção pelo novo vírus, quando comparado
     aos adultos. Não há evidência direta de transmissão vertical de mãe para filho, mas os recém-
      nascidos podem ser infectados por meio de contato próximo.

Em estudos recentes na China, não houve diferença significativa entre os sexos em crianças e foi
sugerido que as alegações que variavam de 1 dia a 18 anos eram propensas a serem infectadas pelo
COVID-19. Os sintomas de COVID-19 são semelhantes em crianças e adultos. Entretanto, crianças com
COVID-19 confirmado geralmente apresentam sintomas leves e se recuperam dentro de 1 a 2 semanas.
Os sintomas relatados em crianças podem ser semelhantes aos de resfriado, incluindo febre, tosse seca,
dor de garganta, coriza e espirros. Manifestações gastrointestinais, incluindo vômitos e diarreia, também
foram relatadas.

Nos 13 pacientes pediátricos (13/20, 65%) que tinham um histórico identificado de contato próximo
com familiares diagnosticados com COVID-19, febre (12/20, 60%) e tosse (13/20, 65%) foram os
sintomas mais frequentes. Crianças com condições médicas subjacentes e necessidades especiais de
assistência médica podem estar em maior risco de doença grave. Há muito mais a ser aprendido sobre
como a doença afeta as crianças.
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Achados laboratoriais

Radiologia

Tratamento

Nos achados laboratoriais, no estágio inicial da doença o número total de leucócitos periféricos é
normal ou diminuído, a contagem de linfócitos é reduzida e algumas crianças apresentam enzimas
hepáticas, lactato desidrogenase (LDH), enzimas musculares e mioglobina elevadas. Alguns pacientes
críticos apresentam troponina, dímero D e ferritina elevados e o número de linfócitos do sangue
periférico progressivamente reduzido. Assim como nos adultos, crianças com doença grave e crítica
podem apresentar níveis elevados de fatores inflamatórios, como interleucina (IL) -6, IL-4, IL-10 e
fator de necrose tumoral (TNF) -α.

Não há achados anormais nas radiografias simples de tórax das crianças com COVID-19 nos estágios
iniciais da doença; portanto, as radiografias simples não são recomendadas, especialmente nas fases
iniciais e em pacientes nos quais não há sintomas ou fatores de risco. Os casos suspeitos devem ser
submetidos ao exame de tomografia computadorizada (TC) de tórax o mais rápido possível. O achado
mais importante nos estágios iniciais é uma a opacidade em vidro fosco limitada, única ou múltipla, na
maioria das vezes localizada sob a pleura ou próxima ao feixe broncovascular, especialmente nos lobos
inferiores. O período grave é muito raro, manifestado por consolidação pulmonar difusa, unilateral ou
bilateral, e presença de opacidades em vidro fosco.

Também comparada aos adultos, a consolidação com sinal do halo é mais comum em crianças e foi
sugerida como um sinal típico em pacientes pediátricos. 

Principalmente de suporte; nenhum medicamento antiviral específico está disponível para crianças.
Para mais detalhes, consulte a seção de tratamento.
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Diagnóstico
Definição de casos

Caso suspeito

Com base nas características epidemiológicas observadas até agora na China, todos são
considerados suscetíveis, embora possa haver fatores de risco aumentando a suscetibilidade
à infecção.

1)   Paciente com infecção aguda do trato respiratório (início súbito de pelo menos um dos
    seguintes: tosse, febre, falta de ar) E sem outra etiologia que explique completamente 
      apresentação clínica E com histórico de viagem ou residência em um país/área que relato
      transmissão local ou comunitária * durante os 14 dias anteriores ao início dos sintomas;

2)   Paciente com qualquer doença respiratória aguda E tendo estado em contato próximo
      com um caso confirmado ou provável de COVID-19 nos últimos 14 dias antes do início
      dos sintomas;

3)   Paciente com infecção respiratória aguda grave (febre e pelo menos um sinal/sintoma
  de doença respiratória (por exemplo, tosse, febre, dispneia)) E necessitando de
     hospitalização (SARI) E sem outra etiologia que explique completamente a apresentação
     clínica.

OU

OU

Caso provável

Um caso suspeito para quem o teste de vírus que causa COVID-19 é inconclusivo (de acordo com
o resultado relatado pelo laboratório) ou para quem o resultado foi positivo em um teste de
pan-coronavírus.

Caso confirmado

Pessoa com confirmação laboratorial de infecção pelo vírus que causa COVID-19, independentemente
de sinais e sintomas clínicos.
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Contatos próximos

O contato próximo de um caso provável ou confirmado é definido como

Pessoa que vive na mesma casa que um caso de COVID-19;

Pessoa que teve contato físico direto com um caso de COVID-19 (por exemplo, apertando as
mãos);

Pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas de um caso
COVID-19 (por exemplo, pela tosse, tocando lenços de papel usados com a mão nua);

Pessoa que teve contato “face to face” com um caso COVID-19 dentro do alcance de
2 metros e > 15 minutos;

Pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) com um caso COVID-19 por 15 minutos ou
mais e a uma distância inferior a 2 metros;

Profissional de saúde ou outra pessoa que cuidou diretamente de um caso
COVID-19, ou profissionais de laboratório que manipularam amostras de um caso
COVID-19 sem equipamento de proteção individual recomendado (EPI) ou com uma
possível violação do EPI;

Contato em uma aeronave, tendo se sentado a dois assentos (em qualquer direção)
do caso COVID-19, acompanhantes de viagem ou pessoas que prestaram assistência
e tripulantes servindo na seção da aeronave onde o caso estava sentado (se a
gravidade dos sintomas ou o movimento do indivíduo com COVID-19 indicar exposição
mais extensa, passageiros sentados em toda a seção ou todos os passageiros da
aeronave podem ser considerados contatos próximos).

Achados laboratoriais

Contagem de leucócitos

A contagem de leucócitos pode variar. Ela não fornece informações precisas sobre
COVID-19.

Leucopenia, leucocitose e linfocitopenia foram relatadas.

A linfocitopenia é mais frequente, observada em mais de 80% dos pacientes.

Trombocitopenia leve é frequente. Contudo, a trombocitopenia é considerada um
sinal de pior prognóstico.
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Marcadores inflamatórios

Procalcitonina sérica

A procalcitonina sérica geralmente apresenta-se normal no momento da admissão; no
entanto, aumenta em pacientes que necessitam de cuidados em UTI. Em um estudo, altos
níveis de D-Dímero e linfocitopenia foram associados a mau prognóstico.

Proteina C-reativa (PCR)

COVID-19 aumenta a PCR. Isso parece acompanhar a gravidade e o prognóstico da
doença. Em pacientes com insuficiência respiratória severa com nível normal de PCR,
diagnóstico diferencial sempre deve ser procurado.

Tipos de testes de diagnóstico para COVID-19

Testes para detectar o vírus 

Testes para detectar anticorpos para o vírus

Pacientes que atendem aos critérios para casos suspeitos, como discutido acima, devem
ser submetidos ao teste para SARS-CoV-2 e também para patógenos respiratórios. 

Tabela 2: Detection of SARS-CoV-2 in different types of clinical specimens.
Wenling Wang, Yanli Xu. JAMA.2020. Mar11

TAXAS DE POSITIVIDADE DE TESTES PARA COVID-19

Nº Tipo de espécime Positivo

Lavado broncoalveolar

Escovado brônquico

Escarro

Swab nasofaríngeo

Swab orofaríngeo

Fezes

Sangue

Urina
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Nota

O swab nasal detectará apenas 2/3 dos casos e os swabs da faringe detectarão apenas 1/3
dos casos. Teste do swab nasal duas amostras para pacientes não hospitalizados (Tabela 2) 

De preferência evitar realização de broncoscopia para diagnosticar COVID-19 (procedimento
de geração de aerossol)

A coleta de amostras do trato respiratório superior e, em particular, inferior, deve ser realizada sob
rigorosas precauções de controle de infecções transmitidas pelo ar. De preferência, essas amostras
devem ser obtidas logo no início dos sintomas, para obtenção de material com maior concentração
de vírus.

Recomendações para coleta de amostra para diagnóstico de COVID-19

A coleta de material do trato respiratório superior (swab de naso e orofaringe) para testar a
SARS-CoV-2 é o método preferencial para o diagnóstico;

Coleta de escarro induzido não é recomentada;

A broncoscopia, como é um procedimento gerador de aerossol, tem o potencial de
transmitir infecção a outras pessoas. Nesse sentido, evitar realizá-lo, limitando seu uso para
limpeza de secreções/tampões de muco em pacientes intubados;

Todos os procedimentos para coleta de material do trato respiratório devem ser realizados
em salas de pressão negativa;

Material adicional (por exemplo, sangue, fezes, urina) pode também ser coletado para excluir
diagnósticos diferenciais;

A coleta de amostras é muito importante e qualquer erro resultará em falsos negativos.

Testes para detectar o vírus

Até o momento, o teste diagnóstico de escolha durante o surto de SARS-CoV-2 foi o teste da reação
em cadeia da polimerase (PCR) / reação em cadeia da polimerase com transcriptase reversa (RT-PCR)
(sequenciamento do genoma viral). Nos últimos 20 anos, a PCR tem sido o padrão-ouro para o
diagnóstico de agentes infecciosos virais. Usando essa técnica, o vírus foi identificado como uma
entidade nova e única pelos pesquisadores chineses em Wuhan.

Plataformas de cartucho baseadas em PCR de amplificação rápida, amplamente utilizadas para
tuberculose, estão agora disponíveis para várias doenças virais, incluindo SARS-CoV2. Esta ferramenta
de diagnóstico exclusiva tem o potencial de ser usada como um teste no ponto de atendimento.
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Vantagens dos testes baseados em anticorpos 

Desvantagens dos testes baseados em anticorpos 

Pode ser usado para a triagem rápida de portadores de SARS-CoV-2, sintomáticos ou
assintomáticos, em hospitais, clínicas e laboratórios de testes

Teste rápido COVID-19 detecta qualitativamente anticorpos IgG e IgM em amostras de
sangue total, soro e plasma humano 

O teste combinado IgM-IgG tem melhor utilidade e sensibilidade em comparação com
um único teste IgM ou IgG 

Os testes baseados em anticorpos são mais baratos e os resultados são mais rápidos 

Especificidade também é sustentação para um teste de triagem

Negativo na fase inicial da doença. Os títulos de IgM começam a aumentar apenas de
3 a 7 dias após o início dos sintomas. 

A especificidade do teste também pode ser uma preocupação quando é usada
principalmente como teste de diagnóstico padrão.

Figura 3: Kit de teste rápido de COVID-19
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Vantagens dos testes de PCR

Os primers necessários podem ser produzidos com base na necessidade, assim que a sequência
viral for conhecida

Altamente específico (100% de especificidade)

Os testes se tornam positivos na fase inicial da doença

Desvantagens dos testes de PCR 

O RT-PCR é complicado, caro e, portanto, é adequado principalmente para laboratórios de
referência centralizados. O teste real leva apenas 4-6 horas para ser concluído (com suprimentos
e reagentes suficientes); no entanto, o tempo de resposta é geralmente de 12 a 24 horas devido
a obstáculos logísticos relacionados à coleta, remessa e lote das amostras. 

A sensibilidade pode ser tão baixa quanto 50-70%. Razões: O número de partículas virais
pode não ser grande em alguns pacientes infectados. Os melhores resultados são obtidos
com o LBA; contudo, sendo um procedimento de geração de aerossóis com potencial para
transmitir infecção a outras pessoas, esse procedimento não é preferido como modalidade de
diagnóstico. Atualmente, é dada maior ênfase aos swabs nasofaríngeos e amostra de escarro. 

A PCR pode se tornar negativa nas fases posteriores da doença, à medida que a imunidade
do paciente aumenta.

Testes para detectar anticorpos contra o vírus

Testes baseados em anticorpos para SARS-CoV2 foram desenvolvidos. Estes são principalmente
de dois tipos. O teste padrão é ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Testes rápidos
podem ser feitos no local de atendimento sem pessoal altamente treinado. Dois tipos de anticorpos
são testados: A) O anticorpo IgM aumenta primeiro após a infecção e é um indicador de infecção
ativa; B) O tipo de anticorpo IgG aumenta mais tarde e é um indicativo de infecção no passado
(tabela 3).

Os testes de RT-PCR levam cerca de 4 horas para serem realizados e com uma única máquina
de PCR em tempo real, cerca de 100 a 120 testes podem ser feitos em um dia. O teste
baseado em cartucho pode ser realizado em 1-2 horas, mas o rendimento é menor, pois não
é possível realizar várias amostras simultaneamente.
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Tabela 3: Teste rápido no ponto de atendimento para SARS CoV-2

Teste rápido no ponto de atendimento para SARS CoV-2
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Modalidade atual de diagnóstico recomendada para COVID-19

Broncoscopia

O RNA de SARS-CoV-2 é detectado pela reação em cadeia da polimerase (RT-PCR);

Os resultados geralmente estão disponíveis dentro de algumas horas a 2 dias;

Um único teste positivo deve ser confirmado por um segundo teste de RT-PCR direcionado a
um gene SARS-CoV-2 diferente;

Se o teste inicial for negativo, mas a suspeita de COVID-19 persistir, a OMS recomenda
reamostragem e o coleta de material de vários locais do trato respiratório;

Por razões de segurança, as amostras de um paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19
não devem ser enviadas para cultura viral;

As amostras respiratórias e do soro também devem ser testadas para outros patógenos
virais/bacterianos.

Decidir a necessidade de broncoscopia durante a pandemia de COVID-19 é complexo.
Os broncoscopistas devem ser sensatos na escolha de qualquer procedimento (a relação risco
benefício deve ser considerada). A broncoscopia, sendo um procedimento gerador de aerossol,
tem o potencial de transmitir infecção a outras pessoas. A necessidade de todos os procedimentos
deve ser revisada caso a caso e, se não for urgente, deve ser reagendada com base nas prioridades
clínicas (Tabela 4-7).

Deve ser seguido um amplo protocolo de triagem antes do agendamento de qualquer procedimento
broncoscópico. Os pacientes devem ser questionados sobre sintomas, contatos e histórico de
viagens para as zonas COVID-19. Se algum desses critérios for atendido, o procedimento precisará
ser reagendado ou um teste de swab nasofaríngeo deve ser realizado.

Tabela 4: Indicações para procedimento broncoscópico de emergência

Indicações para procedimento broncoscópico de emergência
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Indicações para procedimento broncoscópico semi-urgente

Tabela 5: Indicações para procedimento broncoscópico semi-urgente

Tabela 6: Indicações para procedimento broncoscópico semi-urgente

Indicações para procedimento broncoscópico semi-urgente

PROCEDIMENTOS COM BRONCOSCÓPIO RÍGIDO DURANTE COVID-19 

A execução de qualquer procedimento com broncoscópio rígido acarreta um alto
risco de transmissão de infecção (circuito aberto, vazamento excessivo de ar na
lateral do tubo rígido devido à ausência de manguito) em comparação ao tubo
endotraqueal. Também a maioria dos procedimentos com broncoscópios rígidos
são prolongados.

Até a pandemia de COVID-19 terminar, todos os procedimentos com
broncoscópios rígidos devem ser executados pelo profissional altamente
qualificado, pois economiza tempo e reduz a chance de transmissão da infecção. 

O respirador purificador de ar acionado (PAPR) é o EPI ideal durante a execução
de qualquer procedimento com broncoscópio rígido (extensos), pois evita a
resistência respiratória / sufocamento e o acúmulo de umidade associados ao uso
da máscara N95 junto com óculos de proteção / máscara facial

(pode esperar de 2 a 4 dias, de preferência envie um cotonete para descartar a infecção por COVID-19)

(Reagendar até que o local esteja livre de COVID-19)
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Tabela 7: Indicações para broncoscopia nos casos suspeitos / confirmados de COVID-19

Indicações para broncoscopia nos casos suspeitos / confirmados de COVID-19

Etapas essenciais a serem seguidas se for necessária broncoscopia no caso
suspeito / confirmado do COVID-19
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Recomendações para a realização de procedimentos broncoscópicos durante a COVID-19

A broncoscopia não é considerada uma modalidade de diagnóstico para a COVID1-9. Por ser um
procedimento gerador de aerossol, a realização da broncoscopia tem um alto potencial de
transmissão da infecção

O método primário / preferido para diagnosticar COVID-19 é a avaliação de swab nasofaríngeo/
orofaríngeo e de escarro.

Sempre avaliar a necessidade de broncoscopia e classificar os as indicações de acordo com a
relação de risco benefício (Emergência / semi-urgente ou eletivo)

Evite realizar procedimentos broncoscópicos sob sedação consciente (alta chance de
disseminação de aerossóis quando o paciente tosse)

De preferência, faça todos os procedimentos broncoscópicos sob anestesia geral (o paciente deve
ser sedado e paralisado), pois evita a disseminação de aerossóis até certo ponto.

Considere usar um broncoscópio descartável, se disponível, especialmente em um ambiente de UTI. 

Todos os procedimentos broncoscópicos (COVID-19) devem ser realizados em salas de isolamento
de pressão negativa.

Minimize a equipe para todos os procedimentos broncoscópicos e evite treinar outros membros da
equipe, pois aumenta a duração do procedimento.

Todos os equipamentos essenciais de proteção individual (EPI) devem ser utilizados pelos
profissionais de saúde que executam qualquer procedimento broncoscópico.

Os protocolos de colocação e retirada de EPI devem ser seguidos rigorosamente.

Os protocolos padrão de desinfecção devem ser seguidos para a limpeza de broncoscópios flexíveis
/ rígidos, equipamentos eletrocirúrgicos e monitores de vídeo.

Os procedimentos com broncoscópios rígidos trazem o risco máximo de transmissão da infecção e,
portanto, devem ser realizados apenas por um indivíduo altamente qualificado (reduz a duração do
procedimento).

O respirador purificador de ar acionado (PAPR) é o EPI ideal durante a execução de qualquer
procedimento com broncoscópio rígido, pois evita a resistência respiratória / sufocamento e
o acúmulo de umidade que ocorre com o uso da máscara N95 juntamente com os óculos /
protetor facial.

Seja sensato ao indicar qualquer procedimento broncoscópico.
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Radiologia na infeção COVID-19

Radiografia de tórax

Tomografia computadorizada de tórax

Os achados nos exames de imagem do tórax não são específicos da infecção e podem
se sobrepor a outras entidades, como a infecção por influenza. Também existem recomendações
sobre o desempenho da radiografia de tórax, incluindo o fato de que é melhor evitar a
movimentação do paciente dentro do hospital.

Os resultados da radiografia de tórax não são específicos e, nas fases iniciais da doença, os
exames podem ser normais. As características mais comuns incluem consolidação pulmonar
lobar / multi-lobar / bilateral.

Estudos recentes relataram as características em imagens de TC. Pan et al descreveram as
alterações tomográficas de 21 pacientes com doença leve a moderada que se recuperaram da
doença e descreveram quatro estágios:

Estágio inicial (0 a 4 dias após o início dos sintomas), no qual as opacidades em vidro
fosco são frequentes, com distribuição subpleural e envolvendo predominantemente os
lobos inferiores. Alguns pacientes nesta fase podem ter uma TC normal

Estágio progressivo (5-8 dias após o início dos sintomas), no qual os achados
geralmente evoluíram para rápido envolvimento dos dois pulmões ou distribuição em
múltiplos lóbulos de opacidades em vidro fosco, pavimentação e consolidação de
espaços aéreos.

Estágio de pico (9 a 13 dias após o início dos sintomas), no qual a consolidação se
torna mais densa e estava presente em quase todos os casos. Outro achado foram
bandas parenquimatosas residuais.

Estágio de absorção (> 14 dias após o início dos sintomas), no qual nenhum padrão
de pavimentação em mosaico foi observado, opacidades em vidro fosco podem
permanecer.

Shi et al também descreveram os achados da TC em 81 pacientes em Wuhan, China.
Todos os pacientes apresentavam tomografia computadorizada anormal e as
características incluíram: opacidades em vidro fosco, espessamento septal interlobular
liso ou irregular, padrão de pavimentação em mosaico, broncograma aéreo e espessamento
pleural irregular, geralmente afetando as regiões subpleurais e os lobos inferiores

A Radiological Society of North America (RSNA) Expert Consensus Statement sobre os
achados relacionados ao COVID-19 na TC de tórax foi publicado em 25 de março de 2020,
para padronizar os relatos. Eles propuseram quatro classificações de imagem para COVID-19.
(Tabela 8)
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Aparência típica 

Aparência indeterminada 

Aparência atípica 

Negativo para pneumonia

Tabela 8: Radiological Society of North America (RSNA) Expert Consensus Statement sobre o
relato de achados relacionados ao COVID-19 na TC de tórax 

Classificação da imagem de
pneumonia por COVID-19 Achados na TC

Linguagem sugerida
para o relatório
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Recomendações 

A TC do tórax não substitui a RT-PCR; considere o teste de acordo com as recomendações
e procedimentos locais e a disponibilidade da RT-PCR 

Exames de rotina para diagnóstico ou exclusão de COVID-19 atualmente não são
recomendados pela maioria das organizações profissionais.

Recomendações 

Os achados do USG também não são específicos para a infecção por COVID-19. Pouca
informação está disponível até o momento sobre esse assunto. Os resultados incluem:
linhas pleurais irregulares, áreas subpleurais de consolidação e linhas B grossas. É uma
ferramenta que pode ser usada à beira leito, evitando a necessidade de transferir pacientes
infectados para o setor de Radiologia.

Testes de função pulmonar

As fontes de infecção cruzada no laboratório de função pulmonar podem ocorrer devido ao
contato próximo, contato direto e por meio de partículas em aerossol. Entre essas gotículas/
partículas em aerossol está o modo mais comum de transmissão da infecção. Inúmeros
fatores desempenham papel na virulência de um organismo: fonte e cepa de patógeno, via
de infecção, tamanho das partículas, temperatura ambiente e dose infecciosa de patógeno.

Recomendações

Todos os tipos de testes de função pulmonar devem ser evitados entre pacientes com
forte suspeita de infecção do trato respiratório superior ou inferior.

Nas zonas endêmicas do COVID 19, seria prudente evitar os testes de função pulmonar
para uma grande proporção de pacientes, para evitar a disseminação da infecção, e seu
uso deve ser limitado, por enquanto, apenas para avaliação pré-operatória.

Todos os pacientes agendados para realizar um teste de função pulmonar devem ser
segregados, pois isso ajuda a prevenir a propagação da infecção. Realizar uma radiografia
de tórax antes do teste poderia ajudar a descartar infecções respiratórias, até certo ponto.

O contato na sala de espera com pacientes potencialmente infectados deve ser minimizado.
Máscaras cirúrgicas, recipientes para resíduos, desinfetantes à base de álcool devem ser
facilmente disponibilizados para pacientes infectados.

Todas as conexões entre o paciente e a máquina de teste (tubos e válvulas) devem ser
limpas e desinfetadas antes de serem reutilizadas.

Itens descartáveis, como bucais, podem ser um reservatório de microorganismos e,
portanto, devem ser descartados com cuidado

O uso de equipamentos de proteção individual ajuda a reduzir o risco de contaminação
cruzada.
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Tabela 9: Investigações a serem feitas para todos os pacientes hospitalizados com COVID-19 (confirmados / suspeitos)

Investigações a serem feitas para todos os pacientes hospitalizados com COVID-19 (confirmados / suspeitos)
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Manejo inicial
Pacientes infectados

No momento, as estratégias terapêuticas para lidar com a infecção são apenas de suporte, e a prevenção com
o objetivo de reduzir a transmissão na comunidade é a nossa melhor arma.

Medidas agressivas de isolamento na China levaram a redução progressiva dos casos nos últimos dias.
Na Itália, nas regiões geográficas do norte, as autoridades políticas e de saúde estão fazendo esforços
incríveis para conter uma onda que está testando severamente o sistema de saúde

Quem precisa de isolamento?

Se necessário, onde se isolar?

Preparação do cômodo para isolamento

1. Qualquer pessoa diagnosticada com infecção por SARS CoV 2 por meio de testes
    realizados em laboratório recomendado pelo governo

2. Qualquer pessoa que tenha sintomas de febre e doença respiratória e tenha um
    histórico de contato próximo com pessoa que foi diagnosticada com COVID-19 ou
    que tenha histórico de viagens a uma região afetada por COVID nos últimos 14 dias

3. Qualquer profissional de saúde com sintomas de febre e doença respiratória que
    tenha se envolvido diretamente no tratamento de pacientes com COVID-19 ou tenha
    contato próximo com pessoas envolvidas no tratamento de pacientes com COVID-19
    durante os últimos 14 dias.

Casos assintomáticos com exposição a pacientes positivos para Covid-19 podem
ser colocados em quarentena em suas casas, mas sob vigilância rigorosa das
autoridades governamentais;

Pacientes com suspeita devem ser isolados em cômodos bem ventilados, de
preferência separados;

Pacientes sintomáticos e com COVID-19 confirmado devem ser hospitalizados
em sala de isolamento e devem ser monitorados adequadamente pela equipe
médica;

Amostras de escarro / LBA (se necessário) devem ser coletadas em salas de
isolamento ou em um espaço separado com filtros HEPA / ventilação com
pressão negativa.

Certifique-se de que estejam disponíveis instalações apropriadas para lavagem
das mãos e suprimentos de higiene das mãos.

Armazene a área da pia com suprimentos adequados para lavar as mãos e com
álcool, perto do ponto de atendimento e da porta da sala.

Garanta ventilação adequada no ambiente.
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Coloque placas na porta indicando que o espaço é uma área de isolamento.

Todos os visitantes devem consultar o profissional de saúde responsável
antes de serem autorizados a entrar nas áreas de isolamento. Mantenha uma
lista de todos os funcionários que trabalham nas áreas de isolamento, para
possível investigação de surtos e rastreamento de contatos. Alguns centros
baniram todos os visitantes.

Remova todos os móveis não essenciais e verifique se os móveis restantes
são fáceis de limpar

Armazene o suprimento de EPI e a roupa fora da sala ou área de isolamento
(por exemplo, na antessala). Configure um carrinho do lado de fora da porta
para armazenar o EPI. Uma lista de verificação pode ser útil para garantir que
todo o equipamento esteja disponível.

Coloque os sacos de lixo apropriados em uma lixeira. Se possível, use um
cesto com tampa que abra sem toque. Garanta que caixas usadas
(ou seja, sujas) permaneçam dentro das salas de isolamento.

Coloque os recipientes para descarte de objetos cortantes dentro da sala
ou área de isolamento.

Mantenha o mínimo necessário de pertences pessoais do paciente na sala
de isolamento.

Dedique equipamentos de cuidados não críticos ao paciente (por exemplo,
estetoscópio, termômetro e esfigmomanômetro), se possível. Equipamentos
de assistência ao paciente devem ser minuciosamente limpos e desinfectados 
odas as vezes antes de usá-los no próximo paciente.

Material adequado para limpeza ou desinfecção da sala deve ser mantido
dentro da mesma, o local deve ser limpo diariamente.

Configure um telefone ou outro método de comunicação na sala ou área
de isolamento para permitir que pacientes, familiares ou visitantes se
comuniquem com os profissionais de saúde. Isso pode reduzir o número
de vezes que os profissionais precisem do EPI para entrar na sala ou área.

Colocando e tirando os equipamentos de proteção individual (EPI)
Antes de entrar na área ou sala de isolamento:

Pegue todos os itens necessários;

Certifique-se de executar a higiene das mãos com um produto à base de álcool ou
água e sabão;

Use o EPI na ordem que garante a colocação adequada dos itens para evitar a auto
contaminação e a autoinoculação ao usar e retirar o EPI.

As figuras 4 & 5 ilustram um exemplo da ordem na qual o EPI deve ser usado e
todos os itens necessários.
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Figura 4 – passos para colocação do EPI

A.  Colocando o EPI

- Identificar perigos e manejar os riscos
-R eunir os EPIs necessários
-P lanejar onde colocar e tirar o EPI
-V erificar necessidade de espelho ou auxílio de outro profissional
-V erificar como manejar desperdícios

Colocar o traje protetor

Colocar máscara ou respirador de proteção – verifique a vedação do mesmo

Colocar os óculos protetores (considerar protetores antiembaçante).
Gorro é opcional – se for utilizar, colocá-lo depois dos óculos

Colocar as luvas

Consenso Internacional de Pneumologia em Covid-19 2 a Edição
Página 32



Figura 5 – Passos para remoção do EPI

B. Retirando o EPI

Evitar auto contaminação, contaminação de outros ou
do ambiente. Remover os itens mais contaminados
primeiro.

Remover luvas e gorro:
-R etirar o traje e as luvas e enrolar de dentro para fora;
-D escartar esses itens de forma segura.

Realizar a higiene das mãos.

- Retirar gorro (se em uso)
-R emover os óculos de proteção de trás para a frente

Remover máscara ou respirador de proteção de trás para a frente

Realizar a higiene das mãos
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Saindo da área ou sala de isolamento

Remover o EPI na antessala ou, se não houver, garantis que o EPI não contaminará o ambiente
fora da área ou sala de isolamento, ou outras pessoas.

Remover o EPI de maneira a impedir a auto contaminação ou a autoinoculação por mãos ou
EPI contaminados. Os princípios gerais são:

Remova os itens de EPI mais contaminados primeiro;

Realizar a higiene das mãos imediatamente após remover as luvas.

Remover a máscara ou respirador de proteção de partículas por último (segurando os laços
e descartando-os em uma lixeira);

Descartar itens descartáveis em uma lixeira fechada;

Colocar os itens reutilizáveis em um recipiente fechado seco (por exemplo, sem qualquer
solução desinfetante); um exemplo da ordem em que o EPI deve ser retirado quando todos
os itens do EPI forem necessários são luvas (se o traje for descartável, as luvas poderão ser
removidas juntamente com o traje), higiene das mãos, traje, óculos de proteção, máscara ou
respirador, higiene das mãos.

Realizar a higiene das mãos com um produto à base de álcool (de preferência) ou sabão e
água sempre que as mãos sem luvas tocarem em itens de EPI contaminados.

Paciente na sala de isolamento

De preferência, usar a máscara facial o máximo de tempo possível.

Restringir o movimento do paciente para radiografia de tórax / tomografia computadorizada/
outros exames, pois isso leva à disseminação da infecção para outros lugares.

Quartos para isolamento devem ter banheiro.

Estetoscópios, aparelhos de RX, de USG e TC devem ser dedicadas exclusivamente a
pacientes com COVID-19.

O paciente precisa ser mantido em isolamento até que as duas amostras respiratórias
fiquem negativas.

Opções de tratamento
Não há tratamento antiviral recomendado para COVID-19, e nenhuma vacina está
disponível até o momento de elaboração deste artigo.
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Amanejo da COVID-19 resumido

Não há tratamentos comprovados ou aprovados para COVID-19. O plano de tratamento a seguir é sugerido
com base nas informações disponíveis até a data em várias abordagens de tratamento em investigação.

Tabela 10: Gerenciamento de COVID-19 em uma casca de noz

Categoria Severidade da doença Plano

A

B

C
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Quem precisa de internação com COVID-19?

Doença severa (14%)

Pacientes críticos (5%)

Frequência respiratória > 30 rpm

SaO2 < 93%

PaO2/FiO2 <300

Infiltrado pulmonar>50% dentro de 24-48 horas

Insuficiência respiratória (necessidade de ventilação mecânica)

Choque séptico

síndrome de disfunção de múltiplos órgãos

Terapia antiviral

Nenhuma terapia antiviral foi comprovada como efetiva para o tratamento de COVID-19
em humanos. Vários ECRs estão em andamento; espera-se que eles tragam novas
informações em breve.

Sempre que possível, os pacientes devem ser incluídos nos ECRs.

São fornecidas informações abaixo sobre alguns dos agentes mais populares que
estão sendo usados por alguns profissionais/centros.

A inclusão neste capítulo não é uma recomendação para o uso de um ou mais
desses medicamentos. Essas informações são simplesmente fornecidas como
pano de fundo para nos ajudar a entender essas terapias.

Enfocou-se no lopinavir / ritonavir e cloroquina, por esses agentes estarem
atualmente disponíveis.

Os profissionais são incentivados a revisar as evidências disponíveis e chegar
a suas próprias conclusões sobre o uso desses medicamentos.

INDICAÇÕES PARA TERAPIA ANTI-VIRAL

Dados retrospectivos da SARS sugerem que o tratamento precoce (por exemplo, dentro
de 1-2 dias após a admissão) pode ser mais efetivo do que postergar a terapia até que
ocorra falência de órgãos (Chan 2003). Isso é consistente com dados da infecção por
influenza, que sugerem uma janela finita de tratamento que ocorre relativamente cedo no
curso da doença.

A grande maioria dos pacientes se recupera bem sem qualquer terapia;
portanto, na maioria dos casos, não há necessidade de terapia antiviral.
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No entanto, esperar até que os pacientes fiquem gravemente doentes
antes de iniciar o tratamento pode resultar na perda da janela de
tratamento precoce, durante a qual o curso da doença é mais modificável.

Preditores de resultados adversos podem ser úteis na previsão de quem
apresentará evolução da doença e, portanto, quem poderá se beneficiar
mais da terapia antiviral precoce, mas os dados são limitados.

MOLECULAS ANTI-VIRAIS EM ESTUDO (Opções experimentais)

LOPINAVIR/RITONAVIR

In vitro reduz a replicação em 50% no MERS coronavírus

Eficácia definitiva não comprovada

A OMS mencionou como um agente que pode ser testado

Também pode ser testado em combinação com Interferon alfa ou Ribavirin

Potente inibidor da CYP3A4 - monitor para interações medicamentosas

Apresentação oral em formulação liquida disponível

Dose: Adulto: 400 / 100mg VO a cada12h

Pediátrica (à base de lopinavir): 

Solução oral

< 15kg: 12mg/kg/DOSE a cada 12h

15-40kg: 10mg/kg/DOSE a cada 12h

>40kg: 400mg a cada 12h

Oral tablet

≥15-25kg: 200mg a cada 12h

≥25-35kg: 300mg a cada 12h

>35kg: 400mg a cada 12h

REMDESIVIR (apenas para uso compassivo)

Medicamento antiviral em investigação com atividade in vitro relatada contra
SARS-CoV-2

Não há ensaios clínicos de fase 3 publicados

Medicamento antiviral em investigação com atividade relatada in vitro contra
SARS-CoV-2

Mecanismo de ação: Extrapolado do MERS CoV

Terminação prematura de transcrição de RNA viral
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Verificou-se que reduz a patologia pulmonar em estudos in vitro

Remdesivir não pode ser usado em combinação com outros agentes antivirais
experimentais

Testado também no vírus Ebola

Efeitos colaterais - hepatotoxicidade

Dose – Adultos: 200mg IV no dia 1(dose de ataque) seguida de 100mg IV 1 vez
ao dia por 9 dias

Pediatria: < 40 kg: 5 mg/kg IV no dia 1, depois 2.5 mg/kg IV a cada 24h

RIBAVIRIN

Inibidor da polimerização de RNA

Estudos realizados em MERS

A concentração necessária para inibir o MERS-CoV in vitro excede os níveis máximos
no sangue após doses terapêuticas em humanos

Alto risco de toxicidade

É necessário o ajuste da dose renal

Advertência em caixa para anemia hemolítica

Nenhum resultado de estudo ainda em SARS CoV2

Dose (oral): 2 gramas x 1 dose, depois 600mg a cada 8

DARUNAVIR / COBICISTAT

FAVIPIRAVIR

OSELTAMIVIR

Inibidor da protease viral 

Estudos in vitro mostram inibição da SARS-COV-2 

Dose: 800mg/150mg VO 1 vez ao dia por 5 dias

Molécula investigada para o tratamento de COVID-19 e, neste momento, sua segurança
e eficácia ainda não foram estabelecidas.

Predominantemente usado na China e Japão para tratar a infecção por influenza

Dose: Dose e duração ideais desconhecidas, dados limitados disponíveis (estudos de
fase 3 em andamento); 1.600 mg duas vezes ao dia no dia 1, seguidos por 600 mg
duas vezes ao dia por uma duração total de 7 a 14 dias

Inibidor da enzima neuraminidase na infecção por influenza

Não foi testado na SARS CoV2
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Não há ensaios com COVID-19

Muitos pacientes com apresentação semelhante a COVID 19 podem apresentar infecção por
influenza. Por isso, é melhor prescrever o medicamento para evitar a piora do paciente devido
à influenza.

Dose: 150 mg 2 vezes ao dia por 5 dias

Outras opções de tratamento disponíveis

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA (CQ/HCQ) 

Não há evidências conclusivas até o momento sobre a eficácia da CQ/HCQ no tratamento de
COVID-19

Entretanto, CQ/HCQ é amplamente utilizado no tratamento de pacientes com COVID-19 ao
redor do mundo, pois demonstrou reduzir o derramamento viral (prejudica os passos de
replicação viral dependentes de pH baixo) e pode estar associado a melhor resultado clínico.

Comparado ao CQ, o HCQ mostrou melhor tolerabilidade e menor incidência de toxicidade

Sem necessidade de ajustes na dose renal ou hepática

HCQ também foi proposto para a profilaxia; no entanto, faltam evidências (para mais detalhes,
consulte a seção de profilaxia)

Dose (Pediátrica): 6,5 mg/kg/DOSE VO a cada 12h por 1 dia, depois 3,25 mg/kg/DOSE VO
a cada 12h por 4 dias (até a dose máxima de adultos)

Efeitos adversos: prolongamento do intervalo QTc. Os médicos devem realizar ECG de
acompanhamento diariamente durante as primeiras 48 a 72 horas.

Se o QTc aumentar para> 500 ms, o tratamento com HCQ ou CQ deve ser interrompido

Evitar nos casos de miocardite ou cardiomiopatia documentada

Usar com cuidado na presença de disfunção de múltiplos órgãos

Dano renal ou hepático: não é necessário ajuste posológico

Retinopatia frequentemente vista apenas com o uso prolongado de CQ/HCQ

AZITROMICINA

HCQ mais azitromicina parecem levar a redução mais rápida no transporte viral

Os resultados não são adequados para apoiar o uso clínico dessa combinação
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A combinação de azitromicina e HCQ demonstrou aumentar o risco de prolongamento do intervalo
QTc

Dose: 500 mg de 1 vez ao dia por 5 dias. (Monitorar o intervalo QTc, especialmente quando
combinado com o HCQ)

TOCILIZUMAB

Inibidor da via da IL-6

Proposta para reduzir a tempestade de citocinas em COVID-19

Efeitos adversos: elevação das enzimas hepáticas, aumento do risco de reativação de outras
infecções respiratórias.

Dose: 4-8 mg/kg (máx. 400 mg) IV e pode ser repetido até três vezes com 8 horas de
intervalo

Outros inibidores da IL-6: Sarilumab e Siltuximab (avaliados em ensaios clínicos)

PLASMA CONVALESCENTE

O uso de plasma convalescente foi recomendado como tratamento empírico durante surtos
do vírus Ebola em 2014.

Também foi usado no tratamento do coronavírus na síndrome respiratória do Oriente Médio
(MERS)

O uso de plasma convalescente também foi eficaz em SARS-CoV, influenza aviária H5N1 e
influenza H1N1

Poucos estudos publicados até o momento sobre o papel do plasma convalescente contendo
anticorpos neutralizantes em SARS-Cov2

Dois estudos publicados recentemente mostraram resultados promissores, especialmente em
pacientes críticos

O plasma convalescente com anticorpos neutralizantes demonstrou melhorar o estado clínico,
o escore SOFA, a proporção de PAO2/FiO2 e reduziu significativamente a carga viral

São necessários ensaios clínicos, incluindo um grande grupo de pessoas, a fim de avaliar a
eficácia potencial desse modo de tratamento

INIBIDORES DA ECA (ACEi) / BLOQUEADORES DO RECEPTOR DE ANGIOTENSINA (ARBS)

Há algum tempo há muito interesse no papel potencial dos inibidores da ECA (ACEi) /
bloqueadores do receptor do angiotensina (BRA) na fisiopatologia desta doença uma vez que
o SARS-CoV O-2 se liga ao receptor ACE2 para a entrada na célula

Teoricamente, pode ser bloqueado pelos BRAs
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Contudo o ACE2 é um regulador negativo do SRA (inativa a angiotensina 2); portanto, a sugestão
pode ser contraintuitiva

ECA (CD143) aparece na membrana plasmática do macrófago durante a ativação

Proposta de redução da tempestade de citocinas

Atualmente, não existem dados para apoiar o início ou a interrupção dos ACEi / BRA em pacientes
com COVID-19.

INTERFERONS

CORTICOSTEROIDES

ÁCIDO ASCÓRBICO

TERAPIA ANTIMICROBIANA

IFN-α2a, IFN-α2b ou IFN-β1a

SARS CoV2 atenua a resposta de interferon (IFN) do sistema imunológico inato

Prejudica os linfócitos T auxiliares tipo 1 de resposta adaptativa antiviral

Porém, os efeitos in vitro não demonstraram que essa resposta está ocorrendo

Não indicados no tratamento da SARS CoV2 de acordo com evidência disponível

Pode prolongar o derramamento viral

Usar apenas em casos de choque refratário (que não responde aos inotrópicos) e síndrome
de ativação de macrófagos

Dose: 1-15 mg/kg de peso corporal

Ácido ascórbico pareceu diminuir a mortalidade no estudo multicêntrico CITRIS-ALI.

Evidências extremamente limitadas sugerem que o ácido ascórbico pode ser benéfico em
modelos animais do vírus corona (Atherton 1978)

A administração IV de dose moderada de vitamina C pode ser considerada (por exemplo, 1,5
gramas IV de ácido ascórbico a cada 6 horas + 200 mg IV de tiamina a cada 12 horas). Esta
dose parece ser segura. No entanto, não há evidências de alta qualidade para apoiar o uso do
ácido ascórbico na pneumonia viral.

Antibióticos empíricos iniciais

COVID-19 em si não é uma indicação para iniciar antibióticos.

No entanto, os antibióticos podem ser iniciados no tratamento da pneumonia bacteriana secundária

Antibióticos de amplo espectro, a serem iniciados de acordo com as diretrizes da instituição
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Superinfecção bacteriana atrasada

Pneumonia bacteriana pode surgir durante o curso da internação hospitalar (especialmente pneumonia
associada ao ventilador em pacientes intubados)

Isso pode ser investigado e tratado de maneira semelhante a outras pneumonias associadas à
ventilação mecânica ou pneumonias nosocomiais.

OUTROS AGENTES

Baricitinib

Umifenovir

Baloxavir

Galidesivir

Leronlimab

Brilacidin

Nitazoxanida

Sarilumab

Siltuximab

Estatinas

Ivermectin (estudos em humanos não realizados)

Medicina tradicional dos diferentes países

Uso de inaladores (medicamentos de controle para asma e DPOC) durante a COVID-19

Medicamentos administrados por nebulizador

Pessoas com asma e DPOC devem continuar a usar seus medicamentos inalatórios de controle

Até o momento não há evidências científicas para apoiar que os corticosteroides inalatórios
devam ser evitados por pacientes com asma e DPOC.

A interrupção dos corticosteroides inalatórios pode levar a aumento da taxa de exacerbações.

O uso de medicamentos administrados por nebulizador deve ser preferencialmente evitado para
pacientes suspeitos / diagnosticados com COVID-19 devido ao risco aumentado de aerossolização,
levando à possível transmissão de SARS-CoV-2

A terapia de nebulização de broncodilatador deve ser reservada para broncoespasmo agudo e
inaladores de dose calibrada com espaçador devem ser usados para o tratamento de condições
crônicas

O exame do escarro induzido pela inalação de solução salina hipertônica deve ser evitado

Se a terapia de nebulização for iniciada, os pacientes devem ser mantidos em uma sala de
isolamento por pressão negativa e todas as precauções de controle de infecções transmitidas
pelo ar devem ser adotadas pelo profissional de saúde que monitorar o paciente.
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Tabela 11: Resumo dos medicamentos atualmente disponíveis que podem ser
potencialmente usados para o tratamento do COVID-19

Isenção de responsabilidade: As opções listadas abaixo NÃO são licenciadas para o tratamento do COVID-19

Agente Classificação Mecanismo
de ação Dosagem Efeitos colaterais
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Gerenciamento de cuidados críticos
de pacientes com doença COVID-19
suspeita ou confirmada
A complicação relacionada ao sistema respiratório é a apresentação mais comum do
COVID-19 que requer internação hospitalar. Mesmo que seja apenas uma pequena
porcentagem de casos, apresenta um risco significativo de progressão rápida e prognóstico
ruim, especialmente quando isso leva à admissão na UTI. A maioria dos casos desenvolve
sintomas leves com progressão não complicada, enquanto 14% necessitarão de internação
por quadro mais grave da doença, com indicação de oxigenoterapia. Uma porcentagem menor
de até 5% precisará da admissão na UTI e continuará a desenvolver choque séptico e falência
de múltiplos órgãos, incluindo lesões renais e cardíacas.

Escores SOFA mais altos e dímero D> 1 µg/l na admissão e pacientes mais velhos com
comorbidades indicaram mau prognóstico. O gerenciamento dos cuidados críticos desses casos
não é mais complexo do que as infecções virais já conhecidas e os problemas a elas relacionados,
porém como o curso hospitalar da doença não é claramente previsível e devido ao repentino e
grande número de pacientes com quadro grave os sistemas de saúde podem ficar sobrecarregados.
O medo de contrair essa doença facilmente pelos profissionais da saúde também desempenha
papel crucial no tratamento desses pacientes. A arte é fornecer um ótimo atendimento, mas limitar
a exposição. Prevenção e controle de infecções usando equipamento de proteção individual (EPI)
padrão, bem como precauções padrão como higiene das mãos ao cuidar de pacientes com
COVID -19 é uma obrigação e foi abordada em detalhes em outras partes deste documento.
Esta revisão é especialmente para os pneumologistas e intensivistas da linha de frente, que
cuidam dos pacientes infectados com COVID 19 na UTI.

Os dados são muito limitados sobre o manejo do COVID-19 em toda a população e são
particularmente deficientes em pediatria e gravidez. De todos os relatórios da China publicados,
parece não haver nenhuma apresentação incomum nessa população, e as orientações dos
tratamentos aqui enumerados, incluindo terapias de suporte e gerenciamento, precisam ser
adaptadas para atender a situações especiais. Foi observado que 14,8% dos prestadores de
serviços de saúde em Wuhan, China foram confirmados como infectados, com taxa de mortalidade
de 0,3%. Os números da Itália parecem um pouco diferentes. No geral, ainda estamos no meio
da pandemia, que está evoluindo, e os dados em andamento acabarão influenciando as mudanças
na prática.
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O passo inicial é identificar os casos suspeitos precocemente, avaliar a gravidade e triar para o
melhor destino - ou seja, leito de isolamento na UTI ou na enfermaria. A escolha do local é
importante para evitar muitas transferências internas de pacientes, mas isso pode ser muito difícil
nesses casos, porque o agravamento desses pacientes costuma ocorrer na segunda semana após
o início do quadro. Pensa-se que esta deterioração esteja relacionada a lesão imunopatológica,
e não a lesão direta do vírus, uma vez que a carga viral diminui durante a segunda semana da
doença, como observado com o SARS coronavírus de 2003.

Critérios de admissão e manejo na UTI 

Pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, frequência respiratória> 30rpm,
dificuldade respiratória grave; SpO2 <93% em ar ambiente

Todos os casos de SDRA: critérios de Berlim com modificação de Kigali

Início: dentro de 1 semana após um sinal clínico conhecido ou sintomas respiratórios
novos ou agravados.

Imagem do tórax (radiografia, tomografia computadorizada ou ultrassonografia dos
pulmões): opacidades bilaterais, não totalmente explicadas por sobrecarga de volume,
colapso lobar ou pulmonar ou nódulos.

Origem dos infiltrados pulmonares: insuficiência respiratória não totalmente explicada
por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de líquidos. Necessita de avaliação objetiva
(por exemplo, ecocardiografia) para excluir a causa hidrostática de infiltrados/edema,
se nenhum fator de risco estiver presente

Comprometimento da oxigenação em adultos 

SDRA leve: 200 mmHg <PaO2/FiO2a ≤ 300 mmHg (com PEEP ou CPAP ≥ 5 cmH2O
ou não ventilado) 

SDRA moderada: 100 mmHg <PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg (com PEEP ≥ 5 cmH2O ou
não ventilado)

SDRA grave: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (com PEEP ≥ 5 cmH2O ou não ventilad0)
Quando a PaO2 não está disponível, SpO2/FiO2 ≤ 315 sugere SDRA (inclusive em
pacientes não ventilados)

Mas uma palavra de cautela do grupo italiano é que a relação P/F usual é menos útil que o
desempenho clínico e o monitoramento rigoroso da saturação, que eles acreditam ajudar a
prever aqueles que progredirão rapidamente para SDRA. Pacientes mais velhos com comorbidades
subjacentes desenvolveram sintomas precocemente, diferentemente dos pacientes mais jovens.
Eles também observaram que pacientes jovens tendem a se deteriorar rapidamente quando a
saturação de oxigênio atinge 93%, apesar da terapia com O2. Mesmo após o tratamento adequado,
o resultado geral e a resposta ao tratamento não são totalmente compreendidos. Comparado a
etiologias semelhantes do passado, o COVD-19 parece seguir uma flutuação mais rápida em
seu curso.
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As experiências recentes desaconselharam a rápida diminuição dos cuidados respiratórios
invasivos/não invasivos nesses pacientes devido ao risco de recorrência de deterioração
nos próximos dias, necessitando de suporte respiratório na UTI.

Sepse e choque séptico: Definido como resposta desregulada do hospedeiro à
infecção, ocorre em uma pequena porcentagem (5%) dos casos de Covid-19, com
base nos dados de Wuhan, China. Taxa de mortalidade de casos de 50% naqueles
que foram admitidos na UTI e ocorreu predominantemente naqueles com múltiplas
comorbidades, especialmente nos pacientes mais velhos (> 80 anos). Os pacientes
suspeitos de COVID-19, como em outras infecções virais, podem apresentar outra
infecção aguda, relacionada à infecção viral, ao agravamento de uma doença crônica
preexistente ou a ambos. No cenário de imunidade diminuída e várias comorbidades,
há potencialização do mau prognóstico. A definição de sepse não é diferente nesses
pacientes e as diretrizes para seu tratamento devem ser seguidas.

O choque séptico é diagnosticado quando a infecção é suspeita ou confirmada e
vasopressores são necessários para manter a pressão arterial média (PAM) ≥
65 mmHg com lactato sérico ≥ 2 mmol/L, na ausência de hipovolemia. Estes pacientes
são preferencialmente gerenciados na UTI, mesmo na ausência de choque, pois há
alto risco de deterioração rápida. Contudo, a decisão de admissão na UTI terá que ser
avaliada novamente com base na disponibilidade e otimização dos recursos.

Gerenciamento sistemático de casos COVID-19 na UTI

Respiratório

Insuficiência Respiratória Aguda e SDRA precoce em paciente não intubado

Obtenção de amostras para teste - quando e como o swab nasal, o swab orofaríngeo e
a broncoscopia são indicados foram abordados em outra parte do texto.

Monitorar a oxigenação e o trabalho respiratório - Monitoramento próximo da oxigenação
e do O2 suplementar contínuo por cânula nasal. Se o paciente continuar a melhorar
mantem-se os cuidados usuais. Se houver sinal de deterioração, a cânula nasal de alto
fluxo deve ser o próximo passo, seguida por ventilação não invasiva (VNI, incluindo
CPAP e BiPAP).

Oxigenoterapia com cânula nasal de alto fluxo e VNI apresentam um ponto importante
que também restringe o uso de nebulizadores nesses casos - aerossolização de gotículas.
A tosse pode se espalhar para cerca de 2,5 metros na cânula nasal de alto fluxo. Isso
pode ser um problema, principalmente quando há falta de espaço, o que pode ser
esperado durante a pandemia. A cânula nasal de alto fluxo na epidemia anterior de MERS
e SARS apresentou taxa de falhas de 92% e, portanto, essa opção deve ser considerada
com cautela e somente quando um monitoramento rigoroso estiver disponível. Errar por
precaução, pelo lado da segurança para todos, na intubação eletiva versus uma intubação
emergencial, talvez o caminho a percorrer.

Consenso Internacional de Pneumologia em Covid-19 2 a Edição
Página 46



Os pacientes submetidos à VNI e à cânula nasal de alto fluxo devem ser monitorados de
perto, pois o potencial de deterioração foi rapidamente observado nas coortes - China e Itália.

Insuficiência respiratória aguda progredindo para necessidade de intubação

Como em todos os outros casos de insuficiência respiratória relacionada a pneumonia
infecciosa, os critérios e o manejo não são muito diferentes quando se trata do momento
da intubação, mas uma palavra de cautela - a intubação é um procedimento de alto risco
em pacientes com COVID 19 devido à exposição. É preferível intubar somente quando
absolutamente necessário e o procedimento deve ser realizado por equipe experiente.
A sequência de intubação com utilização do videolaringoscópio, quando disponível, e
preferencialmente de agente paralítico, seria mais segura, por desencadear no paciente
mínima tosse e esforço, minimizando a exposição ao aerossol. Equipamentos de proteção
individual (luvas, avental, óculos de segurança) além dos respiradores ou da máscara
N95 são uma necessidade absoluta durante a intubação, preferível em uma sala de
pressão negativa.

Estratégias de ventilação

A maioria dos dados e recomendações vem da SDRA relacionada a outras doenças e
não é específica para o COVID-19. Há alguns relatos de casos anedóticos que apontam
para a presença de atelectasias aumentadas e edema pulmonar nesses casos.

Os princípios da ventilação mecânica na SDRA geralmente adotados incluem:

Manter uma estratégia de volumes correntes baixos ~ 4-6 ml/kg

Sempre manter a pressão de platô <30 cmH2O 

PEEP mais elevados

Agentes bloqueadores neuromusculares deves ser utilizados como na SDRA de qualquer
outra etiologia, mas limitar o uso é preferível, pois esses pacientes podem necessitar de
esteroides para controlar a tempestade de citocinas, o que aumenta o risco de neuropatia
do doente crítico e resulta em hospitalização prolongada. Permitir hipercapnia permissiva.
Ventilação em prona por 12 a 16 horas por dia, conforme recomendado com outras
etiologias da SDRA. Óxido nítrico para ganhar tempo como adjuvante na hipoxemia grave.

Dado o risco de faltar ventiladores, é necessária triagem cuidadosa antes de colocar um
paciente no ventilador. É necessário considerar inovações que podem incluir a conversão
de CPAP/BiPAP ambulatorial em ventiladores, a introdução de uma peça em T nos ramos
inspiratório e expiratório dos ventiladores para conectar mais de um paciente a um
ventilador etc. Esta não é a recomendação, mas em um cenário como essa pandemia, as
inovações podem se tornar a necessidade da hora conforme o ditado diz: “Necessidade
é a mãe da inovação”.
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Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO)

A Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) possui diretrizes, mas limitadas,
baseadas em apenas cerca de 50 pacientes com COVID 19 no Japão e na Coréia do Sul.
A ECMO, mesmo nos melhores cenários, é uma estratégia de tratamento que necessita
recursos intensivos. A esmagadora quantidade de sistemas de saúde precisa ser levada
em consideração antes de oferecer este tratamento. Analisando a questão do ponto de
vista específico da doença - estão sendo coletados dados para ver a patologia e a causa
finais da morte. Se isso resultar em disfunção de múltiplos órgãos e choque séptico, a
ECMO pode não ser a escolha apropriada de tratamento.

O uso da ECMO gira em torno de pessoal (qualificação e disponibilidade para cobrir todos
os turnos), necessidades de equipamentos, instalações (no cenário de prevenção de
infecções e contaminações) e sistemas (comunicação, garantia de qualidade, planos de
contingência).

Após a instituição da ECMO, os seguintes princípios devem ser seguidos:

Corticosteróides na SDRA relacionados à SARS-Covid 19: 

Ventilação mecânica ultra protetora - pressão de platô <24 cmH2O com PEEP de
10 cmH2O, frequência respiratória de 10-30 rpm. Os benefícios da ECMO são
principalmente descansar os pulmões e fornecer ponte enquanto os mesmos se
recuperam. A escolha da ECMO veno-venosa versus veno-arterial dependerá do
envolvimento e função cardíaca subjacentes. Nos casos COVID 19, pode-se esperar
insuficiência cardíaca relacionada à miocardite, infarto do miocárdio ou cardiomiopatia
relacionada à sepse. O descarte de cânulas e cateteres também precisará de atenção
adicional em comparação com os pacientes com ECMO de rotina. Os protocolos de desmame
e decanulação não diferem de outros diagnósticos.

Em um relato de caso de um paciente com COVID-19 publicado na revista Lancet em 17 de
fevereiro de 2020, Zhe Xu et al descobriram que as características patológicas da biópsia
pulmonar realizada na necrópsia se assemelhavam a infecções por coronavírus na SARS e
MERS. Isto é, dano alveolar difuso com exsudato fibromioide celular e edema pulmonar.
Também foi obervada formação significativa de membrana hialina. Isso sugere que
provavelmente o uso de corticosteróides no início do tratamento, talvez seja razoável.

O receptor da enzima de conversão da angiotensina 2 é o local de ligação do vírus para
obter acesso à célula. Esses receptores são encontrados no coração, pulmões, rins, intestino
e, assim, a doença resulta em disfunção de múltiplos órgãos, que está relacionada a mau
prognóstico; porém, também são locais potenciais de tratamento para diminuir a progressão
da SDRA, a tempestade de citocinas e a lesão cardíaca.
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Doenças infecciosas

Enquanto em uma situação epidêmica, é comum esquecer outras patologias típicas da UTI.
É importante lembrar das infecções e patologias comuns da comunidade, além das
infecções adquiridas no hospital, no cenário da infecção por COVID19. Se houver suspeita
de outra etiologia, recomenda-se manejo usual, incluindo antibióticos e outros tratamentos.
Portanto, a análise e o gerenciamento devem incluir tudo o que teria sido feito normalmente
para esses pacientes antes desta epidemia.

Amostras e testes para a infecção por COVID-19 foram cobertos em outros lugares e,
portanto, não serão cobertos aqui.

Antimicrobianos empíricos devem ser administrados dentro de uma hora, com base no
diagnóstico clínico, epidemiologia local e dados de suscetibilidade para cobrir todos
os patógenos prováveis que causam pneumonia adquirida na comunidade, mesmo se
houver suspeita de COVID.

Como em qualquer outra causa de sepse e choque séptico, os cristaloides são o fluido
de ressuscitação preferido em bolus iniciais de 30 ml/Kg de peso corporal. Isso é
seguido por uma estratégia conservadora de gerenciamento de fluidos, pois o risco de
SDRA e insuficiência cardíaca é alto nesses pacientes. A epinefrina não é o vasopressor
de escolha.

Os medicamentos para tratamento específico de COVID 19 estão mudando
constantemente. Existem vários estudos sendo realizados no momento. Inibidores de
protease antiviral, isto é, lopinavir/ritonavir, cloroquina antimalárica, hidroxicloroquina,
azitromicina e remdesivir estão sendo avaliados e as opiniões flutuam diariamente.
Pacientes em tratamento crítico com COVID-19 devem receber tratamento com base na
política institucional. Ajustes cuidadosos na dose deverão ser considerados, dado o
risco de disfunção de múltiplos órgãos, observada nesses pacientes na UTI.

Síndrome da Tempestade por Citocinas

Isso parece ocorrer devido a reação exagerada do sistema imunológico em resposta à
infecção viral que está relacionada à liberação de citocinas. Essa resposta imune torna-se
prejudicial ao hospedeiro, causando disfunção de múltiplos órgãos. Ela foi observada na
2ª semana de internação hospitalar, com base na experiência italiana e de Wuhan e é
causada por múltiplos fatores imunológicos, incluindo IL-2, IL-6, IL-7, GCSF, TNF alfa,
entre outros. Sua presença está relacionada a prognóstico ruim e precisa ser tratada
com medicamentos apropriados desde o início.

Doença cardiovascular

Os pacientes com COVID-19 parecem ter preponderância de doença cardíaca - estudo de
Wuhan (não sobreviventes HAS 49%, DCV 13%). A lesão do miocárdio pode estar
relacionada à tempestade de citocinas manifestada por níveis elevados de IL-6, ferritina,
LDH e dímero D e lesão direta do miocárdio. 7,2% dos casos, segundo o estudo de
Wuhan, tinham aumento de biomarcadores de troponina sensível alta, novas alterações
no ECG ou anormalidades ecocardiográficas. A causa da morte foi choque em 40% dos
casos, que se presume estarem relacionados à miocardite fulminante.
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Hematologia

Os efeitos hematológicos desse vírus são semelhantes a outras infecções virais que se
apresentam com leucopenia e alguma supressão da medula óssea em pacientes
relativamente estáveis. Linfo-histiocitose hemofagocítica secundária caracterizada por
leucopenia (leucócitos <5000 por mm3 ou hemoglobina <9,2 gm/dl ou plaquetas <110K ou
todos esses critérios juntos) foi observada em doenças virais graves e está associada a
maior mortalidade com base no HScore – aumento de 14 vezes. Há evidências crescentes
para que o tratamento oferecido em outros casos de sepse seja oferecido aos casos de
COVID-19. Atualmente, há relatos de casos de tratamento imunossupressor usando
tocilizumabe (Bloqueador de IL-6) e inibição de JaK (Janus Kinase), sendo este último
outro local para o tratamento da tempestade de citocinas, controlando a entrada viral na
célula e, assim, diminuindo a inflamação. Na maioria dos países em desenvolvimento os
esteroides são uma opção facilmente disponível para suprimir a inflamação, mas a OMS
recomendou o não uso dos mesmos, pois pode haver aumento do derramamento viral.
O grupo chinês está recomendando a metilprednisona na dose de 0,5-1 mg por dia para
suprimir essa reação inflamatória.

O monitoramento rigoroso do perfil da coagulação mostra anormalidades significativas,
incluindo, mas não se limitando a alteração de dímero D, LDH e INR. Parte disso pode estar
relacionado à disfunção de múltiplos órgãos, observada nesses casos, especialmente com
lesão hepática da via da ECA 2. A profilaxia para trombose venosa profunda deve ser
considerada, dado o alto risco de TVP relacionado à sepse e imobilização e provável chance
de permanência prolongada na UTI.

Metabólico

Insuficiência renal aguda ocorre como parte da disfunção de múltiplos órgãos ou por si só,
representando choque séptico nos casos de COVID -19. O tratamento é semelhante a
qualquer outra sepse ou choque séptico. A questão do controle de infecção durante a
hemodiálise em pacientes COVID 19 levanta um dilema e coloca outros pacientes em risco
se o procedimento for realizado próximo a outros casos que não sejam COVID.

Os  correm o risco de adoecer com esta doença. Enquanto estiver em cuidadosdiabéticos
intensivos, recomenda-se um monitoramento rigoroso da glicemia.

O  geralmente faz parte da disfunção de múltiplos órgãos e necessitaenvolvimento hepático
de avaliação e cuidados adequados.

A alimentação enteral precoce é recomendada, mas isso se torna complicado em
pacientes instáveis não intubados com ventilação não invasiva. Precaução usual é
aconselhável. A intubação de um paciente instável hipoxêmico com o estômago cheio é
um pesadelo muito conhecido. Acrescente a isso a infecção viral altamente contagiosa
do COVID-19. Suporte nutricional adequado com proporções equilibradas de proteínas,
carboidratos, vitaminas e minerais aumenta a imunidade para combater a infecção.
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Outras  incluem a elevação da cabeceira da cama,medidas preventivas de cuidados
profilaxia gastrointestinal com antagonistas do H2 ou inibidores da bomba de prótons,
como seria feito em qualquer paciente gravemente doente.

Mobilização precoce, fisioterapia e controle adequado da glicemia, como é feito no
protocolo regular para pacientes em UTI, também devem ser seguidos nos casos
COVID-19.

Prevenção de infecção entre profissionais de saúde na UTI

A proteção dos profissionais de saúde e a preparação das UTIs para enfrentar um
aglomerado epidêmico devem ser a principal prioridade para evitar que os
profissionais de saúde adquiram infecção e Covid-19, com base nas experiências
aprendidas com o MERS-coronavirus e o SARS coronavirus 2003.

Recentemente, verificou-se que a fricção antisséptica das mãos usando
desinfetantes à base de etanol é menos eficaz do que a lavagem das mãos na
inativação do vírus influenza em condições experimentais. Para pacientes com
suspeita de coronavírus na UTI, devem ser implementadas precauções
aerotransportadas, de contato e proteção ocular. Durante os procedimentos de
geração de aerossóis, recomenda-se o uso de uma máscara N95 bem ajustada,
além de luvas, avental e proteção facial/ocular.

Aspiração em sistema aberto do trato respiratório, ventilação manual antes da
intubação, tratamento com nebulizador e compressões torácicas foram
identificadas como procedimentos de risco durante o surto de SARS. A aspiração
em circuito fechado pode reduzir a exposição a aerossóis em pacientes intubados.
Assim, apoio ao diagnóstico precoce, medidas eficazes de controle de infecção
e limitação de procedimentos associados ao risco de contaminação ambiental e
pessoal, como aerossolização, broncoscopia ou transferência para tomografia
computadorizada devem ser implementados. Estratégias de ventilação que
favorecem a aerossolização, como ventilação mecânica não invasiva (VNI), que
podem adiar, mas não evitam a intubação, devem ser limitadas e terapias de
resgate de hipoxemia, como o óxido nítrico devem ser implementadas.

O uso de ventilação não invasiva é controverso, mostrando eficácia limitada na
MERS, e está associado a níveis muito altos de propagação de aerossóis,
expondo a equipe a risco muito maior de infecção. No entanto, a VNI pode evitar
a necessidade de ventilação, pelo menos na SARS. Existe, portanto, um
argumento de que isso pode ser apropriado apenas se níveis adequados de
equipamento de proteção da equipe estiverem disponíveis. Na infecção por
influenza, uma pequena coorte de pacientes mostrou que a cânula nasal de alto
fluxo estava associada a evitar a intubação em 45% dos pacientes, embora aqueles
com choque ou alta gravidade da doença precisassem de intubação. Assim, devem
ser feitos esforços para não atrasar a intubação em pacientes com pneumonia viral
e insuficiência respiratória aguda. Com intubação rápida, estratégias de proteção
pulmonar são a prioridade para ventilar esses pacientes.
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Em resumo, é necessário ir além da China, pois alguns resultados e práticas podem não
ser viáveis em outros lugares. Uma prioridade deve ser proteger os profissionais de
saúde da exposição. Os médicos da UTI devem participar da identificação precoce e
liderar o manejo desses pacientes.

Todos os casos de COVID-19 devem ser relatados pelas autoridades sanitárias locais ao
órgão nacional dentro de 24 horas em sua própria jurisdição e transferidos para leito
de isolamento na UTI. Muitas UTIs não estão equipadas com locais de pressão negativa.
Se as salas de isolamento de UTI com pressão negativa não estiverem disponíveis,
uma abordagem alternativa é usar os sistemas de purificação de ar HEPA para fonte
de controle.

O painel do subcomitê SSC COVID-19 (36 especialistas de 12 países) emitiu as
seguintes sugestões, que são práticas recomendadas baseadas em evidências
de alta qualidade 

Profissionais de saúde realizando procedimentos de geração de aerossóis
(por exemplo, intubação, broncoscopia, aspiração aberta etc.) em pacientes com
COVID-19 devem utilizar máscaras de respiração ajustadas, como N-95, FFP2 ou
equivalente - em vez de máscaras cirúrgicas - além de outros equipamentos de
proteção individual, como luvas, avental e proteção para os olhos

Os procedimentos de geração de aerossol nos pacientes de UTI com COVID-19
devem ser realizados em sala de pressão negativa, se disponível. As salas de
pressão negativa são projetadas para impedir a propagação de patógenos
contagiosos de sala em sala.

A intubação endotraqueal de pacientes com COVID-19 deve ser realizada por
profissionais de saúde com experiência em gerenciamento de vias aéreas para
minimizar o número de tentativas e o risco de transmissão.

Adultos com COVID-19 que estão sendo tratados com ventilação não invasiva
por pressão positiva ou cânula nasal de alto fluxo devem ser monitorados de
perto quanto à piora do estado respiratório e intubados precocemente, se
necessário.

Quando dar alta a um paciente isolado / tratado com covid-19 positivo

Resolução significativa dos sintomas

Melhora radiológica

Depuração virológica documentada em 2 amostras (com mais de 24 horas de
intervalo)

Os pacientes que recebem alta hospitalar devem ser avisados para quarentena
domiciliar por pelo menos duas semanas, tendo em vista os recentes relatórios
emergentes da China sobre a persistência do vírus nas secreções respiratórias,
apesar do tratamento adequado. Além disso, esses indivíduos devem ser alertados
sobre a possibilidade de uma reinfecção por COVID-19.
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Fatores prognósticos
A grande maioria dos pacientes infectados (>80%) não apresenta sintomatologia significativa
e não demanda hospitalização.

Entre Pacientes Hospitalizados

10-20% dos pacientes são internados em UTI

 3-10% precisam de intubação

2-5% de mortalidade

A mortalidade parece menor que a de pacientes com síndrome respiratória aguda grave
(SARS-CoV) ou síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS). Pacientes sem condições
clínicas subjacentes apresentaram letalidade de 0,9%. A letalidade é maior para pacientes com
comorbidades. (Tabela 12)

Tabela 12: Fatores de risco para doença grave

Fatores de risco para doenças graves
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Papel da profilaxia em COVID-19
A nova infecção pelo coronavírus, que começou como um surto na China em dezembro
de 2019, se espalhou rapidamente por todo o mundo, de modo que, em 11 de março de
2020, a OMS declarou esta doença como pandêmica. A emergência que o mundo enfrenta
hoje exige que desenvolvamos medidas urgentes e eficazes para proteger as pessoas com
alto risco de exposição.

As várias estratégias de prevenção da transmissão e infecção tentadas contra esta
doença são:

Intervenções não farmacológicas: isolamento em casa, quarentena voluntária em casa,
distanciamento social da população em risco, incluindo o fechamento de escolas, universidades,
locais de trabalho não essenciais, para limitar as pessoas reunidas em grupos e para ajudar
a quebrar a cadeia de transmissão da infecção.

Intervenções farmacológicas incluem:

1.  Agentes antivirais

2.  Cloroquina-Hidroxicloroquina

3. Vacinação

Agentes antivirais

Sabe-se que agentes antivirais como o Oseltamavir, que é um inibidor da neuraminidase,
reduzem o derramamento viral nas secreções respiratórias e são utilizados no tratamento da
infecção por influenza. Da mesma forma, certos inibidores de protease como o Lopinavir
mostraram ser fortes inibidores da enzima protease presente na SARS-CoV, o que é
importante para a função do ciclo de vida desse vírus. O Ritonavir tem sido usado para
aumentar essa ação do Lopinavir em pacientes com HIV. No entanto, o maior estudo relatado
até o momento sobre a eficácia do uso de Lopinavir e Ritonavir em pacientes infectados com
COVID-19, realizado na China, não encontrou diferença no resultado clínico quando comparado
ao tratamento padrão isoladamente. Existe um estudo em andamento para analisar a eficácia
do tratamento com Darunavir/Cobicistat mais Cloroquina em pacientes infectados. Atualmente,
não há recomendação para o uso de agentes antivirais na profilaxia do COVID-19.

Sulfato de cloroquina-hidroxicloroquina

A cloroquina é um agente antimalárico amplamente conhecido, facilmente disponível
para tanto para tratamento como para profilaxia. Vários mecanismos mostraram que
ele também tem um papel na infecção por SARS CoV. Sabe-se que o SARS-CoV2 se
liga às células humanas através do receptor da enzima conversora de angiotensina 2
(ACE 2). Nos estudos in vitro, a cloroquina demonstrou afetar o processo de glicosilação
do receptor ACE2, fazendo com que as células Vero pré-tratadas com cloroquina sejam
refratárias à infecção por SARS-CoV. Esse pode ser o mecanismo pelo qual até as células
humanas podem se tornar refratárias à infecção. Também foi observado que o tratamento
com cloroquina impede a disseminação da infecção por SARS-CoV no período pós-infecção.
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A hidroxicloroquina tem o mesmo mecanismo de ação, mas um melhor perfil de
segurança, o que a torna um medicamento preferencial. Ambos os medicamentos
também demonstraram ter efeitos imunomoduladores e podem suprimir o aumento
dos fatores imunológicos. Estudos também demonstraram que a hidroxicloroquina
tem um efeito antiviral in vitro superior em comparação à cloroquina.

O primeiro estudo em humanos de cloroquina contra COVID-19 foi realizado na
China, em mais de 100 pacientes e demostrou que a cloroquina foi superior na
redução da duração dos sintomas, exacerbação da pneumonia, melhora
radiológica e levou à soroconversão. O grupo francês de pesquisadores estudou
a hidroxicloroquina associada à azitromicina. Foi um ensaio controlado não
randomizado aberto. Eles incluíram 36 pacientes, dos quais 20 receberam
hidroxicloroquina na dose de 600 mg por dia, juntamente com azitromicina.
Os autores mostraram redução significativa da carga viral no sexto dia de tratamento
e menor duração média de carga viral em comparação ao grupo controle. No entanto,
recentemente, várias questões foram levantadas sobre a validade deste estudo e as
deficiências de um design de rótulo aberto não randomizado que pode ser cheio de
viés. Atualmente, muitos estudos estão em andamento para analisar o efeito tanto na
profilaxia quanto no tratamento (Tabela 1).

Indian Council of Medical Research (ICMR) recomendou inicialmente o uso de
hidroxicloroquina para profilaxia da infecção por Covid 19.

Todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento de casos suspeitos/
confirmados de COVID-19 podem tomar 400 mg duas vezes por dia no dia 1,
seguidos por 400 mg uma vez por semana durante as próximas 7 semanas
(com refeições)

Contatos domésticos assintomáticos de casos confirmados em laboratório:
400 mg duas vezes por dia no dia 1, seguido por 400 mg uma vez por semana
nas próximas 3 semanas; para ser tomado com as refeições.

Atualmente, devido à falta de ensaios clínicos randomizados, (Tabela 13), não
existem orientações clínicas sobre o uso, dosagem e duração da hidroxicloroquina
para profilaxia ou tratamento da infecção por SARS-CoV-2 nos Centros de Controle
de Doenças.

Da mesma forma, atualmente, a orientação clínica do JHMI não recomenda profilaxia
pré ou pós-exposição em indivíduos com suspeita de exposição à SARS-CoV-2.
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Precauções

Os pacientes que tomam esses medicamentos devem ser monitorados com frequência
quanto a parâmetros hematológicos, eletrólitos séricos, glicemia, função hepática e renal.
Como esses medicamentos causam prolongamento do intervalo QTc, o ECG de rotina é
essencial antes do início desses medicamentos. A coadministração de outros medicamentos
que causam prolongamento do intervalo QTc deve ser evitada.

Tabela 13: Resumo de ensaios clínicos de Estratégias de Profilaxia

Resumo de ensaios clínicos de Estratégias de Profilaxia

Número do estudo Título do estudo Drogas a serem testadas

Vacinas COVID-19

Há um investimento considerável e atividade de pesquisa para desenvolver uma vacina.
Os EUA (NIAID) colaboraram com Moderna para desenvolver uma vacina de RNA. Um
ensaio clínico de segurança Fase I de candidato a vacina, chamado mRNA-1273, está
em andamento com o recrutamento de 45 voluntários concluído em 19 de março de
2020. Outro estudo de segurança da Fase I de candidato a vacina recombinante para
adenovírus (CanSino Biologics Inc. (Tianjin, China), Ad5-nCoV, recrutou 108 adultos
saudáveis em Wuhan, China, em março. No entanto, uma possível vacina em
desenvolvimento pode ou não ser segura ou eficaz no futuro. Esperamos que os
resultados dos estudos em andamento nos deem mais informações sobre a profilaxia e
ajudem a melhorar a prevenção e, assim, diminuir a transmissão dessa doença
amplamente disseminada.

Vacina BCG: nenhum papel comprovado no COVID -19 conforme a OMS
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Prevenção
Quem é um contato?

Uma pessoa que vive na mesma casa de um caso COVID-19;

Uma pessoa que teve contato físico direto com um caso de COVID-19 (por exemplo,
apertando as mãos);

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas de um
caso de COVID-19 (por exemplo, estar próxima no momento da tosse, tocando tecidos
de papel usados com a mão nua);

Uma pessoa que teve contato face a face com um caso COVID-19 dentro de 2 metros
e >15 minutos;

Uma pessoa que estava em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) com um caso COVID-19 por 15 minutos ou
mais e a uma distância inferior a 2 metros;

Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso
COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso
COVID-19 sem equipamento de proteção individual (EPI) recomendado ou com uma
possível violação do EPI;

Um contato em uma aeronave, se sentado a dois assentos (em qualquer direção) do
caso COVID-19, acompanhantes de viagem ou pessoas que prestam assistência e
tripulantes servindo na seção da aeronave em que o caso estava sentado (se a
gravidade dos sintomas ou o movimento do caso indica uma exposição mais extensa,
passageiros sentados em toda a seção ou todos os passageiros da aeronave podem
ser considerados contatos próximos).

COVID-19 em pessoas assintomáticas: de acordo com estudo publicado na NEJM por
Sebastian Hoehl et al., o processo de rastreamento baseado em sintomas foi ineficaz
na detecção da infecção por SARS-CoV-2 em 2 pessoas, nas quais foram encontradas
evidências de SARS-CoV -2 em swab orofaríngeo, concluindo que o derramamento
viral potencialmente infeccioso pode ocorrer em pessoas sem febre e sem sinais ou com
apenas pequenos sinais de infecção.
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O vírus pode ficar em superfícies inanimadas?

Sim. Portanto, a desinfecção terminal é importante mesmo depois que o paciente
recebe alta.

Demonstrou-se que o SARS-COV-2, dependendo dos inóculos eliminados,
permanece viável e infeccioso em aerossóis por horas e em superfícies por dias
(Figura 6). É mais estável em plástico e aço inoxidável até 72 horas após a aplicação
nessas superfícies e menos em cobre e papelão.

Figura 6: Persistência dos coronavírus nas superfícies

O vírus pode ser inativado com eficiência por procedimentos de desinfecção de
superfície:

Etanol 62–71%

Solução de peróxido de hidrogênio a 0,5%

Solução de hipoclorito de sódio a 0,1%

Outros agentes biocidas como cloreto de benzalcônio a 0,05 a 0,2% ou
digluconato de clorexidina a 0,02% são menos eficazes.
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O que deve incluir equipamento ideal de pós-proteção (EPI)? 

Figura 7: Essenciais em um kit de EPI

EPI para instalações de saúde em risco

Precauções para procedimentos de geração em aerossol: 

Luvas

Máscara

Respirador particulado, respirador N95 ou superior

Luvas de nitrila, sem pó, não esterilizadas. (por exemplo, comprimento total mínimo
de 230 mm. Vários tamanhos que variam de pequeno, médio, grande)

Máscara médica, boa respirabilidade, faces interna e externa devem ser claramente
identificadas

N95, FFP2 ou superior: Boa respirabilidade, com design que não colapsa contra a
boca (por exemplo, bico de pato)

Figura 8: Máscara vs. Respirador
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N95 vs. FFP3 e FFP2 

O tipo de respirador mais discutido é o N95. Este é um padrão americano gerenciado
pelo NIOSH - parte do Center for Disease Control (CDC). A Europa usa uma pontuação
de "filtro de peça facial" (PFF). Isso vem da norma EN 149: 2001 - elaborada e mantida
pelo CEN (Comitê Europeu de Normalização).

Figura 9: Diferentes tipos de respiradores comumente usados

Tabela 14: Capacidade de filtragem de diferentes tipos de respiradores

Capacidade do filtro 
(remove x% de todas as partículas com 0,3

mícrons de diâmetro ou maior)
Padrão do respirador
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N95 / N100 é realmente melhor que FFP2 / FFP3?

Embora as especificações para o NIOSH (N95 / N100) sejam ligeiramente mais altas
que o FFP, isso não significa que os respiradores sejam melhores.

As máscaras cirúrgicas podem filtrar o Coronavírus?

Figura 10: COVID-19 e uso da máscara cirúrgica

Enquanto FFP2 / FFP3 ou N95 / N100 são o padrão-ouro em relação à proteção facial, e as
máscaras cirúrgicas, elas fornecem alguma proteção? 

As máscaras cirúrgicas são projetadas principalmente para proteger pacientes vulneráveis
de profissionais da saúde ou outras pessoas, impedindo que o usuário espalhe seus
germes ao tossir / espirrar / falar. Portanto, elas foram projetadas para proteger os
pacientes, não para proteger o usuário. Atualmente, não há pesquisas disponíveis sobre
a eficácia de máscaras cirúrgicas (ou mesmo respiradores) para proteger os usuários
contra o coronavírus.

Respiradores purificadores de ar (PAPR)

Um PAPR é um ventilador movido a bateria que fornece fluxo de ar através de um filtro,
canister ou cartucho para um capuz ou peça facial. (Figura 11) O tipo e a quantidade de
contaminante no ar determinam o tipo de filtro, canister ou cartucho necessário para o
PAPR. O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) testou a qualidade
do respirador usado para garantir a segurança da pessoa que o utiliza. A qualidade do kit
PAPR depende do filtro, canister ou cartucho usado nele. Seria sensato usar um kit PAPR
que tenha filtro HEPA (filtra aproximadamente 99,97% das partículas com 0,3 μm de
diâmetro e é à prova de óleo. Também o preferido para precauções de controle de infecção).
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Figura 11: Respiradores purificadores de ar (PAPR)

Vantagens de usar um kit PAPR durante a pandemia de COVID-19

A maioria dos kits PAPR usa filtros HEPA, que oferecem um nível maior de proteção
respiratória do que as máscaras N95.

Extremamente útil para médicos que estão realizando procedimentos cirúrgicos
prolongados e profissionais de saúde que estão trabalhando nas áreas de isolamento
COVID-19, pois evita a resistência/ sufocamento respiratório e o acúmulo de umidade
associado ao uso da máscara N95, juntamente com óculos de proteção/máscara facial.

Oferece proteção para a cabeça e pescoço

Aprovado para pessoas com pelos faciais e não requer testes de ajuste por ser
cobrir toda a cabeça.

RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE MÁSCARAS/RESPIRADORES CIRURGICOS DE CAMADA TRIPLA

Não é recomendado o uso de qualquer tipo de máscara para indivíduos assintomáticos que
permaneçam em casa. Contudo, deve-se usar uma máscara de camada tripla em locais
públicos, até que a pandemia da COVID-19 termine.

Pessoas com sintomas respiratórios ou que estão cuidando de pacientes com COVID-19 em
casa devem utilizar máscaras cirúrgicas de camada tripla.

Os respiradores (N95, FFP2 ou padrão equivalente) devem ser reservados para procedimentos
de geração de aerossol (intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia,
broncoscopia e ressuscitação cardiopulmonar), juntamente com outros equipamentos de
proteção individual (EPI).
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Os profissionais de saúde envolvidos no atendimento direto a pacientes com COVID-19 devem usar
máscara/respirador cirúrgico de três camadas (apenas se disponível em quantidade suficiente) e
outros EPIs (proteção para os olhos, luvas e aventais/aventais resistentes a líquidos).

A equipe médica e de enfermagem envolvida na unidade de terapia intensiva deve usar respiradores
(N95/FFP2 ou equivalente).

Durante a presente situação de pandemia, os respiradores (por exemplo, N95, FFP2 ou padrão
equivalente) podem ser usados por um tempo estendido sem removê-lo, especialmente durante os
cuidados a vários pacientes que apresentam o mesmo diagnóstico. As evidências mostram que os
respiradores mantêm sua proteção quando usados por períodos estendidos.

Sempre priorizar o uso de respiradores N95 para as pessoas com maior risco de contrair infecções

Na maioria das vezes, uma máscara N95 pode ser usada por até 8 horas de forma contínua ou
intermitente e, idealmente, precisa ser removida depois disso

Evitar tocar no interior do respirador. Se um contato inadvertido for feito com o interior do
respirador, realize a higiene das mãos

O kit PAPR deve ser considerado (dependendo da disponibilidade) para médicos que
realizam procedimentos cirúrgicos prolongados e profissionais de saúde que estão
trabalhando nas áreas de isolamento COVID19, pois evitam a resistência/asfixia
respiratória e o acúmulo de umidade associado ao uso da máscara N95 junto com
óculos de proteção / máscara facial.

A máscara usada deve ser considerada um material potencialmente infectado e deve
ser descartada separadamente em local para resíduos infecciosos.

O sistema de saúde em todas as localidades deve adotar as medidas apropriadas
para o descarte das máscaras usadas.
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Protetor facial 

Feito de plástico transparente, oferece boa visibilidade para o usuário e o paciente, faixa
ajustável para prender firmemente em torno da cabeça e encaixar confortavelmente na testa,
resistente a embaçamento (preferível), cobre completamente os lados e o comprimento do
rosto, pode ser reutilizável (feito de material que pode ser limpo e desinfetado) ou descartável.

Aventais, blusas

Túnicas/blusas reutilizáveis ou descartáveis, mangas curtas, usadas por baixo do macacão ou
avental.

Aventais, calças

Calças, reutilizáveis ou de uso único, mangas curtas (túnica / blusa), usadas por baixo do
macacão ou avental.

Avental para trabalho pesado

Avental reto, Tecido: 100% poliéster com revestimento em PVC, 100% PVC ou 100% borracha,
ou outro material resistente a líquidos, impermeável, alça costurada para fixação no pescoço
e nas costas. Peso básico mínimo: 300g / m2 de cobertura: 70-90 cm (largura) X 120-150cm
(altura, reutilizável (desde que sejam tomadas as devidas providências para descontaminação)

Avental 

Uso único, descartável, comprimento médio da panturrilha.

Propé, gorro

Óculos de proteção

Boa vedação com o rosto, estrutura de PVC flexível para encaixar facilmente em todos os
contornos do rosto, com pressão uniforme, fechar os olhos e as áreas circundantes, acomodar
usuários com óculos graduados, lentes de plástico transparente anti embace e anti arranhões,
resistentes, faixa ajustável para prender firmemente, a fim de não se soltar durante a atividade
clínica, ventilação indireta para evitar embaçamento, pode ser reutilizável (desde que sejam
tomadas as devidas providências para descontaminação) ou descartável.
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Estratégias para reduzir a escassez de EPI

Reutilização de máscaras

Com a pandemia do COVID-19 se espalhando rapidamente, mais e mais pessoas estão
ficando doentes e, assim, o número de máscaras com respirador está ficando aquém das
necessidades. Essas máscaras são importantes para a segurança dos profissionais de saúde
que lidam com o paciente, para que não sejam infectados no processo. Os três tipos diferentes
de máscaras em voga são:

As máscaras cirúrgicas, as máscaras N95 e os respiradores elastométricos.

Máscara cirúrgica

Trata-se de uma máscara de pano de uso único, solta e barata, projetada principalmente para
proteger o usuário contra grandes gotas, fluidos corporais ou qualquer outro spray de fluidos
perigosos. Elas geralmente são soltas nas extremidades e, portanto, não fornecem proteção
adequada contra partículas menores transportadas pelo ar. A principal função recomendada para
esses tipos de máscaras é que elas sejam usadas pela pessoa doente, a fim de impedir a
propagação dos germes da doença para os arredores imediatos. Atualmente, não há diretrizes
disponíveis para reutilização dessas máscaras. Eles devem ser descartados após o uso único.

Máscara facial com respirador de filtragem N-95

Essas máscaras são projetadas para filtrar 95% ou mais de partículas com tamanho ≥0,3 mícron.
Elas são seladas, apertadas e devem ser testadas quanto a vazamentos antes de serem declaradas
seguras. Elas são projetadas idealmente para uso único. O CDC fornece orientações para o uso e
reuso prolongado dessas máscaras, a serem praticados apenas como estratégia de contenção na
crise.
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Uso prolongado: refere-se à prática de usar o mesmo respirador N95 para encontros
repetidos de contato próximo com vários pacientes, sem remover o respirador entre os
encontros. O uso prolongado pode ser implementado quando vários pacientes são infectados
com o mesmo patógeno respiratório e os pacientes são colocados juntos em salas de espera
ou enfermarias. O uso prolongado foi recomendado como uma opção para conservar os
respiradores durante surtos e pandemias anteriores de patógenos respiratórios.

Reutilização: refere-se à prática de usar o mesmo respirador N95 para vários encontros
com pacientes, mas removê-lo após cada encontro. O respirador é armazenado entre os
encontros para ser colocado novamente antes do próximo encontro com um paciente.
Mesmo quando a reutilização de máscaras N95 é praticada, existem restrições que limitam
o número de vezes que são reutilizadas. Assim, a reutilização do respirador N95 é
frequentemente chamada de "reutilização limitada".

A reutilização deve ser praticada após um método eficaz de descontaminação da máscara
para reduzir a carga de patógenos, manter sua função e não apresentar riscos químicos
residuais. Pesquisadores investigaram o impacto de vários métodos de descontaminação
na eficiência da filtragem, na adaptação das máscaras e na capacidade de reduzir vírus ou
bactérias viáveis.

Os métodos de descontaminação estão descritos abaixo:

Irradiação germicida ultravioleta (UVGI)

Neste método, a lâmpada UV-C (80W, 254nm) é usada. As máscaras contaminadas são
expostas a uma dose de radiação UV de ≥1 J / cm2 por 15 minutos em cada lado. Isso
resulta em redução média de log de 4,81 de vírus viáveis. O efeito do UVGI foi testado
no desempenho da filtragem e na integridade estrutural da máscara. Lindsey e cols.,
em seu estudo, demonstraram que em doses de até 950 J/cm2, o UVGI teve um
pequeno efeito no desempenho da filtração e essencialmente nenhum efeito na
resistência ao fluxo. A integridade estrutural dos respiradores mostrou uma diminuição
notável em doses mais baixas. A força das tiras do respirador foi menos afetada pelo
UVGI do que a força do material do corpo. Este método demonstrou ser aprovado no
desempenho mesmo após 3 ciclos. Heimbuch et al estudaram o efeito de 1 J/cm2 de
UVGI contra a influenza A (H1N1), vírus da influenza aviária A (H5N1), influenza A (H7N9)
A/Anhui/1/2013, influenza A (H7N9) A/Shanghai/ /2013, MERS-CoV e SARS-CoV. Eles
relataram inativação de vírus de 99,9% para maior que 99,999%.
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Pontos importantes a serem lembrados são que o efeito da luz UV é baseado na linha de
visão e qualquer parte da máscara na sombra não será desinfetada. Existem vários
projetos de máscaras disponíveis - alguns projetos de máscaras podem não permitir a
penetração nas camadas internas, alguns projetos de tiras podem inibir a desinfecção por
UVGI e, após várias vezes de reciclagem, a integridade do selo pode ser comprometida.
Esta é uma área ativa de pesquisa e é provável que surjam dados mais robustos no futuro
próximo.

Peróxido de hidrogênio vaporoso

Método de calor úmido:

O vapor de peróxido de hidrogênio (H2O2), um descontaminante industrial, demonstrou
inativar vírus, sem danificar as máscaras N95. O Battelle Memorial Institute, em seu estudo
piloto, mostrou que esse método é eficaz e mantém a integridade estrutural mesmo após
50 ciclos de descontaminação. Kenney et al., em seu estudo, primeiro co-contaminaram
as máscaras 3M 1870 com três bacteriófagos, T1, T7 e Phi 6. Eles então descontaminaram
as máscaras usando vapor de H2O2 gerado pelo sistema BQ-50 da Bioquell. Este
tratamento inativou >99,999% de todos os fagos que estavam abaixo do limite de detecção.

COVID-19 precisa de um hospedeiro para sobreviver. Sabe-se que sobrevive em uma
superfície de metal por até 48 horas, em plástico por 72 horas e em papelão por 24 horas.
Portanto, quando uma máscara é deixada secar por 3-4 dias, o vírus não sobrevive mais.
Este princípio é usado na técnica de descontaminação por rotatividade das máscaras.
O profissional de saúde adquire um número definido de máscaras N95 e alterna seu uso
todos os dias, permitindo que sequem por tempo suficiente para que o vírus não exista mais.

AIIMS, Nova Délhi, Índia, estabeleceu um precedente no país ao aceitar a recomendação do
CDC de reutilizar a mesma N95 a cada quatro dias após deixá-la secar em um saco de papel
por três dias. E tal reutilização deve ser feita por até cinco vezes antes de ser descartada.

Óxido de etileno (EtO)

O uso de concentrações de gás EtO variando de 725 a 833 g/L por uma hora a 55 °C
demostrou não prejudicar o desempenho da filtragem. Permanece a preocupação com a
persistência do gás EtO tóxico nas máscaras, pois esse gás é conhecido por ser cancerígeno
e teratogênico. São necessários longos ciclos de aeração para garantir a ausência de gases na
zona de respiração do usuário.
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Características clínicas

As máscaras de respirador elastomérico são máscaras de cobertura facial maiores, totais
ou parciais, com elementos de filtro removíveis projetados para serem reutilizáveis.
O procedimento padrão de reprocessamento recomendado pela Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) e pelos fabricantes desses elementos é: limpeza seguida
de desinfecção. Os cartuchos de filtro devem ser removidos das máscaras e a tampa do
filtro, tiras e outras superfícies devem ser submetidas ao procedimento completo de
reprocessamento.

A diretriz de limpeza da OSHA recomenda o uso de um detergente neutro a 110°F no
máximo, seguido de lavagem e drenagem com água fria. Para a desinfecção, imersão
em solução de água e lixívia doméstica a 0,1% por 2 minutos, é recomendável enxaguar
e secar. Para desinfetar os cartuchos, é recomendável limpar todas as superfícies
externas com um pano microbiano quaternário de álcool e deixar secar. Quando
implementado adequadamente, um procedimento de reprocessamento para máscaras
elastoméricas de respirador pode levar de 7 a 8 minutos por máscara. No entanto,
existem apenas orientações limitadas sobre a limpeza e desinfecção de respiradores
elastoméricos reutilizáveis nos cuidados de saúde, e há falta de orientação disponível
sobre a frequência recomendada de limpeza versus desinfecção e outros procedimentos
padronizados.

Recomendação:

É sempre aconselhável usar uma nova máscara N95 sempre que tal máscara for
necessária. No entanto, em tempos de crise, quando a reutilização é necessária, certos
pontos precisam ser considerados:

Devemos estar cientes de que nenhum método conhecido é adequado para atingir
os níveis ideais de reutilização (isto é, redução> 6 Log de vírus viáveis e esporos
bacterianos), evitando todas as formas de degradação.

A melhor prática seria devolver a mesma máscara à mesma pessoa para cada uso.
Isso pode ajudar a reduzir a contaminação cruzada entre máscaras e reduzir a perda
de integridade do selo devido à adaptação de máscaras a faces de formas diferentes.

Os profissionais de saúde devem ser treinados para métodos apropriados de
colocação e retirada dessas máscaras a cada uso.
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É necessário tomar medidas essenciais para reduzir o risco de transmissão da
infecção na comunidade

Distância social

Novos coronavírus são transmitidos por pessoas que têm o vírus entrando em contato
com pessoas que não estão infectadas. Quanto mais você entrar em contato com pessoas
infectadas, maior a probabilidade de contrair a infecção. O distanciamento social é uma
ação de controle de infecção que pode ser tomada pelas autoridades de saúde pública
para impedir ou retardar a propagação de uma doença altamente contagiosa.

Além das medidas de distanciamento social adotadas pelos governos, podemos optar por
reduzir a exposição física a pessoas potencialmente doentes, por exemplo:

Explorando a opção de trabalhar em casa, se o seu emprego permitir.

Mantendo dois metros de distância dos outros quando precisar sair de casa.

Evitando grandes reuniões públicas, como eventos esportivos. Ou situações em que
você pode entrar em contato com multidões, por exemplo, em shoppings
movimentados.

Interagindo com as pessoas por telefone/videochamada, em vez de pessoalmente.
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Essas ações podem ser um impedimento para a vida normal. Contudo, a intenção é que
essas medidas sejam em curto prazo (não para sempre!). O risco de uma pandemia é que
a propagação inicial é tão rápida que sobrecarrega os serviços de saúde. Um objetivo-chave
para qualquer país deve ser o de evitar isso, e o distanciamento social pode ajudar.

Lavagem regular das mãos (após tocar em superfícies públicas)

O CDC recomenda lavar as mãos regularmente com água e sabão por pelo menos
20 segundos.

Priorize a lavagem antes de comer e ao voltar para casa. A lavagem regular das mãos pode
ressecar as mãos, o que ao extremo pode torná-las vulneráveis à infecção. Para atenuar isso,
use regularmente um hidratante à base de glicerina com mecanismo de bomba ou aperto.

Desinfetante para as mãos à base de álcool

O CDC recomenda que, se não houver água e sabão, seja usado um desinfetante para as
mãos à base de álcool com pelo menos 60% de álcool. Deixe secar ao ar.

Manter a higiene respiratória

Cobrir sua tosse e espirro
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Cobrir 
Sua Tosse

Pare de espalhar germes
Use um lenço para cobrir sua boca e nariz
ao tossir ou espirrar.
Jogue o lenço no lixo

ou
Cubra sua tosse ou espirro com
a região interna do cotovelo, não
com as mãos.

Lave
Suas Mãos
Após tossir ou espirrar, lave por 20
segundos com sabão e agua quente
ou limpe com higienizador de mãos

Manter uma higiene adequada dos objetos / superfícies que são
freqüentemente tocados
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Limpe seu telefone

Dada a frequência com que usamos nossos telefones, essa parece ser a próxima
prioridade lógica a ser higienizada. Usar lenços antibacterianos ou compressas com
álcool (normalmente 70% de álcool) para limpar o telefone e outros itens é uma boa opção.
Se os lenços antibacterianos afirmam ser capazes de matar o vírus da gripe (H1N1) -
é um bom sinal de que eles podem fazer o mesmo com o coronavírus. Depois de terminar
a limpeza, deixe secar ao ar.

Limpe outros itens que você toca regularmente, incluindo:

Teclado do computador e mouse

Chaves de casa e do carro

Garrafas de água reutilizáveis

Volante do carro

Bolsos de roupas

Maçanetas

Evite tocar nos olhos, nariz e boca 

Mantenha seu sistema imunológico saudável

Exemplos de ações que você pode adotar para manter seu sistema imune saudável:

Dormir - Durma adequadamente, sono de alta qualidade. Para a maioria das
pessoas, 'adequado' significa 7-8 horas. Não é por acaso que esgotar-se
trabalhando demais sem descanso aumenta o risco de doença. Uma revisão da
literatura de 2004 concluiu que "a privação do sono tem um impacto considerável
na resposta imune" e "dormir deve ser considerada uma parte vital do sistema
imunológico"
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Exercício - Faça exercícios regularmente, mas não exagere. Para citar um estudo de
2007 sobre exercício e sistema imunológico - “o exercício moderado parece exercer
um efeito protetor, enquanto repetidos períodos de exercícios extenuantes podem
resultar em disfunção imunológica”

Dieta saldável – rica em proteínas e vitaminas. Também garanta hidratação adequada.

É NECESSÁRIO TOMAR MEDIDAS ESSENCIAIS PARA REDUZIR O RISCO
DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES NA COMUNIDADE

Distanciamento Social (2 metros)

As pessoas devem usar máscara em locais públicos obrigatoriamente
(estratégia de Mascaramento Universal)

Lavagem regular das mãos (depois de tocar as superfícies em público)

Manter a higiene respiratória (cubra suas tosses e espirros)

Manter uma higiene adequada dos objetos/superfícies que são frequentemente tocados

Evite tocar nos olhos, nariz e boca

Mantenha seu sistema imunológico saudável (bom sono, exercícios e dieta saudável)

Conclusões
A doença do coronavírus 2019 (COVID-19) foi relatada como um aglomerado de doenças
na China em dezembro de 2019 e, desde então, se espalhou para todos os continentes,
exceto a Antártica, o que fez com que a OMS a declarasse pandêmica. A infecção é
transmitida principalmente por gotículas e fomitos respiratórios, levando a infecções do
trato respiratório superior e inferior. Pessoas idosas com várias comorbidades são mais
afetadas. Os casos graves têm uma taxa de mortalidade de 2,3 a 5%. Atualmente, não há
tratamento padronizado ou vacina disponível para COVID-19. Estamos descobrindo
algumas nuances à medida que mais séries de casos e estudos estão sendo publicados
nas áreas mais atingidas do mundo. Atualmente, a doença e seus tratamentos são alvo
em movimento e algumas opções de manejo podem mudar nas próximas semanas.
Mas, no comando de toda essa estratégia, a prevenção da disseminação para outros
parece ser a melhor maneira de retardar a pandemia.
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