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Doença pelo Coronavírus 2019 
Covid-19

Introdução
A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente 
grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.

Agente Etiológico
O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de 
pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em 
dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo corona-
vírus conhecido a infectar seres humanos.

Reservatório
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, 
incluindo o homem, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus de animais podem 
infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos como já ocorreu com o MERS-CoV e o SAR-
S-CoV-2. Até o momento, não foi identificado o reservatório do SARS-CoV-2.

Transmissão
De acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da mesma forma que outros vírus respiratórios, 
é transmitido principalmente por três modos: por contato, por gotículas ou por partículas (aerossóis).

A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma pessoa 
infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos olhos, no nariz ou na boca), 
ou com objetos e superfícies contaminadas (fômites).

A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas respiratórias 
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expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra, principalmente quan-
do ela se encontra a menos de 1 metro de distância de outra.

A transmissão por partículas (aerossóis) é a transmissão da infecção por meio dos aerossóis e pequenas 
gotículas, que podem permanecer suspensos no ar, por distâncias maiores que 1 metro e por períodos 
mais longos (geralmente horas).

A transmissão por aerossóis pode ocorrer quando uma pessoa infectada produz pequenas gotículas 
respiratórias por um período prolongado (mais de 15 minutos a várias horas) em um espaço fechado, 
podendo causar infecções em pessoas a mais de 1 metro de distância ou que passem por aquele espa-
ço logo após a saída da pessoa infectada.

Circunstâncias de transmissão por aerossóis incluem: 

- Espaços fechados com ventilação ou tratamento de ar inadequado dentro dos quais várias pessoas po-
dem ter sido expostas a uma pessoa infectada ao mesmo tempo, ou logo após a saída da pessoa infec-
tada desse espaço, devido ao acúmulo de pequenas gotículas e partículas respiratórias em suspensão. 

- Exposição prolongada a partículas respiratórias, muitas vezes geradas por esforço respiratório (gritar, 
cantar, fazer exercícios), que aumenta a concentração de gotículas respiratórias em suspensão.

- Alguns procedimentos médicos em vias aéreas podem produzir aerossóis que são capazes de perma-
necer suspensos no ar por períodos mais longos. Quando tais procedimentos são realizados em pessoas 
com COVID-19 em unidades de saúde, esses aerossóis podem conter o vírus, que poderão ser inalados 
por outras pessoas que não estejam utilizando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado.

A epidemiologia do SARS-CoV-2 indica que a maioria das infecções se espalha por contato próximo (me-
nos de 1 metro), principalmente por meio de gotículas respiratórias. 

Incubação
O período de incubação é estimado entre 1 e 14 dias, com me-
diana de 5 a 6 dias.

Susceptibilidade
A suscetibilidade é geral, por ser um novo vírus e de potencial 
pandêmico. Sobre a imunidade, ainda não se sabe por quanto 
tempo a infecção em humanos gerará imunidade contra novas 
infecções e se essa imunidade pode durar por toda a vida. 
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Estudos demonstraram que de 90 a 99% dos indivíduos infectados desenvolveram anticorpos neutra-
lizantes entre duas e quatro semanas após a infecção. Indivíduos com infecção leve ou assintomática 
tendem a ter níveis mais baixos de anticorpos do que aqueles com doença grave e, em alguns casos, a 
diminuição dos níveis de anticorpos ocorre vários meses após a infecção.

Evidências atuais sugerem a possibilidade de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2. As reinfecções, porém, 
são incomuns no período de 90 dias após a primoinfecção. A infecção pelo vírus forneceu de 80 a 90% 
de proteção contra a reinfecção por até 7 meses.

Manifestações clínicas
A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de casos assintomáticos e manifestações clíni-

cas leves até quadros moderados, graves e críticos, sendo necessária atenção espe-
cial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico que exijam a hos-

pitalização do paciente. De forma geral, os casos podem ser classificados em:

• Caso assintomático: teste laboratorial positivo para COVID-19 na ausência 
de sintomas.

• Caso leve: caracterizado a partir da presença de sintomas não espe-
cíficos, como tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de anos-

mia (perda do olfato), ageusia (perda do paladar), diarreia, dor abdominal, 
febre, calafrios, mialgia (dor muscular), fadiga e/ou cefaleia (dor de cabeça).

• Caso moderado: os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da 
doença, como tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva 

de outro sintoma relacionado à COVID-19 - adinamia (fraqueza muscular intensa), prostração, 
hiporexia (falta de apetite), diarreia - além da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas 
de gravidade.

• Caso grave: considera-se a síndrome respiratória aguda grave (síndrome gripal que apresente 
dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de O2 menor 
que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto). 

• Caso crítico: as principais manifestações são sepse (infecção ge-
neralizada), choque séptico (falência de órgãos devido à in-
fecção generalizada), síndrome do desconforto respiratório 
agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múl-
tiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de supor-
te respiratório e internações em unidades de terapia 
intensiva.
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Complicações
Embora a maioria das pessoas com COVID-19 desenvolvam sintomas leves (40%) ou modera-
dos (40%), aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que requerem supor-
te de oxigênio e cerca de 5% podem apresentar a forma crítica da doença, com complicações, 
como falência respiratória, sepse e choque séptico, tromboembolismo e/ou falência múltipla 
de órgãos, incluindo lesão hepática (lesão no fígado) ou cardíaca aguda, e requerem cuidados 
intensivos.

A COVID-19 pode estar frequentemente associada a manifestações mentais e neurológicas, 
incluindo delírio ou encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, meningoencefalite (in-
flamação do cérebro e meninges), olfato ou paladar prejudicados, ansiedade, depressão e 
distúrbios de sono. Em muitos casos, manifestações neurológicas foram relatadas mesmo em 
pacientes sem sintomas respiratórios. As manifestações clínicas da COVID-19 são geralmente 
mais leves na população pediátrica do que em adultos, visto que a maioria das crianças que 
desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave e necessitaram de suporte ventilatório 
apresentavam alguma comorbidade prévia.

Além disso, alguns indivíduos infectados com a COVID-19 podem sofrer com efeitos persis-
tentes após a fase aguda da doença, incluindo alterações pulmonares, cardiovasculares e ner-
vosos, como também sinais e sintomas psicológicos. Essas alterações, que são denominadas 
“condições pós-COVID-19”, não parecem estar relacionadas à severidade da infecção e ainda 
são temas de discussão e investigações para melhor compreensão.

Diagnóstico clínico
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal (SG). O diagnóstico 
pode ser feito por investigação clínico epidemiológica, anamnese e exame físico adequado do 
paciente, caso este apresente sinais e sintomas característicos da COVID-19. Deve-se conside-
rar o histórico de contato próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 
sinais e sintomas com pessoas já confirmadas para COVID-19. Também se deve suspeitar de ca-
sos clínicos típicos sem vínculo epidemiológico claramente identificável. As características clíni-
cas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por outros vírus respiratórios. 

Diagnóstico laboratorial
O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia molecular ou  testes 
rápidos de antígeno.
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Diagnóstico por imagem
O diagnóstico por imagem pode ser realizado por tomografia computadorizada do tórax.

Fatores de risco
São fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações da COVID-19:

• Idade igual ou superior a 60 anos

• Tabagismo

• Obesidade

• Miocardiopatias de diferentes causas (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica)

• Hipertensão arterial

• Doença cerebrovascular

• Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, doença pulmonar obstruti-
va crônica, DPOC)

• Imunodepressão e imunossupressão

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)

• Diabetes melito, tipo 1 ou 2, conforme juízo clínico

• Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica 
(síndrome de Down)

• Neoplasia maligna (exceto câncer 
não melanótico de pele)

• Doença hepática crônica (doença he-
pática gordurosa não alcoólica, he-
patite autoimune e cirrose hepática)

• Algumas doenças hematológicas (in-
cluindo anemia falciforme e talasse-
mia)

• Gestação
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Tratamento
O atendimento adequado dos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19 depende do reconhecimen-
to precoce de sinais e sintomas da doença e de gravidade, sendo especialmente importante o monito-
ramento dos pacientes.
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