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1. DEFINIÇÃO  

As doenças infectocontagiosas resultam em significativa morbidade e mortalidade. As 

zoonoses, DST’s, infecção de feridas, pele e partes moles são destacáveis, assim 

como comorbidades relacionadas à ingestão de água e alimentos contaminados. 

Essas doenças são aquelas de fácil e rápida transmissão, provocadas por agentes 

patogênicos, muitas vezes encontrados em água não tratada e alimentos mal lavados. 

Em alguns casos, é necessário um agente intermediário, transmissor ou vetor. 

No caso das zoonoses, as transmissões ocorrem através do contato direto (ingestão 

ou inalação) ou indireto (transmissão por vetores). A disseminação entre os seres 

humanos é incomum, podendo ocorrer apenas em casos de transfusão sanguínea ou 

transplante de órgãos. 

As contaminações resultam de aspectos epidemiológicos, comportamentais e clínicos. 

Ocorrem muitas das vezes pelo medo da discriminação e suas consequências por 

parte população afetada, que reluta em fazer testes diagnósticos e até mesmo o 

tratamento adequado. 

 

2. ETIOLOGIA  

Ao contrário do que muitos pensam, Covid-19 é o nome da doença causada 

pelo coronavírus, e não o nome do agente etiológico propriamente dito. O nome 

escolhido pela comunidade científica para denominar o agente responsável pela atual 

pandemia é SARS-CoV-2. Ele recebeu o nome popular de corona devido à distribuição 

de uma proteína em sua superfície, proteína S ou proteína Spike, que lembra a 

conformação de uma coroa; e é responsável por facilitar a infecção nas nossas 

células. Vale ressaltar que vírus são partículas bem pequenas, então essa “coroa” só 

pode ser vista com o auxílio de aparelhos de última geração. 



                                                     

Figura 1: Unidade de SARS-CoV-2, podendo-se notar a coroa. 

O coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em amostras de lavagem 

broncoalveolar obtida nos núcleos de pacientes com pneumonia de causa 

desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. 

Embora os potenciais reservatórios animais e hospedeiros intermediários sejam 

desconhecidos, estudos sugerem que podem derivar de um vírus recombinante entre 

o coronavírus do morcego e um coronavírus de origem desconhecida; no entanto, isso 

ainda não foi confirmado. 

As evidências disponíveis sugerem que a transmissão entre pessoas ocorre 

principalmente por meio de contato direto, indireto ou próximo com pessoas infectadas 

por meio de secreções como: saliva, gotículas respiratórias, que são expelidas quando 

o indivíduo tosse, espirra, fala ou canta. A transmissão por meio de utensílios também 

parece ser provável. A transmissão pelo ar pode ocorrer nos ambientes de assistência 

médica como PSF, hospitais e UPA. Existem alguns relatos de surtos que sugerem 

que a transmissão por aerossóis é possível na comunidade; no entanto, esses 

relatórios são relacionados a espaços lotados com pouca ventilação (por exemplo, 

restaurantes, práticas de coral, aulas de ginástica). Verificou-se que o vírus é mais 

estável no plástico e no aço inoxidável (até 72 horas) em comparação com o cobre 

(até 4 horas) e o papelão (até 24 horas). Em serviços de saúde, o vírus é amplamente 

distribuído no ar e nas superfícies dos objetos (por exemplo, assoalhos, latas de lixo, 

corrimãos de leitos e mouses de computador), nas enfermarias gerais e nas UTI. 

2.1 Transmissão sintomática 



A transmissão ocorre principalmente de pessoas sintomáticas para outras 

pessoas por contato próximo através de gotículas respiratórias, contato direto com 

pessoas infectadas ou contato com objetos e superfícies contaminados. 

  

2.2 Transmissão pré-sintomática 

O período de incubação é estimado entre 1 e 14 dias, com mediana de 5 a 6 

dias. Alguns pacientes podem ser contagiosos durante o período de incubação, 

geralmente 1 a 3 dias antes do início dos sintomas. A transmissão pré-sintomática 

ainda exige que o vírus seja disseminado por gotículas infecciosas ou pelo contato 

direto ou indireto com fluidos corporais de uma pessoa infectada. 

  

2.3 Transmissão assintomática 

Um caso assintomático é um caso confirmado por exame laboratorial que não 

desenvolve sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, indivíduos 

assintomáticos têm muito menos probabilidade de transmitir o vírus do que aqueles 

que desenvolvem sintomas. Um caso de um paciente assintomático com 455 contatos 

constatou que nenhum dos contatos (que incluíram outros pacientes, familiares e 

profissionais da saúde) foi infectado. Contudo, a transmissão assintomática foi 

relatada em grupos familiares e pensa-se que a proporção de casos assintomáticos 

em crianças é significativa, e as crianças podem desempenhar um papel na 

disseminação comunitária. 

 

 

3. EPIDEMIOLOGIA  

A prevalência da doença COVID-19 tem incidência variável. Em dados do Ministério 

da Saúde (2020) do dia 27/03 até 27/07, estão notificados 2.442.375 casos 

acumulados, sendo 23.284 recentes; 1.667.667 recuperados; 687.090 em 

acompanhamento; 87.618 óbitos acumulados, sendo 614 atuais. A população 

brasileira totaliza 210.147.125 segundo o Ministério. 

O COVID-19 mostra uma taxa de mortalidade consideravelmente maior em pacientes 

idosos; a idade cronológica avançada possui dois pontos relevantes que justificam 



esse fato. Isso ocorre devido a dois receptores que foram propostos como causa de 

maior gravidade, um é o CD26 e o outro é ACE-2 (enzima conversora de angiotensina 

2), ambos mostram associações com a senescência. Então frente a essas relações, 

medicamentos antienvelhecimento vem sendo estudados, uma vez que estes se 

comportam inibindo a replicação viral. 

A mortalidade também foi associada a comorbidades relacionadas ao 

envelhecimento, como diabetes ou doença cardíaca coronária, bem como um 

mediador inflamatório crítico do fenótipo secretor associado à senescência (SASP), 

nomeadamente IL-6. São doenças mais presentes na faixa etária avançada e justifica 

essa maior predição do vírus pelos idosos. 

Esta associação específica da idade cronológica avançada nos pacientes com 

COVID-19 foi publicada no Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) no dia 18 

de março, sendo validada na população dos EUA, como segue: “Este primeiro a 

descrição preliminar dos resultados entre os pacientes com COVID-19 nos Estados 

Unidos indica que a letalidade foi maior em pessoas com idade ≥85, variando de 10% 

a 27%, seguido por 3% a 11% entre pessoas com idade entre 65-84 anos, 1% para 

3% entre pessoas com idade entre 55-64 anos, <1% entre pessoas com idade entre 

20-54 anos e nenhuma morte entre pessoas com idade ≤19 anos ”. 

 

4. DIAGNÓSTICO  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os sinais e sintomas 

iniciais da doença lembram um quadro gripal comum, mas variam de pessoa para 

pessoa, podendo se manifestar de forma branda, em forma de pneumonia, pneumonia 

grave e SRAG (síndrome respiratória aguda grave). É observado que pessoas 

infectadas pelo vírus têm demonstrado a síndrome gripal (SG) como achado mais 

comum. Essa síndrome é definida como quadro respiratório agudo, caracterizado por 

sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada por tosse, dor de 

garganta, coriza e dificuldade respiratória do indivíduo. 

No Brasil o Ministério da Saúde adota como confirmação de diagnóstico o 

exame laboratorial conclusivo para o SARS-CoV-2, inobstante os sinais e sintomas. 



Os testes moleculares, como os de transcrição reversa seguida de reação em 

cadeia da polimerase (RT-PCR), que fazem a identificação do RNA viral do SARS-

CoV-2, devem ser empregados entre o 3º e o 7º dia de sintomas, a partir da coleta de 

secreções da nasofaringe, a fim de se garantir maior precisão do método e redução 

de resultados falso-negativos. Porém, devido ao alto custo desse exame, por se ter 

poucos laboratórios no Brasil qualificados para realizarem essa análise e pela alta 

demanda, surgiu então um novo, o teste sorológico por imunocromatografia, 

conhecido popularmente como teste rápido. Nesta situação, eles devem ser 

empregados após sete dias do início dos sintomas,sendo recomendado para 

indivíduos com sintomas leves a moderados e assintomáticos. 

        A radiografia do tórax é atualmente, o exame imagiológico de primeira linha, 

isto é, o padrão ouro em caso suspeito ou confirmado de COVID-19. Esse exame, 

apresenta uma baixa sensibilidade para identificar as manifestações mais precoces e 

frequentes da infecção não sendo, por isso, recomendado a sua utilização para excluir 

o diagnóstico de COVID-19, principalmente em doentes com aparecimento recente de 

sintomas. Entretanto, permite identificar a presença de consolidação traduzindo um 

processo de pneumonia, que é considerado critério de gravidade da doença. Este não 

é um achado específico da infecção por COVID-19, mas é aquele que mais 

frequentemente foi encontrado nos estudos publicados. A Tomografia 

Computadorizada torácica por si só não permite confirmar o diagnóstico de infeção 

por COVID-19. Está descrito que nas primeiras 48h após o início dos sintomas, 56% 

dos pacientes apresentaram exames normais. Portanto, a recomendação é que o 

diagnóstico não se limite somente aos exames de imagem, mas sim eles associados 

aos exames laboratoriais/clínicos. 

 

5. TRATAMENTO 

É de extrema importância para o início do tratamento que se tenha um diagnóstico 

clínico e laboratorial bem estabelecido e que o tratamento seja direcionado de acordo 

com a gravidade da sintomatologia do paciente, a qual pode ser desde de sintomas 

leves a sintomas moderados e graves. 



O tratamento é dividido em três fases, sendo elas fase 1: do 1º ao 5º dia; fase 2: do 

6º ao 14º dia e fase 3: após o 14º dia. 

Paciente com sinais e sintomas leves são tratados na fase 1 e fase 2 com difosfato de 

cloroquina: 500 mg de 12/12 horas no primeiro dia e 500 mg de 24/24 horas do 

segundo ao quinto dia, mais azitromicina de 500 mg nos primeiros 5 dias ou sulfato 

de hidroxicloroquina: 400 mg de 12/12 horas no primeiro dia, 400 mg de 24/24 horas 

do segundo ao quinto dia, mais azitromicina de 500 mg 1x ao dia nos primeiros 5 dias. 

Na fase 3 é feito tratamento sintomático. 

Paciente com sinais e sintomas moderados é necessário considerar internação 

hospitalar avaliando outras causas de gravidade e presença de infecção bacteriana. 

Além de considerar imunoglobulina humana, anticoagulação e corticoterapia. O 

tratamento medicamentoso segue igual ao feito em pacientes com sintomas leves. 

Pacientes com sintomas graves é necessário internação hospitalar avaliando os 

mesmo critérios usados ao avaliar a internação dos pacientes com sintomas 

moderados. O tratamento medicamentoso é feito com sulfato de hidroxicloroquina 400 

mg de 12/12 horas no primeiro dia e 400 mg de 24/24 horas do segundo ao quinto dia, 

mais azitromicina de 500mg 1x ao dia nos primeiros 5 dias. 

É importante ressaltar que as medicações citadas possuem atividade in vitro 

demonstrada contra o Covid 19, contudo ainda não há metanálises de ensaios clínicos 

multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que mostram benefício absoluto 

desses remédios, sendo assim a utilização de tais fármacos fica a critério do médico, 

sendo necessário que haja vontade declarada do paciente. 

Contraindicações 

O uso dessas medicações é sob prescrição médica, com base na anamnese, exame 

clínico e exames complementares. 

Contraindicações absolutas para o uso da hidroxicloroquina incluem:         

retinopatia/maculopatia secundária ao uso do fármaco, hipersensibilidade ao 

medicamento e miastenia grave. O risco de retinopatia é menor com o uso da 

hidroxicloroquina e está relacionado com acúmulo de dose. 



Não há necessidade de ajuste de dose em insuficiência renal ou hepática, salvo 

insuficiência renal com filtração glomerular < 15 ml/min. 

Não administrar hidroxicloroquina com amiodarona e flecainida. Há risco de interação 

moderada quando usado hidroxicloroquina com digoxina (devendo haver 

monitoramento), ivabradina, propafenona, etexilato de dabigatrana (reduzir dose de 

220mg para 110mg) e edoxabana (reduzir dose de 60mg para 30mg). Há interação 

leve com verapamil (diminuir dose) e ranolazina. 

Em crianças, damos preferência para o uso da hidroxicloroquina devido risco de 

toxicidade em relação à cloroquina. Além disso, devemos ter precaução ao uso de 

cloroquina em portadores de doenças cardíacas, hepáticas, renais, hematoporfiria e 

doenças mentais. 

Deve-se evitar associação de cloroquina com: clorpromazina, clindamicina, 

estreptomicina, gentamicina, heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos. 

Considerar interação com outros medicamentos em relação a pacientes críticos e 

oncológicos. Em relação ao eletrocardiograma, se QTc for superior a 450 

milissegundos, não se deve iniciar a hidroxicloroquina. Se prolongamento do QTc for 

acima de 25% da linha de base, o tratamento deve ser suspenso. 

Por fim, recomenda-se a realização de eletrocardiograma (ECG) em adultos no 

primeiro, terceiro e quinto dia do tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina em 

associação eventual junto a azitromicina. 

A dose máxima diária de cloroquina base não deve exceder 25 mg/kg. 

Reações Adversas 

Em doses usuais pode haver prurido, tontura, cefaleia, perda de apetite, náusea, 

vômito, dor abdominal, diarreia, zumbido (tinnitus), irritabilidade, visão turva e febre. A 

maioria dessas reações é leve e desaparece sozinha após a interrupção do 

medicamento. 

Raramente pode ocorrer: 



Toxicidade ocular - os pacientes podem sentir fotossensibilidade. No uso crônico, 

pode haver toxicidade ocular acumulada: uma parte considerável deste produto se 

acumula nos tecidos e a longo prazo pode causar edema leve da retina, acúmulo de 

pigmento e depósitos corneais. Os fatores de risco incluem idade, duração do 

tratamento, dose diária máxima e/ou dose cumulativa. 

Cardiotoxicidade - A CQ pode causar supressão do nó sinoatrial com distúrbios da 

condução e bloqueio de ramo, hipertrofia biventricular e insuficiência cardíaca 

causando arritmia e choque. Pode haver alargamento do intervalo QRS e 

anormalidade da onda T. 

Distúrbios sanguíneos - hemólise, leucopenia, anemia aplástica, trombocitopenia e 

agranulocitose reversível. 

Efeitos dermatológicos - Descoramento e perda do cabelo, eritema pigmentar fixo, 

eritema anular, eritrodermia, dermatite esfoliativa, psoríase e pênfigo bolhoso. 

Sintomas neurológicos - cefaléia, insônia, irritabilidade, nervosismo e raramente 

convulsões ou epilepsia. 

Sintomas neuromusculares - fadiga, mialgia, miopatia, polineurite e neuropatia 

sensitivo-motora. Quadros como distonia, discinesia, torcicolo, dor neuromuscular são 

geralmente aliviados após a retirada do medicamento ou tratamento sintomático. 

Sintomas psiquiátrico - Em casos raros pode haver quadros depressivos e psicose. 

Outros - Em pessoas suscetíveis pode haver um ataque agudo de psoríase e porfiria 

intermitente aguda. Pacientes com deficiência da glicose-6-fosfato-desidrogenase 

(6GPD) podem sofrer hemólise. 

 

6. PREVENÇÃO  

Visto que ainda não há vacina ou conduta terapêutica eficiente e bem definida com 

relação à COVID-19, a melhor alternativa acaba sendo a prevenção. As medidas 

preventivas que são recomendadas, envolvem: 



- Lavar as mãos com frequência até a altura dos punhos, com água e sabão, 

ou higienizá-las com álcool em gel 70%; principalmente quando estiver em ambiente 

público ou ao tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. 

- Cobrir o nariz e a boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo ao tossir 

ou espirrar. 

- Não tocar os olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção com as mãos não 

higienizadas, e ao tocá-los, higienizar as mãos logo em seguida. 

- Manter uma distância de, no mínimo, um metro entre as pessoas e evitar 

contato físico como abraços, beijos e apertos de mãos. 

- Higienizar com frequências os objetos utilizados rotineiramente, como celular 

e brinquedos das crianças. 

- Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e 

copos. 

- Manter os ambientes limpos e arejados. 

- Permanecer em casa o maior tempo possível, adaptando a rotina de trabalho 

e estudos, por exemplo, a fim de evitar circulação e aglomeração desnecessárias nas 

ruas, comércios, shows, cinemas e igrejas. Com relação a viagens, avaliar a real 

necessidade de realizá-las. 

- Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente 

idosos e doentes crônicos, busque por orientações pelos canais online 

disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as 

recomendações do profissional de saúde. 

- Dormir bem e se alimentar de maneira saudável 

- Utilizar máscaras em todos os ambientes - as máscaras de tecido 

(caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas 

podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas 

potencialmente contaminadas. 



- Participar da divulgação e conscientização sobre a importância do uso de 

máscara e da higienização das mãos na prevenção da disseminação do vírus também 

contribui bastante não só com manutenção da sua saúde, como também das outras 

pessoas. 
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