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PREFÁCIO 

 

A pandemia do COVID-19, deflagrada no início de 2020, foi acompanhada por rápida 

disseminação, taxas de mortalidade sem barreiras sociais e uma corrida científica sem 

precedentes.Neste cenário mundial o Brasil tem lugar de destaque, pois é o 11º país que 

mais produziu artigos sobre o assunto. Este e-book tem o objetivo de expor as pesquisas 

epidemiológicas, revisões científicas, estudos experimentais pré-clínicos, observacionais 

e clínicos sobre o assunto COVID19 – A doença que movimentou a ciência. Esperamos 

que tenha uma leitura agradável com essa segunda edição da série COVID e possa 

desfrutar ao máximo o conhecimento transmitido por nossos autores. 
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Capítulo 01 - IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL E NA 

QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

 

Palavras-chave: Pediatria; Saúde Mental; Doença por coronavírus 2019 (COVID-19). 
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INTRODUÇÃO 

 

O novo coronavírus da síndrome respira-

tória aguda grave (SARS-CoV-2) teve origem 

em 2019 na cidade de Wuhan, na China. O 

surto local da doença causada por este vírus 

(COVID-19) espalhou-se rapidamente por 

todo o mundo, tornando-se uma pandemia. 

Devido à sua alta carga de contágio, provocou 

mortes aceleradas de muitos daqueles que a 

contraíram (MARQUES et al., 2020). 

A COVID-19 gerou mudanças bruscas na 

vida da população mundial, que começou a 

presenciar em seu cotidiano e nas mídias o 

colapso do sistema de saúde e a perda de 

pessoas próximas. Nesse quesito, coube às 

autoridades sanitárias de todo mundo adota-

rem medidas como isolamento social, uso de 

álcool em gel e lockdown para reduzir os casos 

de infecção pelo SARS-CoV-2 (MARQUES 

et al., 2020), uma vez que esse vírus é 

transmitido por meio de gotículas da saliva, 

por aerossóis de secreções respiratórias e pelo 

ar. 

O crescimento da COVID-19 trouxe não 

somente uma mudança nas relações globais, 

como também mudanças pessoais, a exemplo 

da forma de se relacionar com o outro, ir ao 

mercado, ir ao trabalho, entre outros. Diante 

desse cenário, nota-se que todas as faixas 

etárias foram atingidas e tiveram que passar 

por transformações para viver em seu co-

tidiano de forma segura. A taxa de morta-

lidade em crianças e adolescentes encontra-se 

menor em comparação aos adultos e idosos. 

Entretanto, essa conjuntura trouxe con-

sequências negativas à saúde mental de 

crianças e adolescentes, resultando no aumen-

to de transtornos psiquiátricos, como ansie-

dade, medo, pânico, alteração na qualidade do 

sono e depressão (MARQUES et al., 2020). 

O objetivo deste estudo foi analisar 

aspectos referentes à saúde mental e à 

qualidade de vida de crianças e adolescentes 

em tempos de pandemia da COVID-19. 

 

MÉTODO 

 

O presente capítulo trata-se de um estudo 

de caráter de revisão de literatura, a qual tem 

a finalidade de localizar, analisar, sintetizar e 

interpretar a investigação prévia dos resulta-

dos de pesquisas relacionadas ao tema 

escolhido (BENTO, 2012). 

Esta revisão de literatura foi desenvolvida 

em quatro etapas: na primeira etapa, foi 

formulada a questão de pesquisa: quais as 

implicações da COVID-19 na saúde mental 

das crianças e adolescentes? A busca na 

literatura foi realizada na segunda etapa por 

meio do levantamento das produções cientí-

ficas realizadas no período de julho a 

setembro de 2021, nos bancos de dados 

PubMed, Scielo e Literatura Latino-Ame-

ricana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Foram executadas consultas nos 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) para 

a identificação dos seguintes descritores em 

português e seus respectivos correspondentes 

em inglês: ‘’crianças’’, ‘’pediatria’’, ‘’saúde 

mental’’, ‘’doença por coronavírus 2019’’ 

(COVID-19). 

Foram incluídos os artigos publicados em 

revistas indexadas, no idioma português e que 

continham em seu resumo a correlação para 

algum objetivo deste estudo. Delimitou-se 

como recorte temporal o período de 2019 a 

2021. 

A partir da seleção dos artigos para 

compor a amostra foi realizada a etapa três, na 

qual foi elaborado um banco de dados que 

possibilitou organizar e compilar as seguintes 

informações dos estudos selecionados: auto-

res, título do artigo, ano de publicação, país, 

método, participantes e síntese dos resultados. 

Na quarta etapa, foram realizados a organi-
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zação, síntese concisa das informações e seu 

agrupamento. Interpretou-se os resultados 

baseando-se na literatura correlata  ao tema do 

estudo, com a síntese e discussão do conhe-

cimento, realizada na seção de análise de 

dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O distanciamento social e o isolamento 

são as medidas de saúde mais eficazes para a 

contenção da propagação da infecção por 

SARS-CoV-2 que temos até o momento, e são 

amplamente utilizadas para prevenir a 

disseminação da COVID-19 em todo o 

mundo. No entanto, geraram mudanças abrup-

tas e inesperadas dentro do contexto psic-

ossocial das famílias, que foram impactadas 

em suas rotinas (MATA et al., 2021). Como 

qualquer desastre natural, os efeitos são de 

estresse cumulativo e dependem da susceti-

bilidade individual a eventos estressantes 

(MIRANDA et al., 2021). 

A pandemia, no contexto familiar, levou a 

uma reorganização da vida cotidiana, na qual, 

todos os membros necessitaram se adequar 

para lidar com o estresse que a quarentena e o 

distanciamento social provocaram. Além 

disso, o medo de perder um ente querido foi 

aumentado, como também o medo de contrair 

a COVID-19 e suas possíveis complicações 

(FEGERT et al., 2020). 

Os laços e relacionamentos familiares e 

comunitários desempenham um papel essen-

cial na saúde mental durante a pandemia. A 

presença de uma família pode ser protetora 

contra o sofrimento mental (MIRANDA et al., 

2021). Dentre os estudos, ficou evidente que, 

com uma menor rede de apoio e uma 

prolongada exposição a eventos estressores, 

acentuaram-se as ameaças e as inseguranças 

para as crianças e adolescentes (MATA et al., 

2021). 

Estudos mostram que a escola possui uma 

estrutura capaz de manter hábitos rotineiros 

incluindo nutrição, atividades diárias e até 

mesmo evitar a mortalidade (MIRANDA et 

al., 2021). Dessa maneira, algumas conse-

quências geradas pelas medidas de combate à 

COVID-19 com a privação do ambiente 

escolar, foram a perda da socialização e o 

comprometimento de aprendizados cognitivos 

e afetivos, o que agravou a vulnerabilidade do 

público infantil (LINHARES et al., 2020). 

Além disso, a quarentena aumentou o 

tempo gasto em frente às telas por diversos 

motivos. Crianças e adolescentes as têm utili-

zado para aprendizagem devido o fechamento 

de escolas, mas também para entretenimento 

e interação social. O uso de mídias sociais 

pode ser útil na proteção da saúde mental, pois 

permite acesso à informação, conexão social, 

desenvolvimento de identidade e auto ex-

pressão (MIRANDA et al., 2021). 

Apesar desses benefícios, o aumento do 

tempo de tela tem efeitos potencialmente 

nocivos. Alguns desses riscos são a exposição 

significativa a notícias falsas e desinformação 

sobre COVID-19, perturbações no sono e 

ritmos circadianos e um aumento na ansiedade 

(MIRANDA et al., 2021). Outra ameaça asso-

ciada é um aumento do risco de exploração 

sexual online. Devido ao encontro social 

limitado, o alcance das crianças a novos 

contatos e grupos pela internet tem 

aumentado. Diante do exposto, a Europol 

relatou um aumento na pornografia infantil 

desde o início da pandemia (FEGERT et al., 

2020). 

No geral, na pandemia da COVID-19, as 

principais mudanças observadas no compor-

tamento infantil foram: dificuldade de con-

centração, alterações no padrão do sono e da 

alimentação, apego maior aos pais ou 

responsáveis, irritabilidade, medo, solidão, 

tédio, maior exposição às telas e consumo 
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maior de produtos advindos das mídias sociais 

(MATA et al., 2020). Também foi registrado 

um risco intensificado de ansiedade, depres-

são e outros problemas psicológicos, prin-

cipalmente nos adolescentes (OLIVEIRA et 

al., 2020). 

Em vista disso, há necessidade de apoio 

social e assistência psicológica e psiquiátrica 

precoce para crianças, adolescentes, pais e 

cuidadores. Sempre que possível, as ativida-

des físicas ao ar livre devem ser estimuladas 

para preservar a saúde mental. A rotina diária 

e o horário mais rigoroso de ir para a cama 

podem ajudar na organização familiar. A 

mídia social e os jogos online podem ser uma 

ferramenta útil para permitir alguma socia-

lização com colegas (MIRANDA et al., 

2021). 

Devido à interrupção dos serviços médicos 

regulares, fazer o direcionamento das crianças 

e adolescentes para junto à telemedicina é uma 

tendência válida, principalmente pelo fato de 

ambos os grupos já serem familiarizados com 

a tecnologia. (OLIVEIRA et al., 2020). 

Apesar das várias ameaças à saúde mental, 

a atual pandemia, também podem oferecer 

oportunidades. As crianças e adolescentes 

perturbados nas escolas devido ao bullying ou 

outros estressores, por exemplo, podem 

vivenciar a situação da educação em casa 

como um alívio. Além disso, dominar os 

desafios atuais e gerenciar o estresse e o 

trauma podem contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento pessoal, o que, por sua vez, 

reforça o senso de competência e se torna um 

fator de proteção para lidar com estressores 

futuros (FEGERT e et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, que a pandemia 

causada pelo SARS-CoV-2 se mostrou 

prejudicial à saúde mental e à qualidade de 

vida de crianças e adolescentes, visto que esta 

mudou as formas das relações humanas vistas 

até então, das mais simples às mais com-

plexas. Estas faixas etárias foram muito 

afetadas no contexto psicossocial, já que, 

nelas ocorre o desenvolvimento biológico, 

psicológico e social do ser humano. 

As crianças que estavam na iminência de 

viver a primeira infância foram impedidas de 

desenvolvê-la, uma vez que pararam de 

frequentar a escola, o principal ambiente para 

o desenvolvimento da mente e do corpo para 

a interação e para a socialização. 

Crianças na faixa etária dos 4 aos 7 anos 

também foram prejudicadas, seja pelo proces-

so de alfabetização, seja pelo processo de so-

cialização e formação de caráter. Diante disso, 

as crianças passaram a conviver, em sua 

grande maioria, somente com os pais, perden-

do o contato com o novo, comprometendo não 

só a imaginação como também o conhe-

cimento de mundo adquirido através das 

experiências sensoriais. 

Os adolescentes, por sua vez, foram 

prejudicados principalmente no que tange à 

socialização, já que nesta faixa etária ocorre 

um certo desligamento dos pais e perda de 

características ligadas à infância. Em virtude 

do distanciamento social, muitas crianças e 

adolescentes desenvolveram diversas síndro-

mes psicológicas como transtorno de ansie-

dade generalizada, síndrome do pânico, de-

pressão, entre outros. 

No presente capítulo, mostrou-se a 

importância na implementação de medidas de 

proteção para a saúde mental das crianças e 

adolescentes, trazendo as singularidades de 

cada grupo que foram colocadas em segundo 

plano por toda a sociedade nesse período de 

pandemia. A partir desse trabalho e com a 

transmissão do  assunto e o conjunto de novas 

ações estratégicas para a redução da carga 

psicológica nesses grupos, pode-se evitar 
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diversos desfechos psiquiátricos e psicos-

somáticos. 

Essa revisão, no entanto, apresenta 

limitações devido ao baixo número de artigos 

identificados na pesquisa inicial e dos 

incluídos no estudo. Com isso, observamos a 

relevância de se estudar mais sobre o assunto, 

visto sua tamanha importância a curto e longo 

prazos. 
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INTRODUÇÃO 
 

A COVID-19 é uma doença causada pelo 

vírus SARS-CoV-2, da família Corona-

viridae, e se tornou, no início do ano de 2020, 

uma extensa e pragmática crise sanitária 

mundial. A COVID-19 possui alta infec-

tividade e baixa mortalidade, razão pela qual, 

guardadas as devidas proporções, há uma via 

exponencial de contaminação, mas uma mor-

talidade que, felizmente, não acompanha as 

altas taxas de infecção. O último relatório 

publicado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) até o presente momento, abril 

de 2021, trouxe mais de 139.000.000 de casos 

confirmados e cerca de 2.900.000 mortes 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2021). 

Os sintomas mais comuns da doença são 

febre, tosse e falta de ar. Outros sintomas 

como astenia, fadiga, náuseas, vômitos, 

diarreia, anosmia e ageusia, também são 

observados em vários pacientes (WIER-

SINGA et al., 2019). Além disso, pacientes 

com COVID-19 também podem apresentar 

alterações neurológicas por complicações. O 

mecanismo patológico mais aceitável para a 

manifestação neurológica da doença é por 

invasão do sistema nervoso central (SNC) 

através da rota neuronal hematogênica ou 

retrógrada (MAO et al., 2019; WU et al., 

2020). As alterações neurológicas mais 

comuns identificadas são acidente vascular 

encefálico (AVE), Síndro-me de Guillain-

Barré, encefalite e encefalo-patia (TIAN et 

al., 2020). 

A encefalite é uma inflamação do cérebro 

associada a disfunção neurológica (TUNKEL 

et al., 2008) e é comumente causada por uma 

infecção viral, embora possa surgir decorrente 

de causas autoimunes (ELLUL & SOLO-

MON, 2018). Os agentes etiológicos mais 

comuns de encefalite viral são o vírus do 

herpes simples tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), 

arbovírus e enterovírus não pólio (KOSKI-

NIEMI et al, 1991). Em relação ao consenso 

de uma definição assertiva sobre a encefalite, 

há a sobreposição clínica entre encefalite e 

encefalopatia que, muitas vezes, são utilizadas 

indistintamente na literatura em processos 

fisiopatológicos distintos (VENKATESAN et 

al., 2013). 

Ainda que encefalopatia e encefalite sejam 

termos semelhantes, as semânticas se diferem. 

A primeira se refere a persistência de alteração 

no estado de consciência por mais de 24 horas, 

que inclui letargia, irritabilidade ou mudança 

de personalidade ou comportamento, enquan-

to a encefalite compreende a encefalopatia e a 

evidência de inflamação do sistema nervoso 

central (SNC), demonstrada por pelo menos 

dois dos seguintes sintomas: febre, perda de 

consciência ou achados neurológicos focais 

atribuíveis ao parênquima cerebral, pleocitose 

no líquido cefalorraquidiano e achados no 

eletroencefalograma e ou neuroimagem su-

gestivos de encefalite (GRANEROD et al., 

2011). 

Este estudo objetivou correlacionar o 

surgimento de casos de encefalite em pa-

cientes com COVID-19 ou após o período de 

infecção, focando nos mecanismos fisiopa-

tológicos dessas doenças, através de uma 

revisão integrativa da literatura. 

 

MÉTODO 
 

Este estudo é uma revisão integrativa da 

literatura sobre a ocorrência de encefalite 

aguda após infecção por COVID-19. Para a 

criação da pergunta norteadora: ‘’Quais os 

mecanismos envolvidos para o surgimento de 

encefalite aguda em pacientes com COVID-

19?’’, foram considerados descritores que 

possibilitasse a busca eficiente nas bases de 
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dados como “COVID-19”, “SARS-CoV-2” e 

“Encefalite aguda”. 

Os dados foram coletados no período de 

28 de março a 30 de março de 2021 e utilizou-

se apenas a base de dados National Library of 

Medicine (PUBMED). Foram definidos como 

critérios de inclusão artigos publicados em 

2020 e 2021 indexados na base de dados 

escolhida que estivessem na língua inglesa e 

que não compreendessem experimentos reali-

zados em animais. Para os critérios de 

exclusão não foram selecionados artigos de 

revisão e artigos publicados nas demais 

línguas. 

Com base nesses critérios, foram 

utilizados os seguintes descritores encontra-

dos no Medical Subjects Headings (MESH): 

“SARS-CoV-2”, “COVID-19” e “Encepha-

litis”. Foi utilizada apenas uma estratégia de 

busca mais abrangente aos objetivos do 

estudo: "Encephalitis" AND "COVID-19" OR 

"SARS-CoV-2". 

Após a pesquisa, obtiveram-se 113 

resultados, que foram salvos e catalogados por 

meio de um programa de revisão gratuito da 

web denominado Rayyan Qatar Computing 

Research Institute (Rayyan QCRI), iden-

tificado no link https://rayyan.qcri.org/, no 

qual os artigos foram importados no formato 

New PubMed Format (.nbib). Após a leitura 

do título e do resumo excluiu-se 51 artigos por 

não responderem à pergunta norteadora, 3 por 

realização de experimentos em animais e 36 

devido ao desenho de estudo incompatível 

com a proposta desta pesquisa, restando então 

23 artigos. 

Em seguida, foi realizada a leitura 

completa dos artigos selecionados para definir 

os estudos que respondessem à pergunta 

norteadora e que respeitassem os critérios de 

inclusão, havendo então a exclusão de 17 

artigos. Ao todo, a amostra final resultante foi 

de 6 artigos como demonstrado na Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 Fluxograma (adaptado do modelo 

PRISMA) dos estudos incluídos e excluídos 

da revisão integrativa de acordo com a 

pesquisa realizada na base de dados 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo obteve uma amostra 

total de 6 artigos, dos quais foram clas-

sificados de acordo com os autores, ano, país, 

hipótese e tipo do estudo, como mostra a 

Tabela 2.1. Todos os estudos foram pu-

blicados em 2020, período no qual o SARS-

CoV-2 surgiu. Quanto ao país, encontrou-se 

estudos realizados nos EUA (YOUNG et al., 

2020; ZHENG et al., 2020; YANG et al., 

2020; LAVI & CONG, 2020; BEACH et al., 

2020), Espanha (PALAO et al., 2020), China 

(ZHENG et al., 2020; YANG et al., 2020) e 

Japão (ZHENG et al., 2020). Os estudos então 

foram classificados como rápida comunicação 

(YOUNG et al., 2020), relato de caso 

(PALAO et al., 2020; BEACH et al., 2020) e 

estudo experimental (ZHENG et al., 2020; 

YANG et al., 2020; LAVI & CONG, 2020). 
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Tabela 2.1 Resultados e hipóteses dos artigos selecionados 

Estudo País Hipótese 

SARS-CoV-2-mediated 

encephalitis: Role of AT2R 

receptors in the blood-brain 

barrier. 

Brasil SARS-CoV-2 pode causar encefalite por meio da 

interação com a enzima conversora de angiotensina II 

(ECA2) no endotélio capilar, o que aumenta a produção 

de angiotensina II e, consequentemente ativa a resposta 

imune por exacerbação de estímulos no receptor tipo II 

da angiotensina (AT2R) (SOUZA, et al, 2020). 

Clinical Presentation and 

Outcomes of Severe Acute 

Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2-Related 

Encephalitis: The ENCOVID 

Multicenter Study. 

Itália Respostas neuroinflamatórias e autoimunes como 

causas principais da encefalite por COVID-19 

(PILOTTO, et al, 2021) 

Immune-mediated neurological 

syndromes in SARS-CoV-2-

infected patients. 

Bélgica A pleocitose do líquido cefalorraquidiano (LCR) está 

associada a encefalite pós-infecciosa em pacientes com 

COVID-19 que tiveram manifestações neurológicas 

(GUILMOT, et al, 2021). 

 

Neurologic and neuroimaging 

findings in patients with COVID-

19: A retrospective multicenter 

study. 

 

França 

A fisiopatologia da encefalite envolve um processo 

imunológico ou inflamatório, dada a presença de sinais 

de inflamação tanto no LCR quanto na neuroimagem, 

mas há ausência de vírus no LCR (KREMER, et al, 

2020). 

Increased CSF levels of IL-1β, IL-

6, and ACE in SARS-CoV-2-

associated encephalitis. 

Espanha Encefalite, resultante da ativação de vias inflamatórias 

com aumento de interleucinas (ILs) e ECA no LCR 

(BODRO, et al, 2020). 

Encephalopathy and Encephalitis 

Associated with Cerebrospinal 

Fluid Cytokine Alterations and 

Coronavirus Disease 

Estados Unidos da 

América 

Níveis aumentados de citocinas no LCR fornecem 

evidências de alterações inflamatórias pós-infecciosas 

durante a COVID-19, com complicações neurológicas, 

como a encefalite (BENAMEUR, et al, 2020). 

 

A literatura relata que a encefalite pode ser 

a primeira manifestação clínica dominante da 

COVID-19, sendo diferentes mecanismos 

patogênicos com envolvimento do SNC, 

incluindo complicações neurológicas focais, 

como: cefaleia, confusão, hiposmia e dis-

geusia. Esses sintomas são provavelmente 

resultantes da ativação de vias inflamatórias 

com aumento de interleucinas (IL) da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) (BRODO et.al., 

2020, BENAMEUR et al., 2020). 
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As evidências atuais sugerem que a 

encefalite é caracterizada por lesões inflama-

tórias no parênquima cerebral causadas por 

patógenos, que incluem danos neuronais e 

danos aos tecidos nervosos. Acredita-se que o 

vírus SARS-CoV-2 provoque encefalite por 

meio da interação com a proteína ECA-2 

(Figura 2.1) no endotélio capilar, o que 

aumentaria a produção de angiotensina II e, 

consequentemente ativaria a resposta imune 

por exacerbação de estímulos no receptor tipo 

II da angiotensina (AT2R) (SOUSA et al., 

2020). 

 

Figura 2.1 Entrada do vírus SARS-CoV-2 no 

SNC 

 

Legenda: O SARS-CoV-2 pode infectar o organismo 

diretamente pelo SNC através da lâmina cribiforme (1), 

invadindo a região olfatória e infectando neurônios pela 

via transináptica retrógrada. Ao alcançar o tálamo e o 

tronco cerebral, o vírus se liga com a proteína ECA-2 

(2), ativando uma resposta imune exarcebada. Fonte: 

figura adaptada de Smart Servier Medical Art e 

licenciada por Creative Commons Attribution 3.0 

Unported. 

 

É válido ressaltar, também, que os 

neurônios normalmente não expressam o 

antígeno do complexo principal de histocom-

patibilidade (MHC), no entanto neurônios 

danificados expressam antígenos de MHC 

tipo I, que os tornam alvos de linfócitos T 

CD8+. Portanto, a desregulação de neurônios 

infectados pelo SARS-CoV-2, o processo 

anteriormente descrito, pode ocorrer desenca-

deando assim, uma alta resposta inflamatória 

(SOUSA et al., 2020). 

Em um estudo multicêntrico realizado na 

Itália, a incidência de encefalite aguda em 

pacientes com COVID-19 foi surpreendente-

mente alta, sendo caracterizada por uma 

apresentação clínica heterogênea e com 

desfechos diferentes devido aos mecanismos 

fisiopatológicos divergentes. Sob essa pers-

pectiva, foi proposto que os achados nestes 

pacientes decorreram de uma alta atividade 

inflamatória mediada por citocinas pró-

inflamatórias específicas envolvendo o LCR 

(PILOTTO, et al., 2021). 

Outro fator a ser destacado em relação ao 

LCR, foi a presença de hiperproteinorraquia e 

pleocitose, são duas características marcantes 

que estão relacionadas com a encefalite aguda 

em pacientes com COVID-19, por diversas 

formas de apresentação clínica, resposta ao 

tratamento e desfecho. Por um viés fisiopato-

lógico, tende a envolver um processo imuno-

lógico ou inflamatório se levado em conside-

ração as características do LCR, mesmo que 

este não apresente o vírus em seu conteúdo 

(KREMER et al., 2020; GUILMOT et al., 

2021). 

Além disso, como fonte primária de 

citocinas pró-inflamatórias, a micróglia é um 

mediador essencial da neuroinflamação e 

pode induzir ou modular um largo espectro de 

respostas celulares. As alterações na funcio-

nalidade da micróglia estão implicadas no 

desenvolvimento e envelhecimento do cére-

bro, bem como na neurodegeneração. Ob-

servações recentes sobre a ontogenia da 

micróglia combinada com um extenso perfil 

de expressão genética e novas ferramentas 

para estudar a sua biologia, permitiu 
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caracterizar o espectro dos fenótipos micro-

gliais durante o desenvolvimento, homeos-

tasia e doença (COLONNA, et al., 2017). 

Em relação aos exames de imagem, os 

achados se apresentavam de diferentes formas 

no que diz respeito aos pacientes infectados 

com COVID-19 que evoluíram com manifes-

tações neurológicas incluindo AVE isquê-

mico, realce leptomeníngeo e encefalite, mais 

frequente em jovens. Sobre a ressonância 

magnética do cérebro, especificamente, reve-

lou em alguns pacientes um aumento lepto-

meníngeo (LME) e anomalias do fluxo 

sanguíneo cerebral. Entretanto, apesar destas 

descobertas, as potenciais lesões cerebrais 

relacionadas com a COVID-19 não têm sido 

bem descritas com neuroimagem na literatura 

(KREMER et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos estudos realizados, foi 

possível observar que a neuroinflamação é o 

mecanismo mais recorrente após infecção por 

COVID-19 em pacientes com encefalite 

aguda. Os resultados do presente estudo 

levaram à compreensão da manifestação de 

encefalite aguda em pacientes COVID-19 

positivos, possibilitando maior entendimento 

sobre as implicações do vírus sobre o SNC. O 

surgimento de encefalite aguda em pacientes 

com COVID-19 incorre com lesões inflama-

tórias que podem gerar danos neuronais e 

teciduais. Quanto ao mecanismo fisiopato-

lógico, encontrou-se a neuroinflamação como 

principal fator para a sua ocorrência. Contudo, 

foram encontrados outros mecanismos como 

a resposta autoimune, porém sem grande 

destaque fisiopatológico. 

Por fim, evidencia-se a necessidade de 

novos estudos, especialmente com ampla 

observação pregressa, para que seja possível 

obter um conhecimento cada vez mais amplo 

sobre os mecanismos neurológicos da CO-

VID-19. Dessa forma, será possível com-

preender, de modo mais abrangente, os 

acometimentos sistêmicos e específicos ao 

SNC de pacientes com COVID-19. 
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Capítulo 03 - MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS PÓS-COVID: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

 

Palavras-chave: Manifestações cutâneas associadas à Covid-19; Covid-19; Manifestações dermatológicas 

infectovirais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Frente ao contexto pandêmico acarretado 

pela SARS-CoV-2 (OPAS, 2020), esta é uma 

doença que abrange diversas especialidades. 

Dando enfoque na área dermatológica, tem-se 

estudado as manifestações cutâneas causadas 

durante e após o seu quadro viral. 

Diante do exposto, uma vez que a pele é o 

primeiro órgão de defesa, esta pode manifes-

tar sinais e sintomas provenientes de doenças, 

ou seja, direcionar um diagnóstico de alguma 

comorbidade como: disfunções metabólicas, 

neoplasias internas, doenças nutricionais, 

reações adversas a medicamentos ou doenças 

infeciosas sistêmicas. 

Dentre elas pode-se colocar em pauta a 

Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, 

Sarampo, Escarlatina, Doença de Chagas, 

Tuberculose, Sífilis, Hanseníase, Micoses 

profundas e Leishmaniose. Inclusive, a pele 

foi o órgão que revelou uma pista da 

ocorrência da patologia viral ao mundo 

científico em relação a pandemia que ocorreu 

em 1980 causada pelo HIV, sendo o Sarcoma 

de Kaposi um dos sintomas cutâneos visto em 

indivíduos jovens, com pneumonia, pelo 

então chamado Pneumocystis carinii, 

atualmente P. jirovecii, (CRIADO, 2020). 

Segundo dados de pesquisas como visto 

no JAAD (JAAD Case Reports e JAAD 

Internacional), cerca de 20% de pacientes 

infectados pelo SARS-CoV-2 tiveram uma 

manifestação cutânea e, desse grupo, 44% 

manifestaram erupção cutânea no início. As 

manifestações em forma de lesões cutâneas da 

COVID-19 são de variadas formas, nas quais 

incluem erupções do tipo petequial, 

eritematosa, urticariforme, vesicular e anular 

(POYANCO, 2020).  

Além dessas, existem outras formas como 

a perniose e erupções semelhantes à dengue 

(HADDAD, 2020). Outras possíveis reações 

cutâneas de observação são erupções 

transitórias de livedo e, algumas manifes-

tações podem correlacionar-se com maior 

risco de trombose (RELVAS, 2021). 

No entanto, os achados cutâneos do 

Coronavírus são semelhantes aos encontrados 

em outras doenças virais (BARBEITO, 2020). 

Nesse contexto, é fundamental o relato de 

experiência de mais casos, pois a partir destes 

poderão ter mais descrição de alterações 

dérmicas, dado esse, que ajudaria na suspeita 

clínica e no entendimento da agressão que o 

vírus provoca. 

O objetivo deste estudo foi relatar a 

experiência de graduandos de medicina e 

mostrar a importância de reconhecer mani-

festação dermatológicas pós-COVID em tem-

pos de pandemia, incentivando a busca de 

profissionais da saúde a atualizarem sobre o 

tema. 

 

MÉTODO 

 

Estudo crítico-reflexivo do tipo relato de 

experiência, realizado em maio, junho e julho 

de 2021. Os relatos de experiência tratam-se 

de observações sistemáticas da realidade com 

o intuito de testar hipóteses, correlacionando-

as com a literatura vigente (DYNIEWICZ, 

2014). 

Refere-se a um relato de experiência com 

agregação de informações obtidas a partir de 

vivências, no qual foi possível correlacionar o 

estudo prático na identificação e descrição de 

lesões elementares corriqueiras na dermato-

logia com base na teoria, o que é visto em 

literaturas. 

As informações relacionadas ao relato de 

experiência foram obtidas por meio da 

vivência de acadêmicos de medicina do 

décimo período da faculdade Faceres, no 

decorrer das atividades acadêmicas de 
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estágios no internato, período do primeiro 

semestre do ano de 2021. 

As atividades foram realizadas pelos 

discentes nos estágios de clínica médica e 

dermatologia no Ambulatório da UBS Santo 

Antônio, na cidade de São José do Rio Preto-

SP, no qual foi possível presenciar o manejo 

dos casos clínicos dermatológicos durante e 

após a infecção viral pelo coronavírus, dando 

um seguimento multidisciplinar. 

A busca por referencial teórico ocorreu 

nas plataformas digitais: Scielo, LILACS, 

PubMed, entre outras plataformas como 

Sociedade Brasileira de Dermatologia e New 

England Journal of Medicine, com dados 

recentes da área relativa ao tema. Foram 

utilizados os descritores: ‘’manifestações 

cutâneas’ associadas à COVID-19’; ‘’CO-

VID-19’’; ‘’manifestações dermatológicas 

infectovirais’’. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Relato de experiência 

 

Os acadêmicos realizaram o estágio no 

ambulatório de clínica médica e dermatologia 

no atual cenário de pandemia, no qual foi 

possível presenciar e praticar, dando um 

seguimento multidisciplinar aos casos de 

pacientes com relatos e apresentando lesões 

dermatológicas com aparecimento após a 

infecção viral pela COVID-19. 

Foi observado manifestações cutâneas 

variadas desde lesões elementares em forma 

de petequeias, eritematosa, urticariforme, 

eritema pérnio e livedo. Ao decorrer dos casos 

observa-se que essas manifestações vistas 

foram principalmente em mulheres na faixa 

etária de 25-50 anos, algumas relatavam que 

os surgimentos dessas lesões cutâneas tiveram 

seu aparecimento após meses da infecção do 

vírus, outras relataram que apareceram 

algumas lesões antes ou durante o quadro da 

SARS-CoV-2. 

No entanto, a maioria das pacientes 

observadas relataram que algumas tiveram 

quadro dessa infecção viral tanto na forma 

leve quanto grave, dessa forma não foi 

possível obter uma relação com a gravidade 

da infecção e o surgimento das lesões 

cutâneas. 

 

Reflexão sobre a experiência 

 

Durante a vivência do estágio foi possível 

observar e compreender mais sobre as lesões 

elementares de origem infecto virais e como 

realizar o seguimento em âmbito ambulatorial 

multidisciplinar. Ainda foi possível relacionar 

a teoria a prática na descritiva de lesões 

dermatológicas e como são raros esses 

quadros, visto o grande número de pacientes 

atendidos pós infecção com outras queixas de 

sequelas. 

As principais manifestações cutâneas 

vistas associadas ao Coronavírus, de acordo 

com acervo literário, destacam-se 5 principais 

sendo elas: erupções maculopapulares (47%), 

urticariformes (19%), tipo pseudo eritema 

pérnio (EP) (19%), vesico-bolhosas (9%), e 

livedo/necrose (6%). Vale ressaltar que até 

mesmo a frequência de cada um dos padrões é 

variável na literatura e na prática clínica. 

A maioria dos estudos de revisão 

sistemática também relatam maior frequência 

das erupções maculopapulares em até 70% 

dos casos, seguida das lesões vasculares, 

incluindo pseudo EP. Enquanto outros relatam 

que o padrão mais comum seriam as lesões 

tipo EP em até 75%. Os quadros urtica-

riformes, vesiculares e livedo/necrose pare-

cem ser mais raros (LE CLEACH, 2021). 

Segue abaixo as figuras 43.1, 43.2, 43.3 e 

43.4 demonstrando visualmente algumas das 

lesões elementares que podem ser relacio-
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nadas a COVID-19, similares as mani-

festações cutâneas observadas no período de 

estágio. 

 

Figura 3.1 lesões elementares. (a) lesão 

maculopapular; (b) lesão papulovesicular 

Fonte: OCAMPO-CANDIANI, 2021. 

 

Figura 3.2 diferentes tipos de erupções 

associadas à COVID-19: (A) máculas 

eritematosas com envolvimento do tronco e 

predomínio flexural; (B) lesões urticariformes 

distribuídas maioritariamente pelo tronco. 

Fonte: RELVAS, 2021. 

 

Figura 3.3 Lesões de eritema pérnio. (a,b) 

áreas acrais eritemato edematosas, semelhan-

tes ao eritema pérnio. 

Fonte: GALVÁN, 2020. 

Figura 3.4 Lesões de eritema 

 

Fonte: BENITO, DE. E. 2020. 

 

Dessa forma, o aprendizado se tornou 

consolidado, permitindo que além dos 

conhecimentos teórico-práticos, pode-se 

ampliar o nosso saber sobre as possíveis 

sequelas do da infecção por SARS-CoV-2. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este relato de experiência pôde mostrar 

por meio da vivência obtida pelo estágio as 

manifestações clínicas pós-COVID-19 que 

vem surgindo com o decorrer da pandemia, 

como as manifestações dermatológicas, além 

de mostrar quanto é crucial os estágios 

práticos na consolidação do conhecimento 

como foi possível nas identificações e 

descrições de lesões elementares cutâneas. 

Sabemos que viroses em geral podem cursar 

com manifestações cutâneas variadas e 

inespecíficas. 

Infelizmente não são todos pacientes que 

tiveram quadros dermatológicos após a 

infecção que procuram o serviço médico, 

sendo assim, os relatos literários de tais 

manifestações são escassos.  
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Dessa forma, cabe os estudantes e médicos 

ficarem atentos e relatar mais sobre o tema das 

manifestações dermatológicas da infecção do 

Coronavírus, durante e após, além de 

possibilitar o raciocínio mesmo em quadros 

assintomáticos ou sem quadros respiratórios 

envolvidos.  

Além de que novos estudos devem ser 

realizados para se manter ativo a frente de 

pesquisa a cerca do tema. 
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Capítulo 04 - DANOS CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS ÀS INFECÇÕES 

PELO NOVO CORONAVÍRUS:UMA REVISÃO DA LITERATURA 
 

Palavras-chave: SARS-CoV-2; Doenças cardiovasculares; Infecções pelo coronavírus. 



 

21 
  

INTRODUÇÃO 

 

No final de 2019, em Wuhan, China, foi 

identificada uma doença infecciosa causada 

por coronavírus. Em janeiro de 2020 a infec-

ção foi declarada como pandemia e nomeada 

como COVID-19 pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Esta patologia é causada por 

um vírus do gênero betacoronavírus, que foi 

titulado de SARS-CoV-2. Microrganismo do 

mesmo gênero da Síndrome da Insuficiência 

Respiratória Aguda (SARS) e da Síndrome 

Respiratória do Médio Oriente (MERS) 

(JÚNIOR et al., 2021; STRABELLI & UIP, 

2020). 

O novo coronavírus provocou mais de 1 

milhão de óbitos no primeiro semestre de 

2020, além de uma sucessão de crises econô-

micas e sociais. Até a redação deste artigo, 

havia sido alcançado a marca de 200 milhões 

de casos e 4 milhões de óbitos confirmados, 

dados retirados da OMS (HODGSON et al., 

2020). 

Os infectados pelo vírus podem ou não 

manifestar clinicamente a doença. Quando 

manifestados, os principais sintomas clínicos 

podem ser febre, tosse, mialgia ou fadiga, 

expectoração e dispneia. A apresentação clíni-

ca remete a outras enfermidades respiratórias. 

Portanto, para confirmar o diagnóstico dos 

casos sintomáticos é realizado um exame com 

swab nasal para pesquisa do vírus por reação 

em cadeia da polimerase (PCR) (ARMAS et 

al., 2021; JÚNIOR et al., 2021; STRABELLI 

& UIP, 2020). 

Após o contato com o vírus, as partículas 

deste se espalham através do sistema respira-

tório. O SARS-CoV-2 possui em sua mem-

brana a proteína Spike (Proteína S), cadeia de 

polipeptídio responsável pelo reconhecimento 

da enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA2). Após o reconhecimento, ocorre a 

desestabilização da membrana, proporcio-

nando, assim, a internalização do vírus e da 

ECA2, além da replicação viral e transmissão 

entre células. Essa transmissão se dá devido 

ao seu potencial parácrino, precipitando a 

tempestade de citocinas e a resposta imune 

(SANCHÉN et al., 2020; TAVARES et al., 

2020). 

Foram observadas várias complicações 

causadas pela infecção, em que a predomi-

nância é no sistema respiratório, entretanto 

também foram evidenciados danos em outros 

sistemas como o cardiovascular, hepático, 

nervoso e urinário (JÚNIOR et al., 2021). 

A enfermidade está relacionada com uma 

alta carga inflamatória, o que possibilita aos 

pacientes desenvolverem doenças com com-

prometimentos cardiológicos graves rapida-

mente. A apresentação de complicações car-

diovasculares associadas à infecção por 

coronavírus já foram relatadas na síndrome da 

insuficiência respiratória aguda grave (SARS) 

e estão também sendo relatadas na ocorrência 

da síndrome da insuficiência respiratória 

aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) 

(ARROYO & NEIVA, 2020; VALEN-

ZUELA-RODRÍGUEZ & AMADO-TINEO, 

2020). 

Neste sentido, o objetivo desta revisão de 

literatura foi o de correlacionar os danos car-

diovasculares à COVID-19. Dando ênfase em 

algumas enfermidades como miocardite, insu-

ficiência cardíaca, síndrome coronariana agu-

da, arritmias e eventos tromboembólicos. 

 

MÉTODO 

 

O presente trabalho evidencia uma revisão 

integrativa da literatura, que consiste no 

levantamento bibliográfico encontrado em 

bases de dados nacionais e internacionais: 

Pubmed; Scielo; LILACS. Este busca iden-

tificar danos cardiovasculares associados às 

infecções pelo novo coronavírus. Para a 
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pesquisa, foram utilizados os seguintes 

descritores, em português e espanhol: Covid-

19 e cardiovascular; em inglês: SARS-CoV-2, 

arrhythmia, cardiology. 

Os critérios de inclusão foram artigos nos 

idiomas português, inglês e espanhol publica-

dos no período de 2020 e 2021 e que aborda-

vam as temáticas propostas para esta análise. 

Os critérios de exclusão foram artigos que não 

abordavam diretamente a proposta estudada e 

que não atendiam aos demais critérios de 

inclusão. 

Após os critérios de seleção foram 

submetidos artigos para a leitura minuciosa e 

coleta de dados. Assim, a partir destes estudos 

foram analisados e evidenciados alguns dos 

danos cardiovasculares apresentados pela pa-

tologia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O SARS-CoV-2 causa lesão ao sistema 

cardiovascular por diferentes mecanismos. No 

início da ligação do vírus com o hospedeiro, o 

vírus utiliza a enzima conversora de angio-

tensina 2 (ECA2), a qual modula o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona convertendo 

angiotensina 2 em angiotensina, o que se opõe 

a enzima conversora de angiotensina (ECA). 

Esta é atuante de maneira elevada nos tecidos 

pulmonares e cardíacos e, exerce função de 

proteção pulmonar e cardiovascular. A li-

gação do vírus nessa proteína de membrana 

inibe os mecanismos de proteção da ECA, o 

que pode resultar em inflamação do mio-

cárdio, edema pulmonar e insuficiência 

respiratória aguda (KAWAHARA et al., 

2020). 

A lesão cardíaca ocorre em 20-30% dos 

pacientes com COVID-19, e 7-19,7% destes 

apresentam manifestações de lesão cardíaca 

sem apresentar sintomas respiratórios. Ainda 

assim, essa manifestação contribui para 40% 

das mortes e, mesmo os pacientes sem 

histórico de doença cardiovascular na família 

apresentam danos cardíacos consideráveis 

(ARMAS et al., 2021). 

A lesão cardiovascular pode decorrer da 

resposta inflamatória sistêmica, resultando no 

fenômeno de tempestade de citocinas. Nesse 

sentido, em casos mais graves, a infecção 

resultaria em uma resposta desbalanceada por 

células Th1 (T helper 1) e Th2 (T helper 2). A 

elevação de interleucina-6 (IL-6) foi apontada 

como um dos preditores de mortalidade em 

decorrência da COVID-19, o que sugere que a 

hiperinflamação em resposta a infecção pelo 

SARS-CoV-2 seja um fator importante de 

mortalidade (KAWAHARA et al., 2020). 

Os biomarcadores cardíacos são im-

portantes para o diagnóstico de lesão mio-

cárdica, podendo aumentar além do normal 

entre os dias 14 e 21 do início dos sintomas. 

Entretanto, isso depende da etiopatogenia do 

paciente e da existência de doenças cardio-

vasculares. Em casos leves de COVID-19 e 

história de doença cardíaca, os biomarcadores 

podem se elevar sem ultrapassar o limite da 

normalidade. Em patologias como síndrome 

coronariana aguda, miocardite ou síndrome de 

Takotsubo, os biomarcadores excedem até 

10x o limite da normalidade, podendo inferir 

que se o acometimento cardíaco for direto ou 

de causa primária, os biomarcadores se ele-

vam mais. Se a dúvida diagnóstica persistir, 

há métodos não invasivos com bom desem-

penho no diagnóstico como a ecocardiografia 

rápida e a angiografia coronária. Assim, a 

síndrome coronariana aguda em pacientes 

com COVID-19, sem elevação de ST, deve 

ser tratada com base na estratificação de risco 

(GARCÍA-SAAVEDRA et al., 2020). 
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Miocardite 

 

Miocardite é uma inflamação do miocár-

dio provocada por infecções, enfermidades 

reumatológicas ou neoplasias (COLLADO et 

al., 2020). 

De acordo com o presidente do De-

partamento de Insuficiência Cardíaca e coor-

denador da Universidade do Coração da SBC, 

Mesquita (2020), o SARS-CoV-2 pode afetar 

qualquer estrutura do coração, provocando 

inflamação e trombose nos vasos e tecidos 

(ASKIN et al., 2020). 

A fisiopatologia da miocardite tem 

fundamento com base na síndrome de 

liberação de citocinas e na toxicidade direta 

miocárdica (COLLADO et al., 2020). Durante 

o avanço da doença ocorre o aumento linear 

dos níveis de troponina I (TnI), troponina T 

(TnT) e proteína C, possibilitando a conclusão 

de que a lesão miocárdica seja consequência 

do processo inflamatório. Entretanto, há 

autores que acreditam que a lesão miocárdica 

é resultado do desequilíbrio entre a resposta 

dos linfócitos TH1 e TH2, que tem como 

consequência a tempestade de citocinas 

(SANCHÉN et al., 2020). 

Diante do exposto, a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias é a causa da redução do 

fluxo sanguíneo coronário, da diminuição do 

suplemento miocárdico de oxigênio, da ins-

tabilidade com ruptura do ateroma e da 

trombogênese. Já a síndrome da tempestade 

de citocinas é caracterizada como uma res-

posta imune descontrolada e disfuncional que 

engloba a ativação e multiplicação de lin-

fócitos e macrófagos. 

Os elevados níveis de citocina iden-

tificados em pacientes com COVID-19 

compreende a interleucina-2, interleucina-7, 

interleucina-10, fator estimulante de colônia 

de granulócitos, proteína 10 induzido por IgG, 

proteína quimioatraente de monocito-1, pro-

teína inflamatória de macrofagos 1-alfa e fator 

de necrose tumoral α. São citocinas infla-

matórias que ativam os mecanismos de 

apoptose e necrose de células miocárdicas 

(SANCHÉN et al., 2020). 

Estima-se que cerca de 7% dos óbitos 

devido a COVID-19 estão relacionados à 

miocardite. Dentre as manifestações clínicas 

do SARS-CoV-2, a miocardite pode ser uma 

das primeiras apontadas. Ela pode ser assin-

tomática e ainda evoluir para um quadro grave 

de miocardite fulminante ou síndrome de 

miopericardite, caracterizada por insuficiên-

cia cardíaca aguda, arritmias cardíacas, cho-

que cardiogênico e morte (SIRIPANTHONG 

et al., 2020; ARMAS et al., 2021). 

As manifestações clínicas variam de 

sintomas leves como dor no peito leve, 

dispneia e fadiga, a sintomas graves como 

insuficiência ventricular esquerda e direita, 

hipoperfusão tecidual, frequência cardíaca 

anormal, miocardite fulminante e morte súbita 

(SIRIPANTHONG et al., 2020). O quadro 

clínico e sua gravidade são influenciados pela 

extensão do dano sofrido pelo miocárdio e 

pelos níveis dos mediadores inflamatórios 

como a interleucina 6 (NORIA et al., 2020). 

O primeiro caso de miocardite associado à 

COVID-19 possuiu uma boa evolução quando 

feito o tratamento com terapia antiviral, além 

do uso de dispositivo de assistência ventri-

cular. Ademais, notou-se melhora do quadro e 

melhor fração de ejeção do ventrículo es-

querdo após diminuir os níveis de troponina e 

interleucina 6 (NORIA et al., 2020). 

A miocardite apresenta uma letalidade que 

varia entre 33-70%. Ainda é incerta a in-

cidência da miocardite relacionada à COVID-

19, visto a escassez de dados no diagnóstico 

de SARS-CoV-2 e aos casos dessa associação 

(ARMAS et al., 2021; SIRIPANTHONG et 

al., 2020). 
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Insuficiência Cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca foi registrada em 

23% dos pacientes infectados pelo SARS-

Cov-2 e determina 40% de mortalidade. 

A hipóxia é consequência das sequelas 

produzidas pela miocardite aguda, resultando 

na síndrome do desconforto respiratório agu-

do (SDRA) que diminui o suprimento de oxi-

gênio ao miocárdio, cujas solicitações meta-

bólicas são elevadas pela estimulação sim-

pática secundária à infecção (ARMAS et al., 

2021). 

Há dúvidas se a insuficiência cardíaca é 

por causa de uma exacerbação de patologia 

anterior ou uma complicação secundária da 

miocardite ou miocardiopatia de estresse. 

Pacientes diagnosticados com COVID-19 e 

com histórico de insuficiência cardíaca crô-

nica possuem descompensação cardíaca 

(NORIA et al., 2020). 

 

Síndrome Coronariana Aguda 

 

Uma das complicações relacionadas com a 

infecção pelo SARS-CoV-2 é a Síndrome 

Coronariana Aguda, patologia associada ao 

estado de hipercoagulabilidade das placas de 

aterosclerose, fato que desencadeia trombose 

nas artérias coronárias. Pacientes que pos-

suem antecedentes de doença isquêmica do 

coração ou doença aterosclerótica têm maio-

res chances de desenvolver esta síndrome 

(COLLADO et al., 2020; NORIA et al., 

2020). 

Pacientes com a COVID-19 possuem alta 

demanda de oxigênio para suprir o miocárdio 

devido a respectiva insuficiência respiratória 

causada pela infecção. Com o desenvolvi-

mento de um coágulo dentro da artéria, essa 

necessidade não é suprida e pode desencadear 

um infarto agudo do miocárdio tipo II. Além 

do efeito da resposta inflamatória sistêmica, 

suscetível a uma desestabilização das placas 

ateroscleróticas coronárias ocasionando um 

infarto agudo do miocárdio tipo I (NORIA et 

al., 2020). 

 

Arritmias 

 

As arritmias cardíacas provocadas pelo 

SARS-CoV-2 foram relatadas em, aproxim-

adamente 16-44% dos pacientes críticos e 

podem ser resultados de quadros clínicos de 

miocardite aguda, injúria miocárdica e de 

efeitos colaterais da terapia farmacológica. 

Sendo os mais comuns quadros arrítmicos a 

taquicardia sinusal, fibrilação atrial, taqui-

cardia/fibrilação ventricular, disfunção do nó 

sinusal, bradicardia, bloqueio atrioventricular 

(BAV) de vários graus e assistolia. Estas 

disfunções são comuns em pacientes com 

níveis séricos elevados de troponina cardíaca 

T e de fragmento N-terminal do peptídeo 

natriurético tipo B (KAWAHARA et al., 

2020; ARMAS et al., 2021). 

Os mecanismos fisiopatológicos dessa en-

fermidade vêm sendo associados a doenças, 

como a Miocardite, a Síndrome Coronariana 

Aguda e a Insuficiência Cardíaca. Além disso, 

são relacionados com o efeito de medi-

camentos pró-inflamatórios, anemia, desregu-

lação dos receptores da enzima conversora de 

angiotensina (ACE2), hipóxia de dano pul-

monar, aumento de catecolaminas e estimu-

lação simpática, disfunção autonômica e 

aumento do tônus vagal, transtornos hidro-

eletrolíticos, estado de hipercoagulabilidade, 

estado de ansiedade, doença cardíaca pré-

existente e os efeitos adversos dos medi-

camentos usados em seu tratamento (ARMAS 

et al., 2021). 

Além do exposto, a inflamação causada 

pela infecção pode provocar vulnerabilidade 

arrítmica. Cerca de 17% dos pacientes hospi-

talizados e 44% dos admitidos nas unidades 
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de tratamento intensivo desenvolvem arrit-

mias (ARMAS et al., 2021; VALENZUELA-

RODRÍGUEZ & AMADO-TINEO, 2020). 

 

Eventos tromboembólicos 

 

Há um maior risco da ocorrência de 

tromboembolismo venoso em pacientes com 

COVID-19. Estes ainda apresentam relatos de 

alterações diante desse quadro como as dos 

parâmetros de coagulação, além da associação 

prognóstica com dímeros-D elevados. 

Hipóteses são especuladas quanto ao dano 

endotelial e sua capacidade de produzir a 

ativação de uma cascata inflamatória e, tam-

bém, coagulação, assim, induzindo conse-

quentemente uma trombose microvascular de 

início pulmonar que irradia. Recomenda-se o 

uso de anticoagulante em dose completa como 

tromboprofilaxia no período da internação e 

caso for paciente de alto risco como câncer 

ativo, dímeros-D elevados, mobilidade red-

uzida deve-se estender por 45 dias o tra-

tamento. Entretanto, um estudo envolvendo 

pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 in-

ternados na UTI, observou que os quadros 

tromboembólicos graves inclusive a embolia 

pulmonar persistiram embora o uso de terapia 

anticoagulante, deixando evidente necessi-

dade de doses maiores que as usuais (NORIA 

et al., 2020). 

Dentre os pacientes com COVID-19, até 

25% deles apresentam a doença trombo-

embólica venosa devido à sua condição 

crítica, sendo classificados como de alto risco. 

Estes ainda podem apresentar uma coagulação 

intravascular disseminada ou uma coagulo-

patia semelhante à síndrome antifosfolipídica, 

trombocitopenia, prolongado tempo de pró-

trombina, fibrinogênio e dímeros-D aumen-

tados (ARMAS et al., 2021). 

Em relação a uma resposta imune 

trombótica associada a COVID-19, é mais 

comum em pessoas imunocompetentes, pes-

soas que possuem capacidade de modular uma 

resposta imune normal devido ao apare-

cimento de uma síndrome de ativação ma-

crofágica e ativação patológica da trombina, 

que pode levar à falência de múltiplos órgãos 

(ARMAS et al., 2021). 

Na visão laboratorial, pacientes classifi-

cados como de alto risco no quadro de trom-

boembolismo venoso apresentaram elevados 

níveis de transaminase oxalacética (TGO), 

transaminase pirúvica (TGP) e proteína C 

reativa (PCR). Diante desse alto risco de 

sangramento (11%) é recomendável o reajuste 

da dose de anticoagulação e, além disso, 

medidas extras como compressão elástica ou 

compressão pneumática intermitente (VA-

LENZUELA-RODRÍGUEZ & AMADO-

TINEO, 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo indica que os pacientes que 

tiveram ou têm COVID-19 possuem maior 

chance de desenvolver doenças cardíacas. 

Entre elas estão a miocardite, a insuficiência 

cardíaca, a síndrome coronariana aguda, as 

arritmias e os eventos tromboembólicos. 

Doenças que surgem a partir da infecção 

podem ser consecutivas, provocando grave 

piora nos quadros clínicos. Por conseguinte, é 

possível concluir que o SARS-CoV-2 não só 

provoca danos expressivos ao sistema res-

piratório, mas também ao cardiovascular. 

Esse fato é de extrema importância para a 

prevenção e o tratamento dos pacientes diag-

nosticados com esta patologia, pois pode 

evitar danos elevados ao organismo. Logo, é 

necessário que sejam direcionados cuidados 

específicos a estes, além de uma atenção 

maior. 
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Capítulo 05 - A OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE QUADROS GRAVES DE COVID-19 
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INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus são uma família de vírus 

envelopados, de material genético constituído 

de RNA de fita única, que infectam tanto 

humanos quanto animais. Os coronavírus são 

divididos em quatro subfamílias: alfa, beta, 

gama e sigma. Os coronavírus SARS (SARS-

CoV) e MERS (MERS-CoV) são da sub-

família beta e são conhecidos por infectar 

humanos, já tendo, inclusive, causado outras 

epidemias anteriores, nos anos de 2002 e 2003 

(JIN et al., 2020). 

Em 31 de dezembro de 2019 a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS) foi 

comunicada sobre o surgimento do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). Os primeiros 

casos da doença foram identificados em um 

grupo de pessoas com pneumonia, na cidade 

chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro da 

COVID-19, do inglês Coronavirus Disease 

2019, (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2020). Em março de 2020, a OMS 

decretou estado de pandemia quando o mun-

do se viu obrigado a adotar medidas de distan-

ciamento social, uso de máscaras e higiene 

regular das mãos. Os países mais bem 

sucedidos no controle da doença foram 

aqueles que tomaram essas ações mais preco-

cemente e de maneira mais rigorosa 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2020). Até a semana do dia 18 julho de 2021 

foram registrados no mundo cerca de 190 

milhões de casos de COVID-19 e mais de 4 

milhões de mortes, sendo 546.000 delas 

apenas no Brasil (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2021). 

A transmissão do vírus se dá pelo contato 

de gotículas respiratórias de pacientes infec-

tados. O vírus se liga, por meio de sua proteína 

S, ao receptor da Enzima Conversora de 

Angiotensina 2 (ECA2), uma proteína de 

membrana expressa em células do pulmão, do 

coração, rins, fígado e intestinos. A regulação 

positiva da expressão desse receptor está rela-

cionada com os mecanismos de agravamento 

do quadro clínico de COVID-19, principal-

mente em pacientes com obesidade e doenças 

cardiovasculares (YANG, et al, 2021). 

O entendimento da evolução da infecção 

pelo vírus ainda possui várias lacunas para a 

ciência. Ainda não é claro o motivo da 

heterogeneidade dos quadros clínicos, visto 

que alguns pacientes são assintomáticos - 

cerca de 1,2%; a maioria possui sintomas 

medianos, como febre, tosse, mialgia ou 

fadiga - cerca de 80,9%; parte dos infectados 

evolui para casos severos e críticos - cerca de 

18,5%, podendo estes desenvolver condições 

importantes, como a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave, precisando de ventilação 

mecânica e podendo evoluir para óbito (cerca 

de 2,3% de todos os casos diagnosticados 

reportados) (JIN et al., 2020). 

Algumas comorbidades já são conhecidas 

como importantes preditores para a severi-

dade da doença. A taxa de mortalidade entre 

pacientes com COVID-19 é maior nos 

diabéticos, portadores de doenças cardio-

vasculares, hipertensos e obesos, sendo que 

este último grupo apresenta características 

que merecem atenção especial (HU, 2021). A 

obesidade se apresenta de forma distribuída 

pelo mundo, sendo que, no Brasil, segundo 

dados do Mapa da obesidade, atualmente 

19,8% da população brasileira apresenta IMC 

maior ou igual a 30kg/m2, ou seja, cerca de 

41,9 milhões de brasileiros são obesos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O 

ESTUDO DA OBESIDADE E DA 

SÍNDROME METABÓLICA, 2019). Devido 

a diversos fatores, que serão discutidos ao 

longo deste capítulo, a população obesa está 

sob importante risco no atual contexto de 

pandemia da COVID-19.  
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O objetivo deste capítulo, portanto, é 

entender o porquê a obesidade representa um 

fator de risco para casos graves da COVID-19 

e agrupar o que se conhece até agora sobre os 

mecanismos fisiopatológicos da obesidade 

relacionada com a doença que dominou o 

mundo no último ano. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa rea-

lizada no período entre julho e agosto de 2021, 

por meio de pesquisas na base de dados 

PubMed. Foram utilizados os descritores: 

“obesity” e “COVID-19”. Desta busca foram 

encontrados 810 artigos, os quais, poste-

riormente, foram submetidos aos critérios de 

seleção. 

Os critérios de inclusão foram: estudos dos 

tipos revisão sistemática e metanálise no 

idioma inglês publicados no período de já-

neiro a julho de 2021, filtrados pelos termos 

MeSH (Medical Subject Headings) “COVID-

19” e “obesity” e disponibilizados na íntegra. 

Os critérios de exclusão foram: artigos 

disponibilizados na forma de resumo, artigos 

na forma de carta ao editor, aqueles que não 

abordavam diretamente a proposta estudada, 

no caso obesidade como fator de risco para o 

desenvolvimento de quadros graves de CO-

VID-19, e que não atendiam aos demais 

critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 19 

artigos, os quais foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados de forma 

descritiva, divididos em categorias temáticas 

abordando: como a obesidade impacta na 

infecção das células na COVID-19, como a 

obesidade impacta na imunidade, como a 

obesidade altera a fisiologia normal do 

sistema respiratório, como a obesidade im-

pacta no sistema de coagulação sanguínea e 

como a pandemia de COVID-19 impactou no 

aumento da obesidade na população. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A literatura estudada foi enfática ao 

afirmar que existe uma associação entre 

obesidade em adultos e piores prognósticos 

nos casos de infecção por COVID-19.  

As metanálises e as revisões sistemáticas, 

as quais algumas também incluíram dados de 

estudos feitos no Brasil, mostram que, em 

geral, pacientes obesos possuem piores 

desfechos, apresentando maiores taxas de 

hospitalização, de encaminhamento para 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de 

desenvolvimento de pneumonia, de utilização 

de ventilação mecânica e, consequentemente, 

de morte intra-hospitalar (YANG et al., 

2021). 

Além disso, pessoas com obesidade têm 

maior propensão a apresentarem resultados 

positivos para testes de detecção de SARS-

CoV-2 (YANG et al., 2021). Isso ocorre, pois 

na obesidade, existe maior expressão de 

receptores de ECA2, como será melhor 

discutido mais à frente, o que aumenta a 

vulnerabilidade à infecção e torna o tecido 

adiposo um sítio de reserva viral, lentificando 

o combate à infecção e aumentando também o 

risco de transmissão (MALIK et al., 2021). 

Os estudos sugerem que pacientes obe-

sos, ou seja, com IMC maior ou igual a 

30kg/m2, possuem razão de probabilidade de 

cerca de 2,35x a mais de desenvolverem 

quadros críticos de COVID-19 e de 2,68x de 

morrerem em decorrência da COVID-19 (DU 

et al., 2021). Outrossim, outros dados 

mostram que cada 5kg/m2 a mais no IMC 

aumenta em 1,16x a chance de os pacientes 

evoluírem para admissão na UTI e serem 

colocados sob ventilação mecânica, assim 

como a possibilidade de morte aumenta em 
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cerca 12% a cada 5kg/m2 a mais no índice de 

massa corporal (DENG et al., 2021; DU et al., 

2021). 

Ademais, os estudos mostram que, em 

média, 34% dos pacientes internados por 

COVID-19 em UTI’s são obesos, sendo que 

pacientes com essa condição são, em média, 9 

anos mais jovens do que os pacientes com o 

peso dentro da normalidade (AGHILI et al., 

2021; HU, 2021), demonstrando que a 

obesidade pode aumentar as chances de 

desenvolvimento de quadros graves da 

COVID-19 em pacientes mais jovens. Um 

estudo conduzido em Nova Iorque (AGHILI 

et al., 2021) concluiu que, após o preditor de 

idade, a obesidade grau III ou mórbida (IMC 

> 40 kg/m2) foi o fator de risco que mais levou 

à hospitalização por COVID-19. Dados 

também mostram que, na China, o primeiro 

epicentro da COVID-19, cerca de 88% dos 

não sobreviventes possuíam IMC > 25kg/m2, 

ou seja, ao menos sobrepeso (AGHILI et al., 

2021). 

Dessa forma, as comorbidades subse-

quentes à obesidade, o aumento da expressão 

dos receptores de ECA2, a disfunção do 

sistema imunológico e das respostas infla-

matórias, a redução da expansibilidade da 

caixa torácica e a compensação respiratória 

insuficiente são algumas das formas que a 

obesidade pode agravar a severidade da 

infecção por COVID-19 (AGHILI et al., 

2021), como será discutido nos próximos 

parágrafos, Figura 5.1. 

Apesar de os exatos mecanismos que 

tornam a obesidade um fator potencialmente 

agravante para a infecção pela COVID-19 

ainda não serem completamente elucidados, 

algumas teorias tentam estabelecer essa 

relação. 

Como já citado anteriormente, os recep-

tores de ECA2 presentes na membrana celular 

tem papel fundamental na infecção pelo 

SARS-CoV-2, visto que é onde o vírus se liga 

para adentrar as células do hospedeiro. Tais 

receptores são expressos em vários órgãos e 

tecidos do corpo, sendo regulados positiva-

mente no tecido adiposo e em células 

similares a adipócitos como os lipofibro-

blastos pulmonares, o que explica também o 

porquê que indivíduos obesos, em algumas 

infecções desenvolvem fibrose pulmonar 

(AGHILI et al., 2021; YANG et al., 2021; 

ZAKKA et al., 2021).  
 

Figura 5.1 Imagem dos principais meca-

nismos potencialmente agravantes da obesi-

dade na infecção por COVID-19 

 

Obesidade e mecanismo de infecção 

das células pelo SARS-Cov-2 
 

Ademais, a ligação do vírus ao receptor de 

ECA2 diminui a conversão da Angiotensina II 

(Ang-II) em Angiotensina 1, fato que leva à 

diminuição do metabolismo e ao aumento da 

expressão de Ang-II, a qual causa vaso-

constrição e lesões pulmonares agudas, duas 

das principais manifestações respiratórias da 

COVID-19 (MALIK et al., 2021). Tendo em 

vista que pacientes obesos possuem maior 

quantidade de tecido adiposo do que 

indivíduos não obesos, eles possuem maior 

expressão dos receptores ECA2, facilitando 
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assim, a disseminação do vírus para as 

gorduras visceral intratorácica, epicárdica e 

perirenal, podendo acometer os pulmões, 

coração e rins, respectivamente (AGHILI et 

al., 2021). 

O fato de o Sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (SRAA) estar cronicamente 

ativado em pessoas com acúmulo de gordura 

faz com que elas sejam mais propensas a 

desenvolverem problemas na regulação da 

pressão arterial e na sinalização de insulina 

para os tecidos periféricos (PRANATA et al., 

2021). Desse modo, a obesidade é um fator de 

risco conhecido para outras comorbidades 

como diabetes e doenças cardiovasculares, as 

quais também são preditores ruins na infecção 

pelo Sars-Cov-2 (AGHILI et al., 2021). 

Ademais, estudos mostram, por exemplo, 

que pacientes com diabetes do tipo 2 e/ou hi-

pertensão também possuem maior atividade 

dos receptores de ECA2. É importante lem-

brar também que alguns dos fármacos usados 

para o tratamento dessas doenças regulam 

positivamente a expressão desses receptores, 

o que pode contribuir ainda mais para a 

disseminação viral (HU, 2021; PRANATA et 

al., 2021). 
 

Obesidade e imunologia 
 

A obesidade afeta o sistema imune de 

diversas maneiras. Primeiramente, é impor-

tante ressaltar que pacientes obesos na-

turalmente apresentam um estado infla-

matório crônico devido à disfunção e à 

hipóxia dos adipócitos. Tal estado estimula o 

recrutamento de células do sistema imune 

como macrófagos, linfócitos B e T, assim 

como a secreção inadequada, pelos adipócitos 

viscerais de adiponectinas, fator de necrose 

tumoral (TNF-alfa), interleucina-6 (IL-6), 

proteína C-reativa (PCR) e outras citocinas 

inflamatórias (PRANATA et al., 2021). Isso 

gera um sistema de autorregeneração da 

inflamação e uma tempestade de citocinas 

inflamatórias, sendo esta um dos principais 

mecanismos patofisiológicos da COVID-19 

severa (AGHILI et al., 2021). 

A tempestade de citocinas pode levar ao 

aumento da permeabilidade vascular e à 

falência múltipla de órgãos (PRANATA et al., 

2021). Outrossim, a obesidade pode levar à 

deficiência na ativação de algumas células do 

sistema imune, tanto inato quanto adaptativo, 

como macrófagos e linfócitos B e T de 

memória, respectivamente, e na depuração 

viral, o que gera um sistema imunológico 

comprometido em situações de infecção, por 

exemplo, pelo vírus da COVID-19 (AGHILI 

et al., 2021). 

Os pacientes com obesidade também 

apresentam um desbalanço hormonal entre 

adiponectina e leptina, adipocinas anti e pró-

inflamatórias respectivamente, produzidas 

pelos adipócitos subcutâneos. Tal desse-

quilíbrio contribui negativamente no sistema 

imune e também pode estar ligado com piores 

desfechos na COVID-19 relacionados com a 

obesidade, visto que a leptina possui papel 

importante na maturação, desenvolvimento e 

função dos linfócitos B e, pacientes obesos 

podem apresentar resistência à leptina 

(AGHILI et al., 2021; PRANATA et al., 

2021). O sistema de complemento também 

parece exercer influência sobre a evolução da 

COVID-19 em pacientes obesos, uma vez que 

é ativado de maneira inapropriada na 

infecção, levando a uma hiperreação e 

debilidade do sistema imune (DU et al., 

2021). 
 

Obesidade e sistema respiratório 
 

Estudos anteriores já são categóricos ao 

afirmar que a obesidade é um fator de risco 

para outras doenças respiratórias como a 
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asma, a apneia obstrutiva do sono e a Sín-

drome da Angústia Respiratória do Adulto 

(SARA). Uma das causas dessas disfunções 

ocorre devido à deposição de gordura no 

mediastino e no abdômen, o que comprime 

mecanicamente o tórax, altera a fisiologia 

normal da respiração e aumenta a pressão 

abdominal e torácica, limitando a expan-

sibilidade dos pulmões (AGHILI et al., 2021; 

YANG et al., 2021). Além disso, a obesidade 

está também relacionada com a diminuição da 

elasticidade da parede do tórax, da força dos 

músculos respiratórios, limitação dos 

movimentos diafragmáticos e aumento da 

resistência das vias aéreas, fatores que levam 

à hipoventilação, a um menor volume de 

reserva expi-ratório (VRE) e à diminuição da 

capacidade funcional pulmonar. Como tais 

parâmetros estão prejudicados, a ventilação 

mecânica, se necessária, torna-se ainda mais 

desafiadora (MALIK et al., 2021). 
 

Obesidade e sistema de coagulação 

sanguínea 
 

Outro ponto importante para ressaltar é 

que a gordura visceral também está rela-

cionada com o aumento de fatores pró-

coagulantes e com a diminuição da fibrinólise 

no sangue, devido principalmente à extensa 

lesão endotelial e à produção de inibidores 

específicos dos ativadores de plasmina, do 

inglês plasmin activator inhibitor-1. Esse 

mecanismo leva a um estado de hipercoa-

gulabilidade, o que favorece o desenvol-

vimento de eventos trombóticos em pacientes 

obesos que contraíram a COVID-19 (FÖLDI 

et al., 2021; HELVACI et al., 2021). 
 

COVID-19 e obesidade 
 

Por fim, é relevante dizer que a obesidade 

não é um caminho unidirecional para a 

COVID-19. Com o início da pandemia, os 

governantes se viram obrigados a adotar 

medidas de contenção do vírus como o 

isolamento social. Nesse período, houve uma 

tendência de as pessoas adotarem um padrão 

de dieta não saudável e um estilo de vida 

sedentário, o que pode ter gerado, por 

conseguinte, aumento de peso da população. 

O início da pandemia trouxe diversas in-

certezas e as pessoas, com medo da escassez 

de comida, foram aos supermercados para 

estocar alimentos. Com isso, alguns itens, 

como frutas e vegetais rapidamente se 

esgotaram, o que aumentou a compra de 

alimentos processados e ultraprocessados, 

algo que também contribuiu para o aumento 

de peso durante os períodos de lockdown 

(ZAKKA et al., 2021). 

A saúde mental, não menos importante, 

também foi muito afetada, principalmente no 

início da pandemia, levando a quadros de 

ansiedade e a padrões de dieta menos saudá-

veis e de pior qualidade (HELVACI et al., 

2021). A falta de atividade física também teve 

grande impacto durante a pandemia, visto que 

exercícios físicos contribuem para melhora da 

imunidade e da resistência à insulina, fatores 

essenciais para o combate da infecção 

(PRANATA et al., 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos apresentados, é possível 

concluir que a obesidade é um preditor inde-

pendente e significante para piores desfechos 

e maiores complicações em pacientes infec-

tados por COVID-19 (ZAKKA et al., 2021). 

A obesidade altera a fisiologia normal do 

corpo de diversas maneiras. Dessa forma, os 

adipócitos possuem grande expressão de 

receptores de ECA2 em comparação com 

outros tecidos do corpo, o que torna a gordura 

um grande portal de entrada do vírus da 
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COVID-19 e facilita sua disseminação. O 

excesso de gordura também torna o paciente 

mais propenso a desenvolver outras comor-

bidades como diabetes e hipertensão, fato que 

também é um preditor ruim para a infecção 

pelo SARS-CoV-2. 

É importante lembrar também que a 

obesidade altera o sistema imune, visto que há 

um aumento da produção de citocinas 

inflamatórias pelo próprio tecido adiposo e o 

fenômeno chamado de tempestade de ci-

tocinas, um dos mecanismos patofisiopaló-

gicos da COVID-19, além de deficiência na 

ativação de células do sistema imune em casos 

de infecção. 

Ademais, o excesso de gordura também 

prejudica mecanicamente a fisiologia normal 

da respiração, o que predispõe os pacientes 

obesos a terem piores parâmetros respiratórios 

do que pacientes não obesos, fator que pode 

ser prejudicial em casos de COVID-19. 

Eventos trombóticos também podem acome-

ter pacientes obesos infectados pelo SARS-

CoV-2, justamente pelo fato de eles apre-

sentarem mais fatores pró-coagulantes e 

menos fibrinólise no sangue. 

Além disso, a própria pandemia de 

COVID-19 influenciou no aumento da 

obesidade na população, visto que o 

isolamento social fez com que as pessoas se 

exercitassem menos e ingerissem alimentos 

menos saudáveis. 

Desse modo, entende-se parcialmente o 

porquê pacientes obesos, no geral, apresentam 

piores desfechos em se tratando da infecção 

de COVID-19, e o porquê a obesidade é um 

fator de risco para essa doença. 

Por ainda se tratar de uma doença recente, 

os exatos mecanismos que determinam os 

piores desfechos e evoluções não são total-

mente conhecidos. Por isso, a ciência tem 

muito o que avançar ainda nesse tema. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos, já era debatido a respeito 

da possibilidade de adesão da telemedicina em 

várias áreas da saúde como forma de melhorar 

o acesso e otimizar serviços, in-cluindo na 

terapia intensiva devido ao crescimento do 

setor e aumento da população idosa. No 

entanto, o debate ficou mais acirrado durante 

a pandemia do COVID-19, pois a demanda 

nas unidades de terapia intensiva aumentou 

exponencialmente e a oferta de intensivistas 

não conseguiu suprir todas as necessidades. 

(MACEDO, et al., 2021). 

A telemedicina funciona como um 

atendimento à distância que por meio de 

ferramentas tecnológicas audiovisuais permi-

te que profissionais da saúde façam o aten-

dimento de pacientes em tempo real. No 

cenário da terapia intensiva teve sua primeira 

experiência em 1977, em que, de forma 

experimental, um intensivista em um hospital 

universitário fazia evoluções de paciente diá-

rias de forma remota. A telemedicina na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ou tele-

UTI, foi projetada como uma proposta de 

melhoria do monitoramento dos pacientes, 

integração de profissionais para melhora da 

qualidade dos serviços, redução do tempo de 

internação e mortalidade, incremento da dis-

tribuição de serviço de alta complexidade em 

locais remotos, além de redução de custos. 

(VRANAS, et al., 2018). 

Além disso, com o uso dessa tecnologia o 

monitoramento terá um alcance maior, prin-

cipalmente no período noturno, período no 

qual é mais sujeito a intercorrências. Tam-

bém é possível, por meio do compartilha-

mento de dados que identificação de fatores de 

risco, medidas preventivas e aplicação de 

protocolos que sejam aplicados de forma 

correta e com maior suporte nas intervenções 

e planos de tratamento. A aplicação pode ser 

feita tanto com o centro hospitalar tendo sua 

própria equipe multidisciplinar, que fará o 

gerenciamento da unidade vinculado ao 

serviço ou por forma terceirizada, quanto por 

profissionais de outros hospitais ou empresas 

podem fornecer esse monitoramento ao setor. 

(UDEH, et al., 2018). 

Outro ponto que se considera vantajoso na 

tele-UTI seria a facilidade do paciente receber 

em acompanhamento de outras espe-

cialidades que nem sempre estão disponíveis 

em todos locais e, também evitaria o trans-

porte para outros centros, o que pode acar-

retar em danos e maior tempo de internação. 

(FADAIZADEH, et al., 2018). 

Ademais, alguns centros de ensino ao 

redor do mundo fizeram da telemedicina na 

UTI como forma de ensino aos residentes e 

acadêmicos, uma vez que estavam privados de 

ir no setor por conta do risco de com-

taminação pelo vírus SARS‐CoV‐2. Desse 

modo, foi implementado sistemas de áudios 

bidirecionais, câmeras, conexão ao sistema de 

monitoração e outras ferramentas que 

permitiram o contato com o paciente e equipe 

médica multidisciplinar de forma segura. 

(AL-SAADI, et al., 2020). 

O objetivo deste estudo, portanto, é 

pautado em saber até que ponto a tele-UTI traz 

vantagens com relação ao tempo de 

internação, mortalidade, custo do sistema de 

saúde, satisfação dos profissionais e os 

impactos que o cenário de pandemia do 

COVID-19 teve em perspectivas futuras. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura atual, com análise e síntese dos 

resultados observados. O questionamento 

norteador da presente revisão foi “Quais são 
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vantagens, desvantagens e limitações da 

instalação da telemedicina nas Unidades de 

Terapia Intensiva?”. 

Foi realizada uma pesquisa através da base 

de dados Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), 

mediante o mecanismo de busca Public/ 

Publisher MEDLINE (PubMed). Os descri-

tores de interesse, encontrados por meio da 

ferramenta Medical Subject Headings 

(MeSH), foram "telemedicine" AND "ICU", 

os quais foram selecionados com base em 

publicações prévias sobre o objeto de estudo. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados de 2018 a 2021 nos idiomas inglês 

e português, pesquisas feitas em humanos e 

textos disponíveis na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram artigos anteriores ao ano de 

2018, pesquisas em animais e títulos e 

resumos não relacionados ao tema principal. 

Após aplicados esses critérios, houve 

exclusão de duplicatas. Após a leitura dos 

trabalhos na íntegra, foram selecionados para 

compor o presente estudo totalizando 14 

artigos (Figura 6.1).  

A busca foi estabelecida através de acesso 

online dos artigos relevantes durante o mês de 

julho de 2021. Posteriormente, foi realizada 

análise criteriosa do material selecionado a 

fim de reunir as informações mais relevantes 

concernentes ao tema proposto. 

 

Figura 6.1 Fluxograma de critérios de 

inclusão e exclusão da pesquisa 

 

Fonte: Oliveira R, et al., 2021 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram incluídos 14 artigos nesta revisão. 

Foram descartados aqueles resultados que não 

preenchiam os critérios desejados. No Tabela 

6.1 estão dispostos os artigos selecionados e 

utilizados na construção deste texto, 

juntamente com seus resultados.

 

Tabela 6.1 Objetivos e principais resultados encontrados nos artigos selecinados 
 

Objetivo de estudo Resultados 

Uso da tele-UTI como forma de aprendizado de residentes de 

forma segura em tempo de pandemia. 

Os especialistas da UTI consideram que o uso do modelo de 

tele‐UTI no tratamento de pacientes altamente infecciosos de UTI 

COVID‐19 é superior para residentes, pois oferece educação adequada, 

maior segurança, comunicação eficaz com a equipe de enfermagem, 

pacientes e suas famílias e maior segurança e bem-estar dos residentes. 

(AL-SAADI, et al., 2020). 

Determinar se a intervenção da telemedicina pode afetar a 

mortalidade, o tempo de internação e os custos diretos para pacientes em 

unidades de tratamento progressivo. 

Demonstrou-se que a intervenção da telemedicina diminuiu 

significativamente a mortalidade e o tempo de internação hospitalar e na 

unidade de tratamento progressivo, apesar do fato de os pacientes 

apresentarem maior gravidade e risco de mortalidade. (ARMAIGNAC, 

et al., 2018) 

Procurou-se a confirmação dos efeitos favoráveis das 

intervenções de tele-medicina na UTI sobre a mortalidade e o tempo de 

permanência na UTI podem ser replicados por uma intervenção de 

telemedicina na UTI mais recente. 

A intervenção da telemedicina na UTI foi associada a 

melhorias na padronização do atendimento e diminuição na mortalidade 

hospitalar e na UTI e no tempo de internação. Os benefícios da 
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mortalidade foram mediados em parte por meio da suplementação de 

telemedicina na UTI de horas de trabalho de baixa intensidade à beira do 

leito. (BECKER, et al.. 2020) 

Foi descrito o desenvolvimento e os resultados iniciais de um 

curso eletivo de tele-UTI para estudantes de medicina pós-estágio que 

surgiu a partir de uma colaboração entre alunos e professores. 

Os estudantes de medicina forneceram 70 contribuições para 

o gerenciamento do paciente, mais comumente ajustes de medicação e 

ventilação. Os estudantes de medicina notaram uma maior confiança em 

sua capacidade de gerenciar pacientes gravemente enfermos e trabalhar 

com a tecnologia de telesaúde, ao mesmo tempo que sentiam que seu 

bem-estar era uma prioridade ao longo do curso. (HO, et al.. 2021) 

Identificar os fatores organizacionais associados à eficácia da 

telemedicina na UTI. 

Foi demonstrado como a consistência de uso pode oferecer 

suporte à clareza da função entre os provedores e como expectativas 

consistentes de disponibilidade e impacto podem oferecer suporte a 

serviços integrados. Mas também, foi descrito maneiras de apoiar a 

confiança por meio do uso apropriado, responsivo, consistente e 

integrado. (KAHN, et al., 2019) 

Foi utilizado métodos de pesquisa qualitativa para 

desenvolver um modelo conceitual para a eficácia da telemedicina em 

UTI. 

As características organizacionais comuns aos programas 

com mortalidade melhorada incluíram equipe compartilhada 

(enfermeiros e médicos trabalharam na instalação de telemedicina e na 

UTI) e orientação de novas contratações. (LEE; 2019) 

Esta revisão resume os dados sobre a estrutura, operações, 

resultados e custos da tele-UTI. 

A Tele-UTI está associada à melhora da mortalidade na UTI 

e à diminuição do tempo de permanência, embora com heterogeneidade 

significativa entre os estudos. Também tem potencial para benefícios  

como o aprimoramento dos cuidados cardiovasculares críticos, a 

redução das transferências inter-hospitalares e a melhoria da satisfação 

da equipe (UDEH, et al., 2018). 

Vantagens da tele-UTI em cenário de pandemia e desafios na 

implementação de tele-UTI descentralizada na Índia com centro remoto 

americano 

Mostrou-se vantajosa a capacidade de monitoração dos 

pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID com o mínimo de 

tempo de exposição da equipe à beira leito. Ademais, possibilitou 

melhor interação e aconselhamento com a família sem sobrecarregar a 

equipe e sem interromper o fluxo de cuidados. (RAMAKRISHNAN, et 

al., 2020) 

Foi explorado os fatores que influenciam sua adoção, 

revisamos as evidências sobre sua eficácia, discutimos o potencial 

mecanismos para uma implementação bem-sucedida e propor direções 

para pesquisas futuras. 

O custo-benefício da telemedicina na UTI foi mais 

econômico quando direcionada ao cuidado de pacientes mais enfermos e 

que um programa de telemedicina na UTI estava associado à menor 

tempo de permanência. A equipe teve boa aceitação quando recebeu o 

treinamento sobre a tecnologia, o conhecimento da equipe sobre quando 

e como usá-la. Além da associação a uma melhor adesão às práticas 

baseadas em evidências. (VRANAS, et al., 2018) 

O objetivo desta pesquisa foi informar os tomadores de 

decisão do hospital, em relação aos cuidados de tele ‐ UTI e 

pesquisadores conduzindo trabalhos futuros avaliando tele ‐ UTIs. 

Houve uma grande variação na disponibilidade de tele-UTI 

nas regiões geográficas em território americano e que fatores 

hospitalares estão fortemente associados com às tele ‐ UTIs, onde 

hospitais de ensino maiores, sem fins lucrativos, não rurais e não críticos 

tinham maior probabilidade de ter tele-UTIs. (WILLIAMS, et al., 2021) 

Foi descrito a implantação de um serviço de telemedicina 

durante a pandemia e analisado os resultados dos primeiros meses. 

No período de análise, a gravidade dos pacientes na admissão 

avaliada pelo SAPS 3 manteve-se similar, ao passo que a mortalidade na 

UTI, a mortalidade hospitalar diminuíram, além da redução do tempo de 

permanência na UTI e hospitalar (MACEDO, et al., 2021). 

O objetivo foi discutir as vantagens na aceleração das 

consultas por meio da tele-consulta com especialidades em uma UTI de 

cirurgia torácica. 

O tempo médio entre a solicitação e a realização de uma tele-

consulta foi 2,5 vezes menor do que o tempo médio das consultas 

presenciais das especialidades antes da instalação do programa de 

telemedicina. (FADAIZADEH, et al., 2018) 

Avaliar a aceitabilidade do painel clínico pelos usuários, bem 

como examinar as necessidades específicas que a tecnologia de Tele-

UTI pode cobrir na forma de um painel clínico. 

O estudo mostrou que o nível de conhecimento e 

conscientização dos prestadores de cuidados, principalmente 

enfermeiros e fisioterapeutas da UTI, em termos de telemedicina e Tele-

UTI, era baixo. Além disso, os mostraram que os prestadores de 
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cuidados de UTI concordaram que a Tele-UTI pode afetar positivamente 

a qualidade do atendimento ao paciente, a satisfação da equipe, reduzir o 

custo do atendimento.  (MOHAMMADI, et al., 2019). 

Identificar as mudanças da telemedicina no setor da saúde 

após o início da pandemia do coronavírus 2019 (COVID-19). 

Os programas de monitoramento de unidade de terapia 

intensiva eletrônica (e-UTI) permitiram comunicação bidirecional, 

monitoramento do estado vital, bem-estar do paciente, vídeo direto do 

ventilador do paciente e até mesmo máquinas de tratamento de diálise. 

Menor exposição da equipe e menor propagação para outros pacientes. 

(COLBERT, et al., 2020) 

No estudo de Macedo BR, et al. (2021), 

houve a introdução da telemedicina em uma 

UTI com pacientes com COVID-19, e foram 

analisados dados entre abril e junho de 2020, 

e comparados ao período anterior. Nesses 

quatro meses a avaliação de gravidade pelo 

SAPS 3 se manteve semelhante, no entanto, 

houve uma queda na mortalidade na UTI de 

88% em abril para 67% em julho, e a 

mortalidade hospitalar foi de 88% em abril 

para 71% em julho. O tempo de internação na 

UTI diminuiu em um dia e o tempo de 

permanência hospitalar reduziu em cinco dias. 

Os resultados positivos foram associados com 

assistência prestada pela telemedicina, mas 

também por fatores como a capacitação da 

equipe, maior conhecimento científico e 

experiência nas peculiaridades da doença. Os 

custos com a implantação do sistema de tele-

UTI e equipamentos foi próximo a R$ 10.000 

(cerca de US$ 1.850 pela conversão feita em 

novembro de 2020) e o custo de manutenção 

mensal do serviço foi de aproximadamente R$ 

20.000 por hospital participante (cerca US$ 

3.700). Custos elevados que com a perma-

nência de resultados satisfatórios podem ser 

compensados ao longo do tempo. (MACEDO, 

et al., 2021). 

A aplicação da tele-UTI foi associada a 

diminuição da taxa de mortalidade e tempo de 

internação, o qual reflete na custo-eficácia da 

tecnologia usada. Esses resultados são 

reflexos na melhoria das condutas baseadas 

em evidências, principalmente na prevenção 

de complicações, estratificação de risco, mo-

nitoramento intensivo, diminuição de iatro-

genias, dentre outras. Todavia, para que seja 

efetiva é preciso ser aplicada em uma situação 

adequada em que haja boa relação da equipe 

local e da remota, com autonomia dos 

profissionais da unidade e proatividade dos 

teleintensivistas, protocolos bem definidos e 

gestão integrada. Ademais, houve melhores 

resultados no custo-efetividade em locais 

onde a telemedicina foi aplicada em pacientes 

mais graves, já que precisam mais desse tipo 

de intervenção. (VRANAS, et al., 2018). 

No estudo de Armaignac, et al. (2018), 

foram avaliados, entre dezembro de 2011 e 

agosto de 2016, pacientes adultos em unidade 

de terapia intensiva divididos em dois grupos: 

aqueles que receberam intervenção da 

telemedicina (TPCU) (n = 8091) e os sem 

controle de telemedicina (NTPCU) (n=8000). 

Foram demonstradas menores taxas de 

mortalidade naqueles que tiveram auxílio da 

telemedicina, depois de contabilizar fatores 

como idade, sexo, raça, gravidade da doença, 

esses tinham 44% (24-59%) a mais de 

probabilidade de sobreviver. Além disso, a 

permanência média na UTI foi de 2,6 dias nos 

pacientes TPCU em comparação com a média 

de 3,2 dias com a NTPCU, apesar de a 

permanência hospitalar ter mostrado resul-

tados opostos. No entanto, os custos diretos 

médios gerais foram maiores para pacientes 

TPCU, em comparação com os NTPCU (US 

$ 13.180 contra US $ 12.301) (ARMAI-

GNAC, et al., 2018). 

Um dos fatores principais a serem 

analisados é o tempo de permanência na 

unidade de terapia intensiva, uma vez que com 
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a redução de dias de internação há uma 

redução considerável nos custos. No trabalho 

de Fadaizadeh, et al. (2018), onde foi 

instalada uma rede de telemedicina para 

realizar consultas de especialidades que 

estivessem ausentes em uma UTI de cirurgia 

torácica. Foi visto que o tempo médio de 

espera para a teleconsulta com o especialista 

foi de 1,3 dias, em comparação com o tempo 

médio de 3,3 dias que era o tempo de espera 

para a consulta de modo presencial anterior à 

implantação do sistema de consultas remotas 

(FADAIZADEH, et al., 2018). 

Além disso, pontos importantes foi em 

relação a maior prática de medidas profilá-

ticas descritas em protocolos já estabelecidos 

como prevenção de úlceras de gástricas, lesão 

por pressão, pneumonia associada à ventila-

ção mecânica, tromboses, infecções por 

dispositivos, dentre outras ações que estão 

diretamente relacionadas ao desfecho do 

paciente e ao tempo de permanência (UDEH, 

2018). 

Outro ponto crucial é na avaliação da 

forma como a telemedicina na UTI tem 

impacto considerável. Segundo Becker, et al., 

(2020), o monitoramento da tele-UTI durante 

o período de baixa intensidade da equipe à 

beira leito, principalmente nos períodos 

noturnos, no qual houve redução significativa 

da mortalidade nesses períodos com a 

instalação de rede de monitoramento remota. 

Diante disso, pode ser transformada uma 

unidade de baixa intensidade para uma 

unidade de alta intensidade com resultados 

favoráveis (BECKER, et al., 2020). 

As menores taxas de mortalidade hos-

pitalar e na UTI foram observadas na maioria 

dos estudos e dentre os estudos que mostra-

ram resultados benéficos houve fatores em 

comum como: um alto valor percebido, que é 

uma balança entre a qualidade do serviço ao 

cliente em relação ao custo, mas também teve 

uma forte liderança no serviço e atributos 

organizacionais que incluiu a participação de 

médicos e enfermeiros na implantação do 

sistema de telemedicina e na indicação da 

equipe formada (LEE, 2019). 

Para garantir o benefício dessa tecnologia 

é preciso que haja algumas medidas que 

otimizem o funcionamento como: os médicos 

responsáveis pela instalação comuniquem ao 

médico à beira leito os conhecimentos neces-

sários, a liderança seja eficaz no apoio das 

práticas de cuidados integrando a equipe e 

sendo resolutivo em problemas organiza-

cionais, o atendimento da telemedicina deve 

ser proativo e buscar falhas no atendimento, 

além de ocupar lacunas do serviço presencial 

(KAHN, et al., 2019). 

A função dos teleintensivistas estão as-

sociadas a fiscalização e colaboração do plano 

terapêutico, assim como avaliar fatores de 

risco e possíveis mudanças que possam ajudar 

no funcionamento da unidade, contudo a parte 

prática dos cuidados ainda vai depender dos 

profissionais no local. Por isso, é importante 

que haja a aceitação do processo de tele-UTI 

por todos os membros que compõem os 

cuidados. No estudo de Mohammadi, et al. 

(2019), mais de 70% dos participantes 

relataram que esse sistema teria impacto 

positivo na qualidade do serviço, além de 

melhorar a satisfação dos prestadores de 

cuidados. (MOHAMMADI et al., 2019). 

Estudos sobre aceitação demonstraram 

resultados variando entre 80%-100% dos 

entrevistados que acreditavam que esse 

sistema melhoraria o atendimento e mais da 

metade dos médicos residentes que foram 

treinados em tele-UTI referiram querer traba-

lhar em UTI com esse suporte de tele-

medicina (UDEH, et al., 2018). 
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CONCLUSÃO 

 

É possível observar que o custo de-

monstrou resultados variáveis com o local de 

implantação e a complexidade das unidades e 

dos pacientes. De forma geral, há um custo 

inicial alto com todo o sistema, tecnologia 

instalada, capacitação e equipe operacional, 

porém, ao longo dos anos, com uma melhoria 

na efetividade e diminuição do tempo de 

internação, a balança entre custo e eficácia 

demonstrou sinais favoráveis. 

Ademais, houve redução significativa da 

mortalidade, principalmente nos períodos no-

turnos, fato atribuído a uma menor inten-

sidade de monitoramento e intervenções pela 

equipe nesse período. Nesse sentido, o desfe-

cho nas medidas profiláticas e adequação a 

novas recomendações terapêuticas nas com-

plicações mais prevalentes nas unidades teve 

resultados consistentes e expressivos. Além 

disso, questionários com intensivistas que 

trabalharam nesses setores de auxílio da tele-

UTI referiram menor esgotamento e maior 

satisfação no trabalho. Contudo, o sucesso 

teve relação direta com o bom entendimento 

entre o centro remoto e a equipe presencial, 

além da confiança da equipe multidisciplinar 

que é algo positivo para todo o sistema. 

Diante disso, é possível perceber que há 

vantagens em relação a tempo de internação, 

mortalidade, qualidade do atendimento do 

intensivista, no entanto, fatores intrínsecos da 

unidade de terapia intensiva e a forma como é 

traçada a implantação influenciam nos re-

sultados. Outrossim, ainda não há consistên-

cia suficiente na relação custo-efetividade que 

possa justificar a implementação da tele-UTI, 

principalmente, em áreas com menor 

desenvolvimento tecnológico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, ocorreu um surto 

de pneumonia de causa inicialmente desco-

nhecida, foi detectada na cidade de Wuhan, 

China. Logo foi determinado que a infecção 

se tratava do novo coronavírus (WHO, 2020). 

Desde sua descoberta em 2019 até o fim de 

agosto de 2021 acometeu cerca de 207 mi-

lhões de pessoas. 

A partir desse número exorbitante de 

pessoas afetadas pela doença, cerca de 81% 

dos pacientes apresentaram a forma leve da 

doença, 14% apresentaram a forma grave e 

apenas 2,3% vieram a óbito (WU. Z, 2020). 

Dessa maneira o número de sobreviventes da 

COVID-19 se torna a população de maior 

interesse e preocupação para a gestão em 

saúde, assim, foi observado que 93% dos 

pacientes apresentavam pelo menos um 

sintoma e 20% apresentaram mais de cinco 

dos sintomas após a alta médica (POLESE. J, 

2021). Além disso, foi observado que mesmo 

os pacientes que tiveram sintomas leves, estes 

apresentam sequelas, assim, um terço dos 

pacientes afirma se sentir pior do que durante 

a manifestação aguda da doença. (CAR-

VALHO-SCHNEIDER. C, 2021) 

A síndrome pós-COVID foi a classifi-

cação dada aos sintomas ou anormalidades 

apresentadas persistentes ou presentes após 12 

semanas do início da infecção pelo SARS-

CoV-2, essas manifestações podem ser pul-

monares, hematológicas, cardiovasculares, 

neuropsiquiátricas, renais, endócrinas, gastro-

intestinais e dermatológicas. 

Tais sintomas, se persistentes, culminam 

no declínio da qualidade de vida, capacidade 

laboral, desempenho social e saúde psicoló-

gica do paciente. Dessa maneira, é importante 

descrever esses sintomas, sua durabilidade e 

evolução, visando alinhar o melhor plano 

terapêutico para o paciente e minimizar os 

danos causados à saúde populacional. 

O objetivo deste trabalho é informar e 

analisar sobre manifestações pulmonares e 

extrapulmonares da COVID-19 nos pacientes 

pós infecção aguda, assim, promovendo co-

nhecimento sobre o assunto para a população 

e comunidade médica. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática 

realizada no período de agosto de 2021, por 

meio de pesquisas nas bases de dados: 

PubMed e Scielo. Foram utilizados os 

descritores: “COVID-19”, “Síndrome Pós-

COVID”, “Complicações” e “Função Pulmo-

nar”. Desta busca foram encontrados 149 

artigos, posteriormente submetidos aos 

critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português e inglês publicados no 

período de 2020 a 2021 e que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa, além 

de estudos originais disponibilizados na 

íntegra. Os critérios de exclusão foram: 

artigos de revisão, artigos duplicados, dispo-

nibilizados na forma de resumo, que não 

abordavam diretamente a proposta estudada e 

que não atendiam aos demais critérios de 

inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 21 

artigos que foram submetidos à leitura mi-

nuciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, 

divididos em manifestações pulmonares e 

extrapulmonares da síndrome pós-COVID-

19. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Manifestações pulmonares 

No que diz a respeito dos pacientes 

acometidos pelo novo coronavírus, os 

avanços, não só clínicos como também de 

imagem, são de extrema importância para 

retratar suas manifestações respiratórias, que 

acometem principalmente o pulmão. Com 

isso, um achado comum desse acometimento 

foi a destruição alveolar de natureza infla-

matória exsudativa, principalmente macrófa-

gos e monócitos, e intersticial com formação 

de membrana hialina, além de células 

epiteliais alveolares que se proliferam consi-

deravelmente, algumas caem na cavidade 

alveolar, além da hiperplasia epitelial 

evidenciada pela consolidação pulmonar nos 

exames de imagem (HUANG et al., 2020). A 

fibrose intersticial pulmonar também foi 

observada como uma das consequências 

citadas em diversos estudos sendo que uma 

pesquisa de coorte de Huang de 2021 

identificou a falência respiratória causada pela 

fibrose pulmonar subjacente como uma das 

causas da readmissão de pacientes no hospital 

(HUANG et al., 2020; HUANG et al., 2021). 

Além disso, outras admissões que ocorreram 

na pesquisa de coorte foram feitas pelo 

desenvolvimento de derrames isquêmicos e 

por embolismo pulmonar agudo devido a 

trombose venosa profunda nos membros 

inferiores (HUANG et al., 2021). 

Já nos septos alveolares, devido a infecção 

pulmonar pelo coronavírus, os vasos sofrem 

congestão, ficam edemaciados, dilatados, 

além da infiltração de monócitos e macrófa-

gos, formação de trombo hialino, até mesmo 

hemorragia focal e, tardiamente degeneração 

carnosa e fibrose de graus variados no tecido 

pulmonar. (HUANG et al., 2020) A infecção 

viral respiratória pode potencialmente induzir 

ativação de fibroblastos distintos em fase de 

convalescença e a gravidade da doença na fase 

aguda foi associada à anormalidade da difusão 

pulmonar e à alteração percentual do escore da 

TC na análise multivariável. (BOYD et al., 

2020) 

Foi observado que a deficiência das vias 

aéreas e o dano ar-sangue podem ser reflexo, 

em alguns casos, de células epiteliais necró-

ticas e componentes do muco que caem dos 

bronquíolos, levando a hipoxemia e insufi-

ciência respiratória. Vale ressaltar que, a 

gravidade das lesões varia de paciente para 

paciente e, lesões antigas e novas podem 

existir simultaneamente. O início da doença 

frequentemente é marcado por lesão alveolar 

difusa aguda e no estádio mais tardio, pneu-

monia em organização e/ou fibrose extensa 

(HUANG et al., 2020). 

Também foi abordado em um artigo que, 6 

meses após o início dos sintomas, pacientes 

com evolução crítica da fase aguda possuem 

risco aumentado de anormalidades na difusão 

pulmonar. Isso pode ser associada à tomo-

grafia computadorizada (TC) por meio de 

alterações intersticiais pulmonares, identifi-

cadas através da opacidade em vidro fosco, 

em inglês ground glass ocpacity (GGOs), e 

linhas irregulares, semelhantes às manifesta-

ções pulmonares de longo prazo do SARS 27 

ou em Influenza (HUANG et al., 2021; BAI 

et al., 2015). Esses padrões tomográficos 

característicos podem ser observados junto de 

várias especificidades como opacidades sub-

pleurais focais em vidro fosco acompanhadas 

de espessamento septal liso intralobular e 

interlobular liso nos lobos inferiores inteiro e 

esquerdo do pulmão (apontado pela seta), 

além da presença de broncograma aéreo com 

leve dilatação brônquica. 

Diante das repercussões ocasionadas pela 

COVID-19, ressalta-se a necessidade de 

restauração da qualidade de vida do paciente 

acometido pela síndrome pós-COVID, pos-
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sibilitada pela técnica de reabilitação pul-

monar. A abordagem terapêutica em questão 

é construída de forma individualizada para 

cada paciente de acordo com o decurso de sua 

fase aguda, sendo avaliado o tempo de 

internação, a agressividade das técnicas ne-

cessárias para a sua recuperação, presença de 

comorbidades, entre outros aspectos anali-

sados que comprovam sua complexidade. 

Além disso, a técnica envolve métodos como 

suplementação de oxigênio, exercícios respi-

ratórios e atividade física, além de requisitar 

constância, monitorização e um trabalho dis-

ciplinar em conjunto do profissional e do 

paciente (WANG et al., 2020). 

 

Figura 7.1 opacidades focais em vidro fosco 

arredondado com consolidação parcial de distri-

buição peribrônquica e subpleural nos lobos supe-

rior direito. Imagem axial da tomografia compu-

tadorizada de mulher assintomática, 70 anos 
 

 
 

Legenda: opacidades subpleurais focais em vidro 

fosco acompanhadas de espessamento septal liso 

intralobular e interlobular liso nos lobos inferiores 

inteiro e esquerdo do pulmão (apontado pela seta), além 

da presença de broncograma aéreo com leve dilatação 

brônquica. Fonte: INUI, S et al., 2020. 

 

Por fim, embora as evidências tenham 

mostrado os benefícios do tratamento com 

corticosteróides para pacientes com COVID-

19 (HORBY et al., 2021; STERNE et al., 

2020) os resultados encontrados no artigo não 

mostraram melhora significativa da recupe-

ração da lesão pulmonar, realizada por meio 

de exames de imagem do tórax e da avaliação 

da função pulmonar. Portanto, é ressaltado 

como limitação do estudo a indisponibilidade 

dos dados da linha de base da função 

pulmonar e a distância da caminhada de seis 

minutos. Com isso, por mais que o estudo 

apresente poucos pacientes com doença 

pulmonar e cardíaca crônica, a alteração na 

função pulmonar e a capacidade de exercício 

não podem ser atribuídas diretamente ao 

COVID-19 (HUANG et al., 2021). 

 

Figura 7.2 e opacidades periféricas focais em 

vidro fosco com espessamento septal liso 

intralobular e interlobular no pulmão esquerdo e 

no lobo superior direito. Imagem axial da 

tomografia computadorizada de mulher 

assintomática, 66 anos 
 

 
 

Legenda: opacidades focais em vidro fosco 

arredondado com consolidação parcial de distribuição 

peribrônquica e subpleural nos lobos superior direito. 

Fonte: INUI, S et al., 2020. 

 

Figura 7.3 Imagem axial da tomografia compu-

tadorizada de mulher assintomática, 73 anos 
 

 
 

Legenda: opacidades periféricas focais em vidro fosco 

com espessamento septal liso intralobular e interlobular 

no pulmão esquerdo e no lobo superior direito. Fonte: 

INUI, S et al., 2020. 
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Manifestações extrapulmonares 

 

Evidências científicas e clínicas estão 

ressaltando a importância dos efeitos agudos 

ou a longo prazo decorrentes da infecção pela 

COVID-19. Relatórios iniciais sugerem mani-

festações extra-pulmonares diversas que 

reforçam a relevância do atendimento multi-

especializado e integrado no ambiente am-

bulatorial frente aos pacientes infectados pelo 

SARS-CoV-2, além do acompanhamento 

rígido após a fase aguda da doença, na medida 

em que esses efeitos podem surgir depois de 

três ou quatro semanas a partir do início dos 

sintomas agudos de COVID-19. 

Dados científicos sobre sequelas hema-

tológicas dizem a respeito de eventos 

tromboembólicos, sendo que a taxa de 

tromboembolismo venoso (TEV) no cenário 

de COVID-19 pós-agudo é < 5% (PATTEL, 

2020) A coagulopatia associada a COVID-19 

consiste num estado hiperinflamatório, sendo 

as incidências de trombose (20-30%) pós-

infecção muito superiores aos casos de he-

morragia (CONNORS, 2020). Dessa forma, a 

fisiopatologia dessas complicações baseia-se 

na duração e na gravidade do estado hi-

perinflamatório que a COVID-19 desenvolve 

no paciente, na medida em que provoca lesão 

endotelial, ativação do complemento, ativação 

plaquetária, liberação exacerbada de citocinas 

pró-inflamatórias e hipóxia. Considerando as 

sequelas cardiovasculares, é possível destacar 

como manifestação principal a dor torácica, 

reportada em mais de 20% dos pacientes 

sessenta dias após a infecção pelo SARS-

CoV-2 e em 5% seis meses após o quadro 

sintomático da COVID-19. (CARVALHO-

SCHNEIDER, 2021). 

Além disso, foi observado um aumento 

considerável da incidência de cardiomiopatia 

por estresse durante a pandemia quando com-

parado ao período pré-pandemia. Os meca-

nismos que explicam as sequelas cardio-

vasculares na COVID-19 pós-aguda estão 

sustentados na invasão direta do vírus no 

organismo, a interação viral com a enzima 

conversora de angiotensina 2 (ECA2) e o 

sistema imunológico afetando diretamente a 

integridade do miocárdio, pericárdio e todo 

sistema condutor. (LINDNER, 2020) A 

resposta inflamatória do vírus pode causar a 

morte dos cardiomiócitos, assim, pacientes 

recuperados apresentam aumento persistente 

da demanda cardiometabólica que está asso-

ciada à redução da reserva cardíaca, uso de 

corticosteróides e desregulação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (SI-

RIPANTHONG, 2020). 

Pacientes reportam com frequência 

quadros de mal-estar geral, mialgia difusa, 

sintomas de depressão e sono não reparador 

após a infecção. Outras manifestações pós-

agudas de COVID-19 incluem cefaléias, 

frequentemente refratárias aos analgésicos 

tradicionais e cefaleias de início tardio atri-

buídas a níveis elevados de citocinas (BEL-

VIS, 2020). Os indivíduos com COVID-19 

apresentam uma variedade de sintomas psi-

quiátricos que persistem ou se apresentam 

meses após a infecção inicial como a perda do 

olfato e do paladar que podem persistir por até 

seis meses, além de quadros de depressão e 

ansiedade que foram relatadas em aproxima-

damente 30 a 40% dos pacientes. Autópsias 

mostraram que SARS-CoV-2 pode causar 

alterações no parênquima e vasos cerebrais, 

possivelmente por efeitos nas barreiras 

sangue-cérebro e sangue-líquido cefalorra-

quidiano, que podem explicar as alterações 

neuropsiquiátricas (ROMERO-SÁNCHEZ, 

2020). 

Em relação às sequelas renais, foi 

observado que a lesão renal aguda (LRA) que 

requer terapia renal substitutiva ocorre em 5% 

de todos os pacientes hospitalizados e cerca de 
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30% dos pacientes mais graves, principal-

mente aqueles que requerem ventilação me-

cânica (ROBBINS-JUAREZ, 2020). Já a 

redução da taxa de filtração glomerular 

estimada (eTFG) foi relatada em seis meses de 

acompanhamento. Os pacientes que requerem 

terapia renal substitutiva para LRA grave 

apresentam alta mortalidade, com probabi-

lidade de sobrevida de 0,46 a 60 dias e taxas 

de recuperação renal supostamente de 84% 

entre os sobreviventes (STEVENS, 2020). Em 

relação à fisiopatologia da doença, o SARS-

CoV-2 foi isolado do tecido e a necrose 

tubular aguda é o achado primário observado 

em biópsias renais e autópsias. Trombos na 

microcirculação renal também podem con-

tribuir potencialmente para o desenvol-

vimento de LRA (THAVERI, 2020). 

As manifestações endócrinas no cenário 

pós-agudo de COVID-19 podem ser conse-

quências de lesão viral direta, do dano 

imunológico e do inflamatório, bem como das 

complicações iatrogênicas. O diabetes pré-

existente pode se tornar aparente pela primeira 

vez durante a fase aguda de COVID-19 e 

geralmente pode ser tratado em longo prazo 

com outros agentes além da insulina. Não há 

evidências concretas de dano duradouro às 

células β pancreáticas (GENTILE, 2020). Da 

mesma forma, tireoidite subaguda com tireo-

toxicose clínica foi relatada semanas após a 

resolução dos sintomas respiratórios. COVID-

19 também apresenta fatores de risco para 

desmineralização óssea relacionadas à infla-

mação sistêmica, imobilização, exposição a 

corticosteroides, insuficiência de vitamina D e 

interrupção de agentes antirreabsortivos ou 

anabólicos para osteoporose (SALVIO, 

2020). 

Apesar de sequelas gastrointestinais e 

hepatobiliares significativas e de grande im-

pacto não terem sido relatadas até o momento, 

já se sabe que a COVID-19 tem o potencial de 

alterar o microbioma intestinal, incluindo o 

enriquecimento de organismos oportunistas e 

depleção de comensais benéficos (ZUO, 

2020). Estudos mostraram que simbiontes em-

pobrecidos e disbiose intestinal persistiram 

mesmo após a eliminação do SARS-CoV-2 e 

resolução dos sintomas respiratórios. Tais 

alterações podem contribuir e estar envolvidas 

a longo prazo no desenvolvimento da sín-

drome do intestino irritável e da dispepsia. 

Além disso, O RNA do vírus foi detectado em 

amostras de fezes de pacientes, mesmo em 

fezes coletadas depois que as amostras respi-

ratórias apresentaram resultados de teste 

negativos, em uma média de 28 dias após o 

início da infecção por SARS-CoV-2 (CHE-

UNG, 2020). Esse achado demonstra a 

importância do cuidado dos profissionais de 

saúde em realizar procedimentos endoscó-

picos ou coleta de amostras fecais em paci-

entes pós infectados com COVID-19. 

Outro sintoma extrapulmonar observado 

em pacientes infectados ou já recuperados é a 

queda de cabelo. Estudos referem que tal sinal 

foi relatado em 20% dos sobreviventes 

(GARRIGUES, 2020). A perda de cabelo 

pode ser atribuída ao eflúvio telógeno, 

condição resultante de uma infecção viral ou 

após uma experiência estressante (HUANG, 

2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da análise de estudos disponíveis 

sobre síndrome pós-COVID-19, pode-se 

concluir que, do ponto de vista pulmonar são 

confirmadas a presença de sequelas, podendo 

ser comprovadas por consolidações nos exa-

mes radiográficos. Todavia, vale ressaltar que 

o prognóstico de reabilitação pulmonar do 

paciente depende diretamente do cuidado 

individual durante a crise e os tratamentos pós 

fase aguda. Dessa maneira, para se estabelecer 
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o futuro do comprometimento pulmonar da 

COVID-19 é necessário analisar a utilização 

de ventilação mecânica, uso de corticoides, 

fisioterapia e cuidados pós alta. 

Do ponto de vista extrapulmonar o 

acometimento sistêmico da COVID-19 per-

mite a formulação de hipóteses sobre o futuro 

das morbidades associadas às consequências 

da infecção por SARS-CoV-2. Entretanto, até 

a publicação desse estudo foram comprovadas 

principalmente alterações relacionadas ao 

tromboembolismo venoso, depressão e lesão 

renal aguda, considera-se ainda, que altera-

ções como perda de olfato, paladar e dor 

torácica podem permanecer por um período 

acima de seis meses, confirmando as 

preocupações com as alterações na qualidade 

de vida. 

Ademais, foi evidenciada, a limitação dos 

dados atuais que em muitas das situações 

apresentaram amostra populacionais peque-

nas, limitações nos exames e análises a longo 

prazo da permanência dessas sequelas, posto 

isso, a necessidade de estudos sobre o tema se 

torna uma constante. 
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MONITORAMENTO DE PACIENTES DO 

SUS COM DOENÇAS REUMÁTICAS 
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INTRODUÇÃO 

 

O novo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) 

foi descrito como agente etiológico da doença 

COVID-19 (SINGHAL, 2020). O espectro 

clínico da infecção por coronavírus é muito 

amplo, podendo variar de um simples res-

friado até uma Síndrome Respiratória Aguda 

grave. Os sintomas principais são febre, tosse, 

odinofagia, dispneia, fadiga, mal-estar, entre 

outros (LIMA, 2020).  

Pacientes com doenças reumáticas imuno-

mediadas (DRIM) têm maior risco de 

infecções de uma maneira geral, com expres-

siva morbidade, constituindo uma das prin-

cipais causas de mortalidade. Esse aumento 

no risco de infecções é complexo e multi-

fatorial, envolvendo atividade da doença, ida-

de, presença de comorbidades e o uso de 

medicações imunossupressoras (AU et al., 

2011; METHA et al., 2019). 

Em 11 de março de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou ao mundo 

que a infecção pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2, já declarada como Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional,  

alcançava o status de pandemia, o que obrigou 

uma reorganização abrupta  dos serviços de 

saúde para atendimento à população (TURCI, 

2020) 

Muitos setores nas Unidades Hospitalares 

foram realocados para reforçar a grande 

demanda decorrente aos sintomas da doença, 

bem como devido ao risco de exposição de 

pacientes imunocomprometidos quando do 

deslocamento aos Hospitais. (FERNANDES, 

2020). 

Ambulatórios de especialidades, por 

exemplo, em particular os de reumatologia 

foram suspensos para consultas presenciais, 

de modo que estratégias a fim de garantir o 

atendimento a esses pacientes pudesse ser 

mantida (FERNANDES, 2020). 

Para isso, em decorrência da ampliação do 

uso de tecnologias de informação e 

comunicação, a ação da teleassistência aos 

pacientes, realizada por meio de contato 

telefônico, foi proposta como forma de 

acompanhar e monitorar os pacientes quanto a 

evolução das doenças reumáticas, quanto a 

exposição e acometimento pela COVID-19, 

acolher demandas, bem como realizar escuta 

qualificada quanto aos sentimentos e 

percepções biopsicossociais dos pacientes 

frente à pandemia. 

A teleassistência tem sido usada por 

gestores públicos e empresas privadas para 

monitorar pacientes de grupos de risco que 

apresentam sintomas leves ou tenham tido 

contato com pessoas infectadas pelo COVID-

19, garantindo que estejam sendo acompa-

nhadas sem que tenham de ir a hospitais 

desnecessariamente. (BRITO, 2020). 

Os efeitos a longo prazo da pandemia em 

pacientes com doenças reumáticas não são 

plenamente conhecidos e provavelmente in-

cluirão estressores de atividade de doenças 

como medo do adoecimento pela doença, 

perda de emprego, isolamento social, estresse 

pós-traumático, agravamento da doença 

devido à interrupção de medicamentos, menos 

consultas médicas com subtratamento sub-

sequente e aumento da fadiga concomitante 

crônica, dor e fibromialgia (HABERMAN, 

2020). 

O objetivo deste estudo foi identificar, 

acompanhar e analisar a evolução dos 

pacientes portadores de doenças reumáticas 

que acompanham suas patologias em um 

ambulatório de reumatologia de um hospital 

da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

quanto ao acometimento ou não pela COVID 

19, em suas características demográficas, 

epidemiológicas, biopsicossociais, medica-

ções em uso e complicações, sejam da doença 

de base ou da doença pelo SARS-CoV-2. 
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MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, 

prospectivo, com as informações dos pacien-

tes que realizam acompanhamento no 

ambulatório de reumatologia do Hospital 

Regional do Paranoá, Secretaria de Estado e 

Saúde do Distrito Federal. Foram recrutadas 

estudantes de medicina do 3º ano da Escola 

Superior de Ciências da Saúde, com elabo-

ração de questionário padronizado e treina-

mento de abordagem ao paciente referente às 

questões a serem acompanhadas junto aos 

pacientes. Foram programados três momentos 

de coleta de dados dos indivíduos através de 

contato telefônico. No primeiro momento ou 

etapa inicial, os indivíduos foram contactados 

no período de julho a agosto de 2020, período 

intermediário de setembro e outubro, e final 

em dezembro de 2020. Os dados foram 

extraídos por meio de preenchimento de 

formulário online após aceitação de partici-

pação na teleassistência. 

Os dados relativos à caracterização da 

amostra foram divididos em relação às 

variáveis demográficas como idade e gênero, 

epidemiológicas como CID da doença de 

base, CID de comorbidades associadas, medi-

cações em uso e se tiveram a exposição pela 

COVID-19 em relação às características e 

manifestações da doença como os sintomas 

iniciais, sintomas evolutivos, internação hos-

pitalar, compilados em um questionário 

padrão do estudo. 

Questões referentes à percepção da 

pandemia e impacto sobre seu processo de 

saúde foram abordados através de questões 

como religiosidade e sentimentos. 

Também foram colhidas informações 

referentes às questões socioeconômicas como 

acesso a algum benefício de seguridade social 

ou previdenciário ou outro. 

A análise foi descritiva. Foi realizada a 

análise entre os pacientes portadores de 

doenças reumáticas imunomediadas (DRIM) 

em uso de drogas modificadoras de atividade 

da doença (DMARDs/DMCD) quanto à 

incidência de COVID-19 e evolução clínica. 

Comparações entre variáveis foram realizadas 

ao final do acompanhamento na tentativa de 

avaliar a estratégia.  

O projeto foi aprovado pelo comitê de 

ética, por meio do sistema CEP/CONEP–

Plataforma Brasil sob o CAAE: 366786208-

00000025. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A COVID-19 tem causado ansiedade e 

incertezas em todo o mundo, com grave 

impacto social, econômico e político, mas 

também sobre os sistemas de saúde, incluindo 

o cenário público e privado (NETO, 2020; 

TRINDADE et al., 2020). Algumas medica-

ções utilizadas com frequência na reumato-

logia, que têm como alvo a resposta imune, 

parecem interferir na infecção pelo SARS-

CoV-2, podendo ter um potencial benefício no 

tratamento destes pacientes (COVID-19 

GLOBAL RHEUMATOLOGY ALLIANCE, 

2020; KONIG et al., 2020). Apesar do maior 

potencial de risco para o aparecimento de 

formas graves de COVID-19 em pacientes 

com DRIM, as evidências publicadas até 

agora não conseguiram comprovar essa 

associação (GIANFRANCESCO, 2020; 

HASSELI, 2020; PABLOS et al., 2020). 

No presente estudo foram avaliados os 

dados de 136 pacientes, após os critérios de 

inclusão do estudo. Das características demo-

gráficas, a população foi composta por 120 

mulheres (88,23%) e 16 homens (11,76%). A 

idade entre os pacientes está distribuída por 

faixa etária: menor que 20 anos (04), 20 a 30 
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(12), 30 a 40 (25), 40 a 50 (41), 60 a 70 (39), 

acima de 70 anos (15). 

As doenças reumáticas imunomediadas 

(DRIM) como doença de base foram identi-

ficadas em 53 (38,97%) pacientes: Artrite 

Reumatoide (CID 10-M05 a M05.3 e CID 10-

M06 a M06.9) em 23 pacientes (16,91%), 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 10-M32, 

M32.1, M32.8, M32.9, L93 a L93.2) em 15 

pacientes (11,02%), Espondiloartrites (CID 

10–M45 a M46.9) em 09 pacientes (6,61%) e 

outras doenças do colágeno em 06 (4,41%) 

pacientes. Outras doenças reumáticas como 

Osteoporose e outras doenças metabólicas em 

14 (10,29%) pacientes, Osteoartrites em 19 

(13,97%) pacientes e transtornos de partes 

moles em 27 (19,85%) pacientes e estavam 

associadas com as patologias inflamatórias, 

isoladas ou associadas entre si. 

Em relação às patologias relacionadas a 

componentes dolorosos multidimensionais, a 

fibromialgia foi identificada em 40 (29,41%) 

pacientes. Das doenças associadas, houve o 

predomínio da Hipertensão Arterial Sistêmica 

em 60 pacientes (44,10%). Patologias psiquiá-

tricas diagnosticadas previamente em 32 

pacientes (23,52%), sendo a depressão o 

diagnóstico predominante. 

Sobre o uso de DMARDs/DMCD, 100% 

dos pacientes com DRIM fazem uso. Desses, 

5 pacientes utilizam DMARDs/DMCD bioló-

gicos. 

Sobre a incidência de COVID-19 no total 

dos pacientes, 13 (9,55%) pacientes relataram 

ter tido COVID-19. A maioria dos pacientes 

apresentou sintomas gripais leves (76,92%), 

contudo 02 necessitaram de internação (23%). 

Não houve óbito entres os pacientes acompa-

nhados no período analisado. 

Em relação aos sintomas gerais dos que 

tiveram a COVID-19, cefaleia, dispneia e 

febre, estes foram os principais, acometendo 

62,50% dos pacientes, seguidos de tosse em 

50%, ageusia e mialgia em 43,75%, anosmia 

em 37,50%, fadiga em 31,25%, coriza em 

25%, diarreia e inapetência em 12,50%. Os 

outros sintomas foram observados em 

somente 6,25% dos pacientes, são eles: 

ardência no nariz, artralgia, dor abdominal, 

dor torácica, edema em membros inferiores, 

lombalgia, mal-estar, náusea, perda de peso, 

perda de memória, tontura e vômito. 

Um estudo de coorte evidenciou que há 

uma semelhança no risco de desenvolvimento 

de COVID-19 grave entre pacientes com 

doenças reumáticas e o grupo controle. 

Portanto, ainda não se sabe se as doenças 

reumáticas, principalmente as sistêmicas, têm 

alguma influência sobre o desfecho da 

doença. Todavia, as pessoas portadoras de 

várias enfermidades reumáticas costumam ter 

idade avançada e outras comorbidades que 

elevam o risco de infecção moderada a grave 

pelo coronavírus (PABLOS, 2020; GIAN-

FRANCESCO, 2020; HASSELI, 2021). 

Dos pacientes com COVID-19, 03 eram 

portadores de DRIM em uso de DMARDs-

DMCD sintético e apresentaram sintomas 

comuns como febre, coriza e mialgia. 01 

paciente portadora de Artrite Reumatoide, em 

uso de DMARDs/DMCD sintético e biológico 

que necessitou de internação apresentou 

forma atípica com infarto agudo do miocár-

dio. Contudo, não há dados para afirmar se 

pode estar associada ao tratamento imuno-

modulador/imunossupressor ou a forma mais 

grave da doença de base, bem como uma 

associação de proteção dos DMARDs/DMCD 

na DRIM em relação a COVID-19 (COVID-

19 GLOBAL RHEUMATOLOGY ALLIAN-

CE, 2020). 

A prevalência de transtornos psiquiátricos 

e patologias dolorosas como fibromialgia foi 

alta entre os pacientes acompanhados. Os 

estudos mostram que há uma chance maior de 

obter um diagnóstico psiquiátrico após 
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COVID-19. Esses pacientes deverão ser 

acompanhados para observação e intervenção 

apropriada. 

De uma forma geral, pacientes que fazem 

uso de medicações imunossupressoras estão 

mais predispostos à infecção grave. Todavia, 

não há estudos seguros que indiquem 

correlação entre medicamentos utilizados em 

doenças reumáticas e um risco elevado de 

COVID-19 e complicações. Dentre os 

participantes da pesquisa, 02 pacientes que 

desenvolveram a forma moderada a grave da 

doença faziam uso de drogas imunossu-

pressoras, a saber: dexametasona e predniso-

na. Em contrapartida, 03 que desenvolveram a 

forma leve da doença além do corticoide 

também faziam uso de Hidroxicloroquina. 

Algumas especificações foram feitas em 

uma das maiores séries da Global 

Rheumatology Alliance realizada em 600 

pacientes com doenças reumáticas e com 

COVID-19. As observações destacam que há 

uma associação entre doses de prednisona 

maiores ou iguais a 10 mg/dia e um risco 

maior de hospitalização. Em contrapartida, os 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e 

os inibidores do fator de necrose tumoral não 

foram associados a um risco elevado de 

internação (COVID-19 GLOBAL RHEUMA-

TOLOGY ALLIANCE, 2020). 

Em relação à hidroxicloroquina (HCQN), 

um estudo de coorte e um registro global 

relatado por médicos atestaram que há 

semelhança entre a frequência de internação 

em pacientes que fazem uso de antimaláricos 

e pacientes que não fazem uso de tais drogas 

(COVID-19 GLOBAL RHEUMATOLOGY 

ALLIANCE, 2020; KONIG, 2020). Dentre os 

pesquisados, 18 fizeram uso de HCQN para 

tratar doenças reumáticas e 03 deles desenvol-

veram sintomas leves. No entanto, não é 

possível estabelecer uma relação de causa e 

consequência, pois deve-se levar em consi-

deração outros parâmetros como a idade, a 

atividade da doença reumática e a presença de 

outras comorbidades. Contudo, na presente 

pesquisa, 02 dos pacientes que apresentaram 

sintomas moderados a graves e precisaram de 

internação fizeram uso da prednisona, 

concordando com o estudo da Global Rheu-

matology Alliance. 

A recuperação prolongada está relaciona-

da à idade avançada e à presença de várias 

comorbidades. Os principais sintomas que 

persistem são fadiga, cefaleia e dispneia 

(SHENAVANDEH, 2020). De acordo com a 

pesquisa realizada, 37,5% do total de 

pacientes infectados pelo coronavírus infor-

maram que tiveram alterações orgânicas após 

a infecção. Desse grupo, 66,6% relataram que 

o quadro reumático apresentou piora após 

infecção por COVID-19. Além disso, 50% 

referem uma persistência da dispneia aos 

pequenos esforços. Desses, 33,3% possuem 

comorbidades e idade superior a 60 anos. Em 

contrapartida, 66,6% têm idade inferior a 60 

anos, sendo que dentro desse grupo etário a 

maioria não possui comorbidades. As doenças 

reumatológicas mais prevalentes entre aqueles 

que tiveram persistência dos sintomas pós-

covid são: Artrite reumatoide, Artrose e 

Fibromialgia. Enquanto as comorbidades 

mais prevalentes entre os pacientes que 

tiveram persistência dos sintomas pós-covid 

são: HAS e obesidade, seguidas de asma, 

hipotireoidismo, dislipidemia e cardiopatia. 

Os demais pacientes infectados não relataram 

qualquer alteração no organismo após a 

resolução da doença. 

Tendo em vista o impacto psicológico que 

a pandemia trouxe na vida das pessoas, 

incluindo as que foram infectadas pela SARS-

CoV-2, percebemos a necessidade de avaliar 

os sentimentos dos pacientes portadores de 

doenças reumáticas durante esse período.   
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A indispensabilidade sobre esse assunto é 

relatada em estudos que informam a alteração 

na rotina, nas relações interpessoais, no 

padrão de sono e, não menos importante, na 

forma de lidar com o luto (BEZERRA, 2020). 

Dentre as pessoas que tiveram COVID-19, a 

maioria apresentou sentimentos de medo, 

tristeza e esperança durante a pandemia, 

sendo que no momento da última ligação 

havia ocorrido mudança de sentimento para 

tranquilidade e esperança e otimismo.  

A pandemia de COVID-19 fez com que 

indivíduos vivenciassem diversas experiên-

cias como o sofrimento psíquico quanto ao 

receio com o risco de infecção, luto e ameaça 

à vida (DANTAS, 2020). 

Nessa parte da pesquisa, os dados 

conseguiram ser extraídos de 71 pacientes. 

Desses, 37 (52,10%) declaram-se católicos, 

25 Protestantes, 11 não souberam informar e 

4 disseram não possuir religião.  

Dos pacientes otimistas, no último acom-

panhamento, 37 (66%) declararam ser reli-

giosos e apenas 2 sem religião. 

Das palavras utilizadas para descrever 

seus sentimentos, a palavra medo foi a mais 

recorrente e correspondeu a 36% entre 

pacientes com religião e 40% para os sem 

religião. 

 

CONCLUSÃO 

 

Não há estudos suficientes que demons-

trem as influências das doenças reumáticas 

sobre os desfechos da COVID-19. As 

comorbidades associadas às doenças reumá-

ticas e a idade avançada têm influência sobre 

o risco maior de infecção e de desen-

volvimento das formas moderadas a graves da 

doença. 

Não há, também, estudos que demonstrem 

de forma concreta a relação das drogas 

utilizadas nas doenças reumáticas e o 

desenvolvimento da forma grave da COVID-

19. A prednisona em doses acima de 10mg/kg 

pode estar relacionada a um maior risco de 

hospitalização. Enquanto AINEs não possuem 

associação com aumento da hospitalização. 

Nesta pesquisa, a maior parte das pessoas 

hospitalizadas por COVID-19 que desenvol-

veram as formas moderadas a grave utiliz-

avam AINEs e prednisona no momento da 

infecção e da coleta de dados. 

A HCQN não demonstrou efeitos 

protetores contra o desenvolvimento da 

infecção e o desenvolvimento das formas 

moderadas a graves. Embora alguns pacientes 

em uso de HCQN tenham apresentado 

sintomas leves, tal observação não pode ser 

vista como uma relação de causa e 

consequência, pois, como visto na introdução 

e na discussão desta pesquisa, o desenvol-

vimento da infecção depende de fatores do 

patógeno e de fatores imunológicos endo-

genos, bem como a idade, demais comor-

bidades, acesso à assistência à saúde, dentre 

outros. Além disso, esses pacientes não 

faziam uso somente da HCQN de forma 

isolada e não há como descartar a utilização 

de outras medidas que tenham contribuído 

para que poucas pessoas em uso da HCQN 

tenham tido a infecção por COVID-19 tais 

como: isolamento social, higienização 

constante das mãos, uso de máscaras. 

A recuperação prolongada e a persistência 

de alguns sintomas estão relacionadas às 

comorbidades e à idade avançada. Nesta 

pesquisa, destaca-se a persistência da dispneia 

e a piora da artralgia como as principais 

consequências após a infecção por coro-

navírus. 

Nesse contexto, a religiosidade ou a 

espiritualidade são apontadas como formas 

positivas de fortalecer a saúde mental, 

proporcionando um melhor controle psicoló-
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gico frente às adversidades. Dessa forma, 

pode-se perceber que a religião auxilia no 

enfrentamento de momentos difíceis, entre-

tanto, aqueles que não possuem religião 

também podem encontrar outras formas de 

lidar com seus sentimentos.  

Sendo assim, mais estudos são necessários 

para demonstrar o impacto da COVID-19 nos 

portadores de doenças reumáticas.
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INTRODUÇÃO 

 

A pandemia da COVID-19 trouxe 

consigo, além dos prejuízos econômicos e das 

perdas humanas, o agravamento da saúde 

psicológica de muitas pessoas. Nesse con-

texto, o grupo de mulheres grávidas foi 

amplamente afetado, e as dúvidas e receios 

que sempre existiram se tornaram angústias e 

medos profundos. Assim, entender os impac-

tos destinados a esse grupo é de suma 

importância para mitigar tais desafios no 

cenário pandêmico. 

A princípio, vale destacar que a gestação é 

um período de extrema mudança hormonal no 

organismo feminino, o que corrobora para as 

variações emocionais, deixando, em alguns 

casos, a gestante em fragilidade sentimental. 

Vários estudos, (ABDOLI et al., 2020; 

FISHER et al., 2012; SAWYER et al., 2010 

apud MORALES et al., 2021), relatam a 

suscetibilidade de mulheres grávidas à ins-

tabilidade emocional e ao estresse diário 

(MORALES et al., 2021), o que contribui para 

a ascensão dos efeitos já negativos da atual 

pandemia da COVID-19. Posto isso, o medo 

de ser contaminada pelo SARS-COV-2 tem 

prejudicado a saúde gestacional, colaborando 

para a perda de sanidade mental da gestante, e 

introduzindo distúrbios na gestação tais como 

depressão e ansiedade. 

Outrossim, é de suma importância a ca-

pacitação profissional para a resolução dos 

impactos relacionados à saúde mental de 

gestantes, principalmente no contexto pandê-

mico atual. Sabe-se que o pré-natal é uma ação 

que assegura a saúde da mãe e do feto durante 

todo o processo gestacional, e, por meio dele, 

os profissionais de saúde devem estabelecer 

planos de cuidados especiais, para mulheres 

grávidas, buscando reduzir os impactos 

emocionais em um contexto de pandemia. 

Logo, dado que as gestantes são uma popu-

lação altamente vulnerável, é necessário ações 

para prevenir traumas mentais durante surtos 

de doenças infecciosas (AYAZ et al., 2020). 

Portanto, o presente estudo tem como 

objetivo demonstrar os impactos emocionais 

causados pela pandemia às gestantes, e, por 

meio de seus resultados, incentivar os profis-

sionais da saúde na elaboração de estratégias 

para mitigar tais impasses. 

 

MÉTODO 

 

Este estudo teve como foco a reunião de 

conteúdos relacionados aos impactos da 

pandemia de COVID-19 na saúde mental da 

gestante. Trata-se de uma revisão integrativa, 

realizada entre julho e agosto de 2021, por 

meio de pesquisas na base de dados PubMed, 

conduzidas por meio da combinação dos 

descritores “pregnancy”, “COVID-19” e 

“mental health”, além do operador booleano 

“AND”. Desta busca, foram encontrados 241 

artigos, posteriormente submetidos aos cri-

térios de seleção. 

Os critérios de inclusão pautaram-se em 

artigos em português e inglês publicados no 

período de janeiro de 2020 a agosto de 2021 e 

que abordavam as temáticas propostas para 

esta pesquisa, estudos do tipo transversal, 

longitudinal, metanálise e revisões sistema-

ticas, disponíveis na íntegra. Foram excluídos 

artigos duplicados, disponibilizados na forma 

de resumo, que não abordaram diretamente a 

proposta estudada e não atendiam aos demais 

critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção, restaram 10 

artigos que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, 

divididos em categorias temáticas abordando: 

ansiedade, depressão, estresse e insônia das 

gestantes no período pandêmico. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32380881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3302553/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19635636/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887191/
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados dos estudos selecionados foram 

elencados de modo a caracterizar os trabalhos 

quanto os autores, ano de publicação, título, 

objetivo, estudo e principais resultados, como 

elucidado no Tabela 49.1. 

Após análise minuciosa da literatura 

selecionada, foi observada a predominância 

de quatro psicopatologias, sendo elas: ansie-

dade, depressão, estresse e insônia, uma vez 

que essas são as que mais acometem mulheres 

grávidas no período pandêmico instaurado 

pela COVID-19. 

 

Ansiedade 

 

A coleta de dados a nível primário pela 

entrevista direta, ou secundário, nos trabalhos 

de metanálise e revisão sistemática, eviden-

ciou um impacto psicológico significativo na 

saúde física e mental das gestantes com um 

aumento dos níveis de ansiedade durante a 

pandemia de COVID-19 em relação a 

momentos anteriores. 

Dentre as principais causas de ansiedade 

relatadas nas pesquisas pode-se apontar: medo 

de se contaminar por COVID-19, medo de 

transmitir o vírus para entes queridos (AS-

LEHI et al., 2020; KHOURY et al., 2021; 

PUERTA-GONZALES et al., 2021); preocu-

pações quanto ao parto; incerteza sobre a 

transmissão viral via placenta ou após o 

nascimento do bebê (HESSAMI, 2020), 

preocupação com a saúde do recém-nascido, 

falta de informação acerca da COVID-19, 

situação econômica familiar e relação com o 

parceiro, incerteza quanto a presença do 

marido durante o parto (PUERTAS-GON-

ZALEZ et al., 2021), o estresse gerado devido 

ao isolamento social, sedentarismo; incertezas 

quanto ao futuro (LÓPEZ-MORALES et al., 

2021). 

Diante do exposto, na tabela a seguir é 

possível analisar de forma sucinta os estudos 

utilizados. 

 

Tabela 9.1 Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa acerca do tema segundo autores, ano 

de publicação, título, objetivo, estudo e principais resultados 
 

Título Objetivo Principais resultados 

Anxiety and depression 

symptoms in the same 

pregnant women before and 

during the COVID-19 

pandemic. 

Comparar o nível de 

ansiedade e depressão em 

gestantes antes e durante a 

pandemia do coronavírus. 

Aumento significativo de sintomas de ansiedade e 

depressão durante a pandemia de SARS-CoV-2 em 

grávidas, em comparação com testes pré-

pandêmicos. Estudo longitudinal e analítico; 

publicado em 2020; autoria de Ayaz et al. 

Mental Health of Pregnant 

and Postpartum Women 

During the Coronavirus 

Disease 2019 Pandemic: A 

Systematic Review and 

Meta-Analysis 

Quantificar a influência da 

pandemia de COVID-19 

sobre a saúde mental de 

grávidas e explorar os grupos 

vulneráveis específicos entre 

esta população de mulheres. 

As taxas de prevalência de distúrbios mentais entre 

mulheres grávidas e puérperas durante a pandemia 

de COVID-10 foram altas, sobretudo em mulheres 

que se encontravam entre o primeiro e terceiro mês 

de gravidez e multíparas. Revisão sistemática e 

meta-análise; publicado em 2020; autoria de Yan et 

al. 

COVID-19 pandemic and 

maternal mental health: a 

systematic review and meta-

analysis. 

Analisar o efeito da pandemia 

de COVID-19 sobre a 

depressão e ansiedade em 

mulheres grávidas. 

A ansiedade e depressão foram expressivas nas 

mulheres grávidas ou no período perinatal em 

relação a períodos pré-pandêmicos. No entanto, 

apenas o aumento de ansiedade foi significativo 

estatística-mente.Revisão sistemática e meta-

análise; publicado em 2020; autoria de Hessami et 

al. 
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The relationship among fear 

and anxiety of COVID-19, 

pregnancy experience, and 

mental health disorder in 

pregnant women: A 

structural equation model. 

Analisar a relação entre medo, 

ansiedade, experiência de 

gravidez e a pandemia do 

coronavírus. 

A ansiedade causada pelo coronavírus aumentou as 

preocupações da gestante quanto à gravidez e ao 

bebê. A satisfação com a gravidez demonstrou ser 

impor-tante para preservar a saúde mental das 

participantes. Estudo transversal de uma coorte; 

publicado em 2020; autoria de Salehi et al. 

Psychological effects 

caused by COVID-19 

pandemic on pregnant 

woman: A sistematic review 

with meta-analysis 

Investigar e monitorar o 

estado de saúde mental de 

mulheres grávidas durante a 

pandemia de COVID-19. 

A prevalência de ansiedade e depressão entre 

mulheres grávidas aumentou significativamente 

durante a epidemia de COVID-19. Idade, situação 

econômica familiar, suporte social e atividade física 

parecem estar correlacionados com o estado de 

saúde mental das mulheres grávidas. Revisão 

sistemática com meta-análise; publicado em 2021; 

autoria de Fan et al. 

Prevalence of anxiety and 

depression among pregnant 

women during the COVID-

19 pandemic: a meta-

analysis 

Investigar a prevalência de 

ansiedade e depressão entre 

gestantes durante a pandemia 

de COVID-19 

As taxas de gestantes com ansiedade e depressão 

foram altas, sendo mais prevalentes no Canadá e 

Itália. A prevalência também foi maior no país 

ocidental do que no país asiático. Meta-análise; 

publicado em 2021; autoria de Ghazanfarpour et al. 

Anxiety and depression 

during pregnancy in the era 

of COVID-19 

Avaliar a depressão e 

ansiedade em mulheres 

gestantes durante a pande-mia 

de COVID-19 

Tanto os sintomas de ansiedade quanto de depressão 

foram significativos estatisticamente na análise de 

gestantes durante a pandemia. Estudo transversal; 

publicado em 2021; autoria de Khamees et al. 

COVID-19 and mental 

health during pregnancy: 

The importance of cognitive 

appraisal and social 

support. 

Determinar a prevalência de 

ansie-dade, depressão e 

insônia, bem como determinar 

quais e como as medidas 

ocorridas durante o contexto 

pandê-mico.. 

Os resultados constataram que mulheres grávidas 

estão enfrentando níveis altos e graves de ansiedade 

e depressão durante a pandemia. No entanto, não 

houve aumento significativo de insônia entre as 

gestantes durante o contexto pandêmico. Estudo 

transversal; publicado em 2021; autoria de Khoury 

et al. 

Mental health of pregnant 

women during the COVID-

19 pandemic: A longitudinal 

study 

Analisar longitudinalmente as 

consequências psicopatológi-

cas da pandemia sob mulheres 

grávidas, bem como verificar 

diferenças entre este grupo e 

mulheres não grávidas. 

Mulheres grávidas demonstraram um aumento mais 

relevante para depressão, ansiedade e de afetos 

negativos, assim como uma diminuição dos afetos 

positivos, quando comparadas às mulheres não 

grávidas. Estudo longitudinal; publicado em 2021; 

autoria de López-Morales et al. 

The psychological impact of 

the COVID-19 pandemic on 

pregnant women 

Examinar os efeitos psicoló-

gicos causados pela pandemia 

de COVID-19 em mulheres 

grávidas, bem como os fatores 

que influenciam esses efeitos. 

A sintomatologia ansiosa e depressiva pode 

aumentar em mulheres grávidas durante a pandemia 

Estudo transversal; publicado em 2021; autoria de 

Puertas-Gonzalez et al. 

Psychological responses 

and lifestyle changes among 

pregnant women with 

respect to the early stages of 

COVID-19 pandemic. 

Avaliar o impacto psicológico 

da pandemia COVID-19 entre 

mulheres grávidas chinesas de 

fevereiro de 2020 até março 

de 2020. 

Os resultados relataram impacto estressante 

moderado a grave da pandemia de Covid-19 entre 

mulheres grávidas chinesas. Houve uma associação 

significativa entre os trimestres da gravidez e alguns 

indicadores de impactos negativos à saúde durante 

os estágios iniciais da pandemia de COVID-19. 

Estudo transversal; publicado em 2021; autoria de 

Yingfei et al. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/symptomatology
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Ademais, as possíveis consequências 

devido aos elevados níveis de ansiedade para 

a gestante apontadas nos trabalhos analisados 

foram: o risco de aborto espontâneo aumen-

tado, bem como um maior risco de gerar 

crianças menos saudáveis ou prematuras 

(AYARZ et al., 2020), expectativas mais 

pessimistas sobre a gravidez e o parto (FAN 

et al., 2021) e uma menor felicidade e satis-

fação em relação à gestação (SALEHI et al., 

2020). É importante destacar também que a 

ansiedade em todos os artigos analisados 

esteve associada em alguns pacientes com 

outras condições mentais como a depressão, 

estresse, medo e insegurança, com impactos 

significativos na qualidade de vida e na 

gestação das pacientes. 

Nesse sentido, alguns autores propõem 

possíveis medidas de mitigação do impacto da 

pandemia e da ansiedade em gestantes como o 

treinamento de equipes para atendimento e 

orientação virtual das grávidas (SALEHI et 

al., 2020), maior atenção médica e cuidado 

direcionado à saúde mental das gestantes no 

período da gravidez ou perinatal (HESSAMI, 

2020; KHAMEES, 2021). Sem dúvidas, essas 

medidas são importantes e podem ter resulta-

dos positivos para a gestante, pois verificou-

se que a pandemia de SARS-CoV-2 aumentou 

os sintomas de ansiedade (AYAZ et al., 

2020), sendo este um ponto concordante entre 

todos os autores. 

 

Depressão 

 

Por meio de uma análise de dados, Ayaz et 

al. (2020) constataram que a pandemia de 

COVID-19 gerou impacto significativo tanto 

na saúde mental quanto na saúde física das 

gestantes. Antes da pandemia, segundo Yan, 

Ding e Gu (2019), a prevalência de depressão 

entre mulheres grávidas era de 24%, já du-

rante a pandemia, essa taxa subiu para 31%. 

Em contrapartida, uma amostra estudada por 

Khoury et al. (2021) demonstrou que 57% das 

gestantes apresentaram quadros clínicos gra-

ves de depressão durante a pandemia de 

COVID-19, já em revisões sistemáticas e 

metanálises, as taxas apresentadas variaram 

de 7% a 12%. 

Foi observado que a idade pode estar 

associada à probabilidade de problemas psico-

lógicos em mulheres grávidas. (FAN et al., 

2020). Também existem outros fatores asso-

ciados à prevalência de depressão em ges-

tantes como situação econômica familiar, me-

do de ser infectada pelo vírus, relação com o 

parceiro, presença ou não do parceiro durante 

o parto, preocupações com a integridade e 

saúde da criança, entre outros fatores (PUER-

TA-GONZALEZ et al., 2021; KHOURY et 

al., 2021). Ayaz et al. (2020) utilizaram a 

Escala de Beck (BAI) e o Inventário de 

Sintomas de Depressão e Ansiedade (IDAS II) 

para coletar dados para uma regressão linear 

múltipla. Os dados obtidos verificaram rela-

ção entre a prevalência de ansiedade e 

depressão com o Índice de Massa Corporal 

(IMC) e com o relacionamento afetivo com o 

marido. Além disso, os escores do IDAS II em 

mulheres grávidas obesas foram mais eleva-

dos quando comparado ao período anterior à 

pandemia. 

Portanto, em uma comparação com os 

dados referentes à depressão no período pré-

pandêmico e no período pandêmico, é nítida a 

potencialização de quadros depressivos em 

mulheres grávidas (KHOURY et al., 2021). 

Os sintomas de depressão se tornaram mais 

severos conforme a pandemia e a gravidez 

avançam, entretanto, a prevalência de quadros 

depressivos no segundo trimestre de gestação 

apresentou taxas mais baixas que no primeiro 

e terceiro trimestre, sugerindo um maior 

estresse no início da gestação, com as 

mudanças hormonais, e ao final dela, com a 
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proximidade do parto e da exposição do bebê 

à pandemia. São variáveis que atuam poten-

cializando a prevalência clínica da depressão 

(YAN; DING; GU, 2019); LÓPEZ-MORA-

LES et al., 2021). Dessa forma, foram 

evidenciados em todos os dados que durante a 

pandemia a prevalência de quadros depres-

sivos entre gestantes aumentou, havendo 

necessidade de evidenciar de forma mais clara 

os fatores agravantes de quadros clínicos 

depressivos, a fim de melhorar o prognóstico 

de gestantes, bem como reduzir as taxas de 

depressão entre mulheres grávidas. 

 

Estresse 

 

Embora haja uma compreensão crescente 

da virologia, epidemiologia e tratamento 

clínico de pacientes com COVID-19, as 

consequências psicológicas causadas pela 

pandemia de COVID-19 não devem ser 

negligenciadas, dentre elas vale destacar o 

estresse. Segundo Zhang & Ma (2021), os 

estágios iniciais da pandemia de COVID-19 

provocaram um impacto estressante de grau 

moderado a grave entre as mulheres grávidas. 

Nesse sentido, constatou-se um aumento sig-

nificativo do estresse financeiro, no ambiente 

de trabalho e em casa entre essa parcela da 

população. Dessa forma, sugere-se que as 

gestantes possam ter maior risco de desen-

volver problemas de saúde mental causados 

por fatores externos. Dentre as causas para o 

aumento desse estresse pode-se elencar: a 

preocupação com o controle do progresso da 

COVID-19, sentimentos de desamparo e 

apreensão, e a própria vulnerabilidade da 

condição de gestação devido às funções 

imunológicas comprometidas, fisiologia alte-

rada e suscetibilidade a infecções. É im-

portante considerar ainda que, de acordo com 

Fan et al. (2021), a COVID-19 também afeta 

seriamente as expectativas das mulheres 

grávidas sobre o parto e as decisões obs-

tétricas, o que pode culminar na intensificação 

do estresse sofrido por esse grupo. 

Puertas-Gonzalez et al. (2021), analisaram 

e compararam, através do questionário 

"Perceived Stress Scale” (PSS), os níveis de 

estresse entre 200 mulheres grávidas, parte 

delas com gestação pré-pandemia (n=100) e 

parte durante a pandemia (n=100). Como 

resultado, foram constatados maiores níveis 

de estresse no grupo das mulheres que es-

tavam grávidas durante a pandemia. Além 

disso, os autores apresentam possíveis jus-

tificativas para a diferença encontrada como o 

medo da contaminação pelo novo corona-

vírus, os altos índices de contágio e mortes, 

somando-se à incerteza sobre o acometimento 

da mãe e do feto, a mudança de rotina imposta 

pela pandemia devido às restrições com 

privação da liberdade e impactos econômicos, 

as quais pode ser ainda mais influente no 

aumento do estresse de populações vulnera-

veis. Por fim, os mesmos autores ainda evi-

denciam a importante relação entre insônia e 

aumento do estresse, destacando que a insônia 

foi observada como importante fator no 

aumento do estresse. 

 

Insônia 

 

A redução de atividades físicas e da 

exposição ao sol, bem como o aumento do uso 

de dispositivos eletrônicos, são fatores que 

afetam os ritmos circadianos, sendo também 

bastante notados no contexto pandêmico 

instaurado pelo SARS-CoV-2, o que levou 

vários cientistas a descobrirem que os níveis 

de insônia aumentaram dentre a população 

geral durante a pandemia da COVID-19, 

como bem destacado por Puertas-Gonzalez et 

al. (2021). Em consonância, Yan, Ding e Gu 

(2020) apontaram para uma taxa de 34% de 

prevalência de distúrbios do sono entre o 
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público como um todo, ao passo que para o 

grupo de mulheres grávidas, em especial, o 

percentual encontrado pelos autores foi de 

49%. 

Os estudos conduzidos por Khoury et al. 

(2021), por sua vez, não encontraram dife-

renças significativas no que se refere à 

prevalência de gestantes com quadros clínicos 

de insônia pré-COVID-19 e durante COVID-

19, o que se explica pelo fato de que mulheres 

grávidas serem mais propensas a terem difi-

culdades com o sono. A análise de seus dados, 

porém, evidenciou que pouco mais de 60% de 

sua amostra relatou sintomas clinicamente 

significativos de insônia, indicando que uma 

parte substancial das gestantes está tendo 

problemas de sono exacerbados por dificul-

dades específicas resultantes do COVID-19, 

tais como risco de infecção, dificuldades no 

relacionamento e impasses financeiros (KHO-

URY et al., 2021). 

Dado o fato de que a insônia está 

intimamente associada a quadros de depressão 

e ansiedade, elevando sintomas depressivos e 

de estresse (KHOURY et al., 2021; PUER-

TAS-GONZALEZ et al., 2021), é de suma 

importância que dificuldades para dormir 

sejam consideradas e analisadas no sentido da 

amplificação de adversidades mentais durante 

a pandemia da COVID-19, principalmente 

sobre populações já comprovadamente mais 

vulneráveis, tais como as gestantes. 

 

CONCLUSÃO 

 

A gestação é um período de grandes 

mudanças hormonais no organismo feminino, 

acarretando variadas mudanças fisiológicas e 

psicossomáticas. Desse modo, mulheres grá-

vidas estão mais suscetíveis à instabilidade 

emocional e ao estresse, o que torna a gravidez 

um momento delicado, com potencial para 

aprofundar os efeitos já negativos da atual 

pandemia de COVID-19. 

Como revisado, o contexto pandêmico 

agravou os impactos psicológicos e a sinto-

matologia psiquiátrica em gestantes, haja vista 

que se constatou um aumento expressivo dos 

níveis de depressão, ansiedade, insônia e es-

tresse quando comparados com à população 

em geral e gestantes antes do período pan-

dêmico, o que se relaciona, sobretudo, a 

fatores como distanciamento social, incerte-

zas acerca da transmissão do vírus e preocu-

pações com a saúde do bebê, além de impasses 

financeiros. 

Distúrbios mentais exercem influências 

adversas intensas e duradouras sobre mães, 

fetos e crianças, de modo que as descobertas 

feitas são úteis para formular intervenções que 

visam mitigar os efeitos da COVID-19 sobre 

a saúde mental de gestantes. Dessa forma, é 

necessária uma maior atenção médica à saúde 

mental dessa parcela da população, a fim de 

garantir uma melhor qualidade de vida à mãe 

e à criança que está sendo gerada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O novo coronavírus, caracterizado como 

vírus da síndrome respiratória aguda grave 

(SARS-CoV-2), ocasionou mais de 4 milhões 

de mortes em todo o mundo desde a primeira 

notificação em novembro de 2019, na cidade 

de Wuhan, na província de Hubei, China. Esse 

patógeno tem causado grandes problemas 

econômicos e de saúde pública. (ABDI, et al., 

2020). 

Entre os acometidos, os mais gravemente 

afetados são os portadores de doenças crô-

nicas não transmissíveis (DCNTs). Uma delas 

são os portadores de Diabetes Mellitus (DM), 

doença que possui uma alta prevalência na 

população brasileira, o prognóstico é pior 

devido evidências epidemiológicas apontarem 

que estes são um grupo de risco para doenças 

infecciosas e, por serem indivíduos que 

possuem resistência insulínica e, por isso 

apresentarem um risco maior de 50-60% para 

infecções pulmonares (MARINHO, et al., 

2021). 

Ademais, a hiperglicemia e a resistência à 

insulina, que são condições clínicas caracte-

rísticas do Diabetes Mellitus (DM), promo-

vem maior síntese de produtos finais de 

glicação avançada, citocinas pró-inflamató-

rias e estresse oxidativo e, estimulam a pro-

dução de moléculas de adesão que medeiam a 

inflamação, o que pode significar maior sus-

cetibilidade à infecção (MARINHO, et al., 

2021). Assim, o DM é um dos fatores de risco 

mais comuns e importantes para desfechos 

graves de saúde relacionados à doença por 

COVID-19 (ANGHEBEM, et al., 2020). 

Muitos estudos de caso-controle mostra-

ram que os portadores de diabetes que con-

traíram SARS-CoV-2 tiveram um curso clíni-

co mais grave e com maior mortalidade. No 

entanto, a maioria desses estudos tem amos-

tras pequenas e os dados neles contidos são 

heterogêneos e conflitantes (HAYEK, et al., 

2021). Assim, o objetivo deste estudo foi ava-

liar o impacto do DM no prognóstico da 

infecção pelo SARS-CoV-2. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura do 

tipo narrativa, realizada no período de junho a 

agosto de 2021, por meio de pesquisas em 

livros disponíveis em bibliotecas virtuais e nas 

bases de dados: Lilacs, PubMed e Scielo. 

Foram utilizados os descritores “Diabetes” 

AND “COVID-19” e “COVID-19” AND 

“diabetics”. Desta busca foram encontrados 

6463 artigos que, posteriormente, foram sub-

metidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português, inglês e espanhol publica-

dos em 2020 e 2021 para a temática diabetes 

e COVID-19. Estudos do tipo revisão bi-

bliográfica, disponibilizados na íntegra. Os 

critérios de exclusão foram: artigos duplica-

dos, disponibilizados na forma de resumo, que 

não abordavam diretamente a proposta estu-

dada e que não atendiam aos demais critérios 

de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 12 

artigos, que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva e atra-

vés de tabelas, divididos em categorias temá-

ticas abordando: relação epidemiológica entre 

diabetes e COVID-19, vias patogênicas com-

partilhadas e Diabetes, sistema imune e 

SARS-CoV-2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O espectro clínico da COVID-19 é va-

riável, podendo se manifestar desde leves 

sintomas gripais à Síndrome Respiratória 

Aguda Grave, potencializada pela presença de 
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DCNTs e com possível evolução para óbito 

(ABDI, et al., 2020). Além disso, ao comparar 

pacientes diabéticos que tiveram quadros 

leves de COVID-19 com aqueles que 

desenvolveram sua forma mais grave, foi 

notado um perfil epidemiológico em que os 

últimos apresentavam maior valor de hemo-

globina glicada (Hb1Ac), eram mais velhos, 

mais propensos a serem homens e com maior 

presença de complicações macrovasculares e 

microvasculares do diabetes, que acarretam 

uma maior morbimortalidade. Dentre os 

possíveis mecanismos fisiopatológicos que 

influenciam os pacientes com DM 1 e 2 estão 

o potencial dano pancreático direto pelo 

SARS-CoV-2, o comprometimento da res-

posta imune e o aumento do potencial trom-

bótico, aumentado em quase 03 vezes a 

mortalidade desses pacientes em comparação 

aos não diabéticos (SINGH, et al., 2020). 

Por mais, conforme o banco de dados de 

registro eletrônico de saúde (EHR), objeto de 

estudo israelense, os pacientes que tiveram 

HbA1c no percentual de 6,0% apresentaram 

uma redução de 29,0% no risco de desenv-

olver COVID-19 grave comparado com 

aqueles cuja HbA1c foi de 8.0% (HAYEK, et 

al., 2021). Em reforço, outro estudo rea-lizado 

com a população da Inglaterra, obteve um 

resultado semelhante, demonstrando um 

aumento da mortalidade entre os pacientes 

com DM2 apresentando HbA1c >6,5-7% e 

aumentando a mortalidade conforme a ele-

vação da HbA1c (HOLMAN, et al., 2020). 

Com isso, inferiu-se a importância do 

controle da DM por meio dos resultados. 

Entretanto, é importante salientar que tais 

pesquisas foram realizadas com população 

restrita de um único país, conforme Tabela 

10.1. 

 

Tabela 10.1 Relação de estudos com origem dos dados e características dos participantes.

Fonte: ABDI, et al (2020); HAYEK, et al (2021); HOLMAN, et al (2020); KUMAR, et al (2020); SINGH, et al (2020); 

WU, et al (2020). 

 

Estudo Local 
Com 

DM 
Sem DM 

Total de 

participantes 

Diabetes and COVID-19: A systematic review 

on the current evidences 
China 515 4.296 4.811 

Preinfection glycaemic control and disease 

severity among patients with type 2 diabetes and 

COVID-19: A retrospective, cohort study 

Israel 5.869 0 5.869 

Risk factors for COVID-19-relate d mortality in 

people with type 1 and type 2 diabetes in england: a 

population-based cohort study 

Inglaterra 6.774 0 6.774 

Is diabetes mellitus associated with mortality 

and severity of COVID-19? A meta-analysis 

China, EUA, 

França 
1.724 14.279 16.003 

Diabetes in COVID-19: Prevalence, 

pathophysiology, prognosis and practical considerations 
EUA 788 6.374 7162 

Influence of diabetes mellitus on the severity 

and fatality of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection 
China 232 2.223 2.455 
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Ademais, é importante salientar que a me-

ta da Hb1Ac preconizada pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes e pela American Dia-

betes Association é <7%, portanto, mesmo os 

pacientes inseridos dentro da meta têm maior 

risco de desenvolver forma grave de COVID-

19 (SBD, 2020; ADA, 2021). 

Os referidos estudos israelense e inglês 

analisaram pacientes infectados pelo SARS-

CoV-2 portadores de diabetes mellitus com 

dados de hemoglobina glicada anterior à 

infecção, demonstrando um fator de risco 

prévio. Entretanto, tais estudos não fizeram 

uma comparação com pacientes sem diabe-

tes, realizando apenas uma comparação entre 

os portadores com valores diferentes de 

HbA1c. 

Outro trabalho científico promoveu uma 

metanálise com 12 estudos realizados na Chi-

na e comparou a gravidade de COVID-19 em 

pacientes com e sem diabetes. Em um total de 

565 pacientes com a forma grave da infecção, 

94 apresentavam DM e 471 não 

apresentavam. Os pacientes infectados por 

SARS-CoV-2 diabéticos tiveram taxa de 

gravidade de 31,82% e os sem a taxa de 

gravidade de 9,09%, concluindo que há maior 

chance de desenvolvimento de Sín-drome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre 

aqueles com o distúrbio metabólico (WU, et 

al., 2020). 

 

Diabetes, sistema imune e SARS-

CoV-2 

 

A hiperglicemia é conhecida por pre-

judicar as defesas do hospedeiro, incluindo a 

função dos granulócitos e macrófagos, corre-

lacionando-se com o maior número de hos-

pitalização. A desregulação imunológica, em 

pacientes diabéticos, induz uma resposta 

insuficiente ao interferon (IFN) tipo I, se-

creção aberrante de citocinas pró-inflama-

tórias por macrófagos alveolares, e uma 

subsequente disfunção das células T CD4+ e 

células T CD8+ (MARINHO, et al., 2021). 

Indivíduos com diabetes apresentam 

inflamação crônica, o que pode levar a um 

recrutamento exagerado de macrófagos, 

monócitos e células T, promovendo um 

processo inflamatório em um ciclo de 

feedback. A superprodução de citocinas pró 

inflamatórias pode eventualmente danificar a 

infraestrutura pulmonar. Além disso, a 

tempestade de citocinas resultante pode 

iniciar múltiplas coagulações sistêmicas 

(MARINHO, et al., 2021). Logo, a inflama-

ção metabólica, presente na DM, irá mini-

mizar o rastreio e o combate da infecção, 

dificultando o processo de cura e prolongando 

a recuperação, além de induzir a replicação 

viral (MARINHO, et al., 2021). 

Bem como, é importante ressaltar que os 

pacientes com DM 2 sem a presença de 

estímulo, no caso a ausência de infecção, têm 

um valor elevado de interleucinas (IL) 6 e 8, 

já aqueles com DM 1 possuem valores ele-

vados de IL 8 comparados a não diabéticos. 

Entretanto, após a estimulação, os portadores 

de DM 1 ou 2 obtiveram uma secreção redu-

zida de IL 1 e uma redução da secreção de IL 

6 nos DM 1 em relação ao grupo controle 

(GEERLINGS, et al., 1999). Portanto, aferiu-

se que as células diabéticas apresentam uma 

tolerância ao estímulo devido ao aumento 

basal da secreção de citocinas causado pelo 

estado hiperglicêmico e pelo produto final da 

glicação avançada (AGEs), característico do 

estado glicêmico não controlado (GEER-

LINGS, et al., 1999). 

Segundo Kumar et al., pacientes 

diabé-ticos com COVID-19 têm duas vezes 

mais probabilidade de desenvolver doença 

COVID-19 grave e duas vezes mais probabi-

lidade de morrer devido a ela, visto que a 

diabetes mellitus tipo 2 e a infecção por 
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SARS-CoV-2 têm vias patogênicas compar-

tilhadas. Diante do exposto, dois dos recep-

tores do coronavírus, a enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA-2) e a dipeptidil pep-

tidase-4 (DPP4) também são transdutores de 

vias metabólicas que regulam a homeostase da 

glicose, das funções renais, da fisiologia 

cardiovascular e da inflamação (KUMAR et 

al., 2020). 

Anote-se que, na infecção por CO-

VID-19, uma das portas de entrada para o 

vírus SARS-CoV-2 na célula humana é o 

receptor ECA-2, o qual está presente na 

porção endócrina do pâncreas. Tendo em vista 

que tais receptores estão expressos em maior 

quantidade nos portadores de diabetes 

mellitus, tais pacientes estão suscetíveis ao 

estado de hiperglicemia nas infecções por 

COVID-19, podendo-se inferir também que 

esta super expressão do ECA-2 os tornam 

mais propensos ao SARS-CoV-2 (ANGHE-

BEM, et al., 2020). 

Ademais, vale ressaltar que esse 

receptor também está presente no tecido 

pulmonar e promove uma redução da angio-

tensina II por meio de dois mecanismos 

distintos: o primeiro através da transfor-

mação da angiotensina I em angiotensina 1-9 

e o segundo por meio da degradação da 

angiotensina II em angiotensina 1-7, a qual é 

um potente vasodilatador que resulta na queda 

da pressão arterial sistêmica. Portanto, a ECA-

2 tem uma ação antagônica à ECA, já que esta 

converte angiotensina I em angiotensina II, 

que é um potente vasoconstritor o qual eleva a 

pressão arterial (ANGHEBEM, et al., 2020). 

Com isso, a lesão pulmonar aguda subregula a 

ECA-2 alveolar, bem como diminui o 

metabolismo da angiotensina II, que resulta 

em um “Up-regulation” elevando as concen-

trações locais dessa proteína, o que promove 

o aumento da permeabilidade alveolar e, 

consequentemente, deixa o tecido pulmonar 

mais propenso à lesão. 

Além disso, a enzima dipeptidil peptidase-

4 (DPP-4) foi identificada como um receptor 

funcional localizada no trato respiratório in-

ferior, principalmente nas células alveolares 

tipo 2 (MARINHO, et al., 2021). Tal enzima 

atua, principalmente, no sistema imune e no 

metabolismo de glicose e insulina. Em relação 

à imunidade, ela é capaz de ativar células T e 

regular a expressão de CD86 e a via NF-kB, 

além de aumentar a inflamação em casos de 

DM2 e poder alterar a funcionalidade de 

citocinas e quimiocinas. Já no âmbito 

metabólico, ela reduz a secreção de insulina e 

do metabolismo anormal do tecido adiposo 

visceral, também regulando a glicose pós-

prandial (MARINHO, et al., 2021). 

Como resultado, pode ser afirmado que o 

DM é uma doença muito complexa a qual não 

envolve apenas o valor de glicemia do 

paciente, mas as alterações macro e micro-

vasculares com ou sem lesão de órgão alvo, 

além da variação de tratamento existente e 

comorbidades associadas. Portanto, um 

estudo completo deve considerar todas as 

variáveis, entretanto as publicações anali-

sadas não conseguiram separar esses grupos 

devido à heterogeneidade da DM. 

Não obstante, todos os estudos analisados 

concluíram que os portadores de DM têm 

maior risco de desenvolver a forma grave da 

infecção pelo SARS-CoV-2. 

 

CONCLUSÃO 

 

O diabetes mellitus e a COVID-19 são 

doenças que estão presentes na população 

mundial. Neste estudo foi demonstrado que o 

diabetes mellitus interfere no prognóstico do 

paciente infectado pelo SARS-CoV-2, sendo 

uma comorbidade com importante fator de 

risco, o qual influencia tanto na maior 
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possibilidade de desenvolvimento da forma 

severa da doença quanto no maior risco de 

mortalidade. 

Ademais, a partir dos estudos já realizados 

e do cenário visto durante a pandemia, 

evidenciou-se que pacientes com diabetes 

estão mais susceptíveis ao agravamento do 

quadro devido os mecanismos fisiopato-

lógicos da doença, sendo necessário o 

acompanhamento e controle adequado dos 

níveis glicêmicos pré-infecção em pacientes 

diabéticos, já que nos estudos pôde se 

observar que pacientes com maiores níveis de 

HbA1c tem maiores chances de desenvolver a 

forma grave da doença. Já em casos de uma 

hospitalização de pacientes com diabetes, é 

necessário que se mantenha o acompanha-

mento glicêmico para que se evite a evolução 

mais grave da doença e é importante, também, 

apostar no tratamento baseado nas evidências 

que já se tem sobre o tratamento da COVID-

19, a fim de minimizar a severidade do quadro 

infeccioso e a mortalidade. 

Portanto, diante da gravidade que o SARS-

CoV-2 pode causar em pacientes com diabetes 

mellitus, é necessário que além da avaliação 

dos níveis glicêmicos e de um tratamento 

eficaz e seguro em pacientes infectados, seja 

feito também a prevenção contra a COVID-

19, sendo esta mais uma forma de evitar o 

contágio e, consequentemente, uma possível 

evolução grave do quadro e mortalidade pela 

doença. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) são definidas como condições que 

duram por um tempo prolongado, em torno de 

um ano ou mais, ou que limitam as atividades 

diárias do indivíduo, requerendo, por isso, de 

uma atenção médica constante (MS, 2011). 

Referidas condições são consideradas as 

principais causas de morte global, além de 

ocasionar perda da qualidade de vida, incapa-

cidade, mortalidade prematura, im-pactos 

financeiros nas famílias, comunidade e 

sociedade (SILVA, et al., 2021). Como 

exemplos de DCNT podem ser citadas: o 

diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, 

doenças respiratórias e hipertensão, que são 

ocasionadas por uma combinação de vários 

fatores sendo eles fisiológicos, genéticos 

comportamentais e ambientais (MOBULA, 

et.al, 2020). Já como fatores de risco para o 

surgimento de doenças crônicas pode-se 

mencionar o tabagismo, o uso abusivo de 

álcool, sedentarismo, alimentação incorreta 

com excesso de gordura e açúcar (MOBULA, 

et.al, 2020). 

Estima-se que, anualmente, 71% da 

mortalidade mundial seja causada por DCNT, 

o que representa 41 milhões de óbitos. Nas 

Américas ocorrem 5,5 milhões de óbitos por 

ano, o que representa 80,7 % de todas as 

mortes. No Brasil o cenário é semelhante, 

correspon-dendo a 74% da mortalidade geral 

(PAHO, 2019). 

É de notoriedade mundial que o cuidado 

de rotina para as DNCT é um desafio 

continuo, o qual vem sendo bastante 

prejudicado pela pandemia do COVID -19, 

causada pelo vírus SARS-CoV-2 e anunciada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

em 11 de março de 2020. Desde esta data, os 

sistemas de saúde mundiais passaram a ter 

uma rotina de atendimento completamente 

alterada. 

Uma pesquisa de avaliação rápida, 

realizada pela OMS, demonstrou que houve 

significativas interrupções no atendimento em 

relação as doenças crônicas não trans-

missíveis (DCNT) durante a pandemia pela 

COVID-19. A população mais afetada com a 

falta de atendimento foram, e ainda são, as 

comunidades com poucos recursos, onde 

vivem principalmente negros e pardos, 

exacerbando ainda mais as disparidades de 

acesso à saúde dessas comunidades 

(MOBULA, et.al, 2020), bem como a 

população portadora de doenças crônicas não 

transmissíveis e também os idosos, que, em 

sua maioria, possuem referidas enfermidades. 

Neste contexto, estratégias governamentais 

foram devidamente estabelecidas para o 

controle das DCNT, principalmente nestas 

populações consideradas vulneráveis e que 

muitas vezes já se encontram carentes de 

recursos (MOBULA, et.al, 2020). 

Grupos de apoio, como o Programa de 

Autogestão de Doenças Crônicas, foram 

criados para atendimento on-line, abordagem 

essa que foi bastante expandida com a 

pandemia do COVID-19. O formato on-line 

possibilitou a redução de custos logísticos e 

permitiu que os participantes comparti-

lhassem seus medos e ansiedades, além de 

abordarem outros desafios pessoais, per-

mitindo assim maior convivência entre profi-

ssionais e pacientes, mesmo com o distancia-

mento e/ou isolamento social sugerido pela 

OMS para contenção das contaminações pelo 

novo coronavírus. 

Estudos atuais comprovam que o recurso 

tecnológico permitiu uma maior assistência e 

ainda incentivou positivamente a adesão ao 

tratamento e prevenção de doenças e seus 

agravos (MOBULA, et.al, 2020), incluindo-

se, neste caso, as DNCT. Porém é necessário 
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que novos estudos sejam feitos e publicados, 

para que haja aprimoramento e qualificação 

dos processos de trabalho das equipes que 

lidam com este tipo de cenário, bem como 

para que surjam critérios de prioridades no 

agendamento dos pacientes (RIBEIRO, et al., 

2020), os quais deverão obedecer aos 

princípios da ética médica e da bioética. 

Por tudo isso, objetivou-se, com a presente 

revisão integrativa, demostrar o impacto do 

COVID-19 no gerenciamento dos cuidados 

referentes às doenças crônicas em âmbito 

mundial e as estratégias utilizadas para 

melhorar o atendimento destes pacientes, 

inclusive em um momento futuro semelhante. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura 

integrativa realizada mediante busca de 

artigos científicos em bases de dados 

PubMed, Google Scholar e Scielo, publicados 

nos últimos 10 anos cujos critérios de inclusão 

foram: unitermos “Chronic Disease” AND 

“COVID-19”, textos como “Books and 

Documents”, “Meta-Analysis”, “Randomi-

zed Controlled Trial”, “Review” e “Syste-

matic Review”, bem como base de dados de 

Universidades, livros, jornais e revistas, 

científicos e órgãos governamentais públicos 

e privados, disponibilizados na íntegra e 

publicados em português e inglês e que 

abordavam as temáticas propostas para o 

presente estudo. 

Dessa pesquisa foi encontrado um mon-

tante composto de 66 artigos, posteriormente 

submetidos a critérios e parâmetros de ex-

clusão, quais sejam: artigos duplicados, dispo-

nibilizados na forma de resumo, aqueles que 

não abordavam diretamente a proposta 

estudada e que não atendiam aos demais 

critérios de inclusão. 

Após as especificações de seleção 

supramencionadas restaram 52 artigos, que 

foram submetidos à leitura minuciosa para a 

coleta de dados. Os resultados foram 

apresentados de forma descritiva, divididos 

em categorias temáticas abordando o impacto 

da pandemia da COVID-19, quanto ao 

acolhimento das necessidades em saúde dos 

pacientes acometidos por doenças crônicas, 

bem como as alternativas que foram 

estabelecidas (e ainda continuam sendo im-

plementadas) pelos sistemas de saúde em todo 

o mundo, no que concerne ao gerenciamento 

efetivo das DNCT. Estratégias com o objetivo 

de apoiar às pessoas portadoras de referidas 

enfermidades a continuarem a receber seus 

cuidados, bem como a utilização da teleme-

dicina, com aconselhamento por telefone ou 

online, para substituir as consultas pessoais, 

que foram prejudicadas devido ao distan-

ciamento e/ou isolamento social e, por fim, 

quais os aprendizados adquiridos de forma 

global para o futuro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Impacto da COVID-19 no atendi-

mento a pacientes com doenças crônicas 

 

A COVID-19 é uma doença respiratória 

causada por um novo coronavírus denomi-

nado Síndrome Respiratória Aguda Grave 

Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), o qual pode 

causar desde uma doença leve e autolimitada 

com sintomas do trato respiratório superior, 

até uma pneumonia grave, como a  síndrome 

do desconforto respiratório agudo (SDRA), a 

qual começa com sintomas leves que, em 

seguida, progridem rapidamente para insufi-

ciência respiratória, exigindo-se, portanto, de 

um gerenciamento de terapia intensiva 

(GUAN, et.al., 2020). Pesquisas atuais sobre 

a temática comprovam que esta última 
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ocorrência afeta principalmente pessoas 

idosas e/ou com comorbidades como diabetes, 

hipertensão arterial, doenças pulmonares, 

dentre outras condições crônicas (GUAN, 

et.al., 2020). 

É de notoriedade mundial, que as doenças 

crônicas são a principal causa de incapacidade 

e morte, sendo a maioria delas, consideradas 

por inúmeros pesquisadores e estudiosos, 

verdadeiras ‘assassinas silenciosas’ (FEKA-

DU. et al., 2021). 

Segundo o relatório da OMS de 2018, a 

mortalidade de 63% da população mundial 

registrada está relacionada à morte de pessoas 

acometidas por doenças crônicas como 

doenças cardíacas, diabetes, câncer e doenças 

respiratórias (EKPENYONG, et.al. 2021). A 

mortalidade mundial por doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) vem se demons-

trando, cada vez mais, inaceitavelmente alta, 

sendo que a previsão para 2030 é que as 

DCNT contribuirão para 3/4 de todas as 

mortes em todo o mundo (TIRSCHWELL. et 

al., 2012.). A doença cardíaca é apontada 

como a principal causa global de mortalidade, 

sendo a estimativa de mortes causadas por 

este tipo de enfermidade de mais de 17,3 

milhões por ano (MOZAFFARIAN. et., al., 

2016). Ainda de acordo com a OMS, de uma 

taxa de mortalidade de 38 milhões de pessoas 

notificadas por ano por doenças crônicas, 

cerca de 14 milhões de mortes ocorreram na 

faixa etária de 30 a 70 anos, das quais 85% em 

países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil (EKPENYONG, et.al., 2021). 

Em um estudo recente realizado na cidade 

de Washington, nos Estados Unidos da 

América (ARENTZ, et al., 2020), 85% dos 

pacientes tinham uma ou mais comorbidades, 

o que está de acordo com as pesquisas feitas 

anteriormente (OMS, 2020; WU Z & 

MCGOOGAN, 2020). Destas comorbida-des, 

as mais prevalentes foram insuficiência renal 

com 48%, insuficiência cardíaca com 42%, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

e diabetes com 33% e Apneia Obstrutiva do 

Sono com 28%. Observou-se que o tempo de 

intubação entre os pacientes hospitalizados foi 

de apenas 1,5 dias. Pode-se refletir sobre a 

vulnerabilidade significativa à COVID-19 em 

pacientes com as enfermidades crônicas 

acima mencionadas (WU Z & MC-

GOOGAN, 2020). 

Um estudo científico retrospectivo de 

casos fatais ocorridos em uma população da 

cidade de Wuhan, na China, demonstrou que 

23% dos pacientes tinham insuficiência renal 

e 29% insuficiência cardíaca (YANG, et.al. 

2020). No que concerne aos pacientes com 

asma e alergias, ainda não está claro se eles 

possuem um risco especial, entretanto, a 

Global Initiative for Asthma recomenda que, 

apesar de não haver tal confirmação, os pa-

cientes asmáticos e com alergia crônica te-

nham os sintomas devidamente tratados e 

controlados em todos os momentos (GINA. 

2020). 

Diante dos resultados de inúmeros estudos 

recentes, pode-se interpretar que além das 

comorbidades respiratórias, atenção especial 

deve, portanto, ser dada aos pacientes com 

comorbidades cardiovasculares, doenças re-

nais, diabetes e obesidade, sendo que, em 

pacientes com doença cardiovascular, atenção 

especial deve ser dada à progressão dos 

sintomas isquêmicos e miocardite e, no que se 

refere às enfermidades renais, deve-se ter 

cautela quanto à progressão de doença renal 

para a insuficiência renal aguda (NIELSEN 

JESCHKE, et.al. 2020). Além do exposto, um 

controle glicêmico é recomendado no diabetes 

e um ajuste nas necessidades ventilatórias 

para atender os pacientes obesos é essencial. 

Pacientes com comorbidades respiratórias 

deve-se continuar o tratamento usual direcio-
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nado às doenças crônicas (NIELSEN JES-

CHKE, et.al. 2020). 

No que diz respeito à COVID-19, indepen-

dentemente de seu prognóstico, os pacientes 

que apresentam diferentes comorbidades 

possuem elevado risco para desenvolverem a 

forma mais grave da doença e virem a falecer 

(CHUDASAMA, et.al., 2020). A presença de 

pelo menos uma comorbidade é estimada em 

20%-51% dos pacientes com COVID-19, 

enquanto a proporção aumenta para 50%-80% 

em pacientes com condições graves (SONG. 

et.al., 2021). 

Já à COVID-19 crítica demonstrou ser 

significativamente mais prevalente em 

pacientes idosos e imunossuprimidos, bem 

como naqueles com comorbidades (ZHOU. et 

al., 2020). Estudos atuais confirmam o fato de 

que os pacientes com COVID-19 que 

apresentam doenças crônicas como hiperten-

são, diabetes e doenças coronarianas possuem 

uma maior probabilidade de terem progressão 

de suas doenças para condições graves e até 

fatais (CHEN, et.al., 2020; YANG, et.al., 

2020). Diante do exposto, pacientes com 

doenças cardiovasculares e COVID-19 juntas, 

possuem um maior risco de mortalidade 

(PENG, et.al., 2020). 

As pessoas que possuem, associadas à 

COVID-19, doenças como HIV, diabetes e 

doenças renais consideradas como enfermi-

dades relacionadas à imunossupressão, ficam 

mais vulneráveis a infecções e possuem me-

nor probabilidade de cura (MCDONALD, 

et.al., 2014;). Nos casos em que os pacientes 

possuem asma e doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) junto com COVID-19, há 

uma maior probabilidade da existência de 

riscos diferentes da doença grave, que pode 

estar relacionada a diferentes ativações do 

receptor da enzima conversora de angio-

tensina II (ACE2) (SONG, et.al., 2021).  A 

insuficiência respiratória é considerada a 

causa mais frequente de hospitalização em 

pacientes com COVID-19, devendo ser 

monitorada de perto (NIELSEN. et.al., 2020). 

Diante da gravidade apresentada pelos 

pacientes portadores de doenças crônicas com 

a infecção pelo novo coronavírus, à medida 

que o número deles crescia nos hospitais pelo 

mundo, especialistas em doenças infecciosas, 

pneumologistas e intensivistas não foram con-

siderados suficientes para enfrentar a enorme 

quantidade de pessoas acometidas pela 

COVID-19, que necessitavam de atendimento 

hospitalar. Devido a isso, uma grande 

quantidade de médicos de outras especiali-

dades foram recrutados para tentar cuidar do 

maior número possível de pacientes. Muitos 

destes profissionais, tiveram que atualizar 

seus conhecimentos sobre a interpretação e 

tratamento de doenças por eles desconhecidos 

como a realização de procedimentos e 

prescrição de medicamentos não habituais na 

prática clinica anterior, para que assim 

pudessem atuar nas Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI), local para onde era trans-

ferida a significativa maioria dos pacientes 

graves (MAURO, et al., 2020). 

No entanto, esta 'chamada ao dever' de 

médicos de diferentes especialidades, os quais 

certamente tratavam de pacientes crônicos, 

desviou a atenção do cuidado destes pacientes 

que não poderiam ter suas enfermidades ne-

gligenciadas ou subestimadas (MAURO. et 

al., 2020). Neste contexto, pode-se dizer que, 

o atendimento aos pacientes portadores de 

doenças crônicas foi significativamente 

reduzido, frente a pandemia da COVID-19, o 

que certamente contribuiu para um aumento 

na taxa de complicações secundárias ao 

agravamento destas enfermidades, onde 

milhares de pacientes não tiveram acesso a 

atendimento necessário (MAURO. et al., 

2020). Além disso, muitos dos pacientes que 

haviam previamente agendado consulta 
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ambulatorial não compareceram,  por medo de 

sair de casa ou impossibilidade de um 

acompanhante à consulta (MAURO. et al., 

2020). 

Observamos que o comparecimento ao 

pronto atendimento (PA) pelos pacientes 

portadores de doenças agudas e crônicas foi 

desencorajado,  sendo que o medo, de serem 

infectados ao irem ao hospital, considerado 

como uma das causas principais da redução ao 

acesso.  

Um estudo feito na Itália, ao analisar as 

admissões no pronto-socorro do Hospital San 

Giuseppe MultiMedical (IRCCS), durante o 

bloqueio pela COVID-19, confirmou que as 

internações no PA, caíram da média de 

2361/mês em dezembro de 2019 e fevereiro 

de 2020 para 1102 (-53%) e 861 (-63%) em 

março e abril de 2020, respectivamente. 

Quanto às internações por especialidades 

médicas, houve uma queda significativa nos 

setores de traumatologia, dermatologia, 

gastroenterologia/hepatologia e cardiologia e, 

consequentemente, um grande aumento de 

acessos por doenças respiratórias (de uma 

média de 12% nos meses anteriores para 36% 

e 29% em março e abril de 2020, respecti-

vamente). Também aumento significativo, na 

triagem dos pacientes, de sintomas como 

febre, tosse e dispneia, que aumentou de uma 

média de 3%/mês para 6% e 12%. Os códigos 

vermelhos, também na admissão da triagem, 

dobraram (3,9% em março e 2,7% em abril de 

2020) em comparação com 1,5% dos 3 meses 

anteriores, com uma redução significativa 

concomitante dos códigos brancos (MAURO. 

et al., 2020). 

 

Utilização da Telemedicina como 

forma dos pacientes com doenças crônicas 

terem suas necessidades em saúde 

atendidas 

 

O cuidado de pessoas com doenças 

crônicas exige a oferta de consultas, exames e 

procedimentos, os quais são programados 

com certa periodicidade e de acordo com a 

estratificação de risco e necessidades indivi-

duais dos enfermos (MS, 2013). Dessa forma, 

como consequência da paralisação de muitos 

serviços de saúde considerados ‘não-urgen-

tes’, a pandemia da COVID-19 pode ter ge-

rado drásticas repercussões no manejo ideal 

das doenças crônicas, até então observadas 

desde a decretação, pela OMS, do atual con-

texto pandêmico. Assim, a dificuldade na 

realização de consultas e exames pode ser 

considerado um dos fatores da piora dos pa-

cientes com doenças crônicas nos últimos 18 

meses (BORGES. et.al. 2020). Dados 

mundiais confirmam que, durante a pandemia, 

os cuidados de saúde para casos ‘não COVID-

19’ foram afetados tanto devido à realocação 

de recursos para cuidados de urgência para 

pacientes com a doença, resultando em cui-

dados contínuos inadequados para condições 

crônicas (KENDZERSKA. et.al, 2021), 

quanto pela restrição governamental de con-

sultas de saúde eletivas e não urgentes. Por 

outro lado, cumpre-se ressaltar que, o medo 

instalado sobre a potencial exposição ao vírus 

durante as consultas presenciais causou o 

crescimento das taxas de utilização da tele-

medicina em comparação com o período pré-

pandêmico. 

Segundo pesquisa da OMS, por exemplo, 

concluída por 155 países durante 3 semanas 

em maio 2020, os serviços de prevenção e 

tratamento para doenças não transmissiveis 

(DNTs), incluídas aqui, as doenças crônicas 

não transmissíveis (DNCTs), foram signifi-

cantemente interrompidos desde o início da 

pandemia, configurando-se um grande impac-

to global (WHO, 2020). De acordo com o Dr. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral 

da Organização Mundial da Saúde, os resulta-
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dos da pesquisa acima, confirmaram que inú-

meras pessoas que precisavam de tratamento 

contínuo para doenças como o câncer, as 

doenças cardiovasculares e o diabetes não 

receberam os serviços de saúde e os me-

dicamentos de que precisavam desde o início 

da pandemia de COVID-19, e muitas ainda 

continuam não recebendo (WHO, 2020). 

Diante disso, entendeu-se que mais do 

nunca, o atendimento a estas pessoas preci-

sava ser priorizado e incluído junto aos planos 

nacio-nais de resposta e preparação para o 

COVID-19 (WHO, 2020) e maneiras ino-

vadoras para a implementação destes planos 

deveriam ser criadas e implementadas em 

âmbito mundial, para que os sistemas de saúde 

conseguissem prevenir, diagnosticar e forne-

cer cuidados para as DCNTs, inclusive no 

futuro e em quaisquer circunstâncias (WHO, 

2020). 

Assim, entende-se que para que haja 

melhores resultados e um monitoramento 

eficiente e eficaz, pacientes com condições 

crônicas devem receber acesso efetivo e 

oportuno e ter um gerenciamento contínuo 

para o controle de sua doença e assim reduzir 

os riscos de resultados adversos e graves para 

a saúde (CHUDASAMA, et.al., 2020). 

Entretanto, é fato que o cuidado de rotina 

para os pacientes portadores de doenças 

crônicas durante a pandemia, desde o início, 

está sendo o mais desafiador, uma vez que o 

mundo se viu em meio à difícil missão de 

manter sua população em distanciamento e/ou 

isolamento social, ou seja, as pessoas preci-

sam viver diariamente mais privadas possível 

de contato físico com outras pessoas para 

conter a disseminação da doença e prevenir a 

morte de milhares de cidadãos (CHUDA-

SAMA, et.al., 2020). 

 

E, diante de todo este cenário, o que 

foi feito para melhorar o acesso dos 

pacientes acometidos com doenças crônicas 

aos serviços de saúde? Como acolher o 

paciente a distância, sem contato físico? 

 

Em um contexto pandêmico, como a atual 

pandemia da COVID-19, os benefícios po-

tenciais de uma estrutura de atendimento 

virtual seria uma primeira via de um melhor 

acolhimento para as pessoas mais susceptíveis 

a contraírem o vírus, incluindo-se um monito-

ramento de rotina mais eficaz da doença, 

maior satisfação do paciente e maior adesão 

ao tratamento e taxas de acompanhamento. 

Deve-se ressaltar, que antes mesmo de im-

plantar qualquer serviço de telemedicina é 

preciso garantir que a população geral tenha 

um acesso oportuno e eficaz a ela, especial-

mente para indivíduos com menor alfabeti-

zação digital ou com maior desvantagem 

socioeconômica para adquirir aparelhos digi-

tais que permitam o acesso à saúde (ELBE-

DDINI & TAYEFEHCHAMANI. 2020). O 

analfabetismo digital, por exemplo, é mais 

comum entre indivíduos em desvantagem 

socioeconômica, racializados, mais velhos e 

residentes na zona rural, o que pode contribuir 

para diminuir o acesso à telemedicina por 

essas populações (KENDZERSKA. et.al., 

2021). 

Mister se faz mencionar que, apesar dos 

benefícios que a telemedicina poderá propor-

cionar no contexto pandêmico atual, ou em 

um futuro, caso nova pandemia surja, ela está 

associada a muitas barreiras quanto à sua 

implementação, incluindo-se (1) a capacidade 

limitada de realizar exames físicos ou testes 

auxiliares, (2) a capacidade reduzida de captar 

pistas verbais e não verbais, o que poderia 

resultar em mais erros de diagnóstico e ( 3) 

falta de acesso à tecnologia e limitações 

inerentes às variações na alfabetização digital, 

especialmente, mas não mais importante, em 

pacientes idosos, os quais são mais co-
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mumente acometidos pelas condições crôni-

cas, muitas delas ligadas ao próprio envelhe-

cimento ou até mesmo à senescência (ELBE-

DDINI & TAYEFEHCHAMANI. 2020). 

Portanto, a menos que os serviços de tele-

medicina abordem as disparidades acima, as 

desigualdades de saúde pré-existentes serão 

ainda mais exacerbadas. Em última análise, 

muitas ações precisam ser feitas para fornecer 

aos pacientes com doenças crônicas, especial-

mente aqueles de grupos socioeconomica-

mente desfavorecidos, recursos tecnológicos e 

financeiros como acesso à internet banda larga 

e dispositivos digitais, bem como suporte para 

desenvolver habilidades digitais (KENDZER-

SKA. et.al, 2021). 

Em se tratando de Brasil, durante a 

pandemia de COVID-19, o Conselho Federal 

de Medicina dispôs sobre a autorização de 

serviços de saúde por meio da telemedicina, 

em caráter de excepcionalidade (GARCIA 

MVF & GARCIA MAF, 2020). Apesar da 

limitação de acesso para determinados grupos 

na população, os serviços relacionados à 

telemedicina durante a pandemia trouxeram 

inúmeras facilidades para a continuidade do 

cuidado à saúde. A proximidade proporcio-

nada aos usuários e profissionais de saúde 

através da telemedicina permitiu ações de 

prevenção, monitoramento e tratamento da 

COVID-19. 

Considerando isso, espera-se que essa 

ferramenta permaneça em uso após o en-

frentamento da pandemia, mas para que isso 

ocorra, é necessária a adoção da adequada 

regulamentação jurídica, para que a teleme-

dicina seja amplamente usada, principalmente 

no Sistema Único de Saúde. Contudo, cabe 

ressaltar que, apesar da facilidade do alcance 

de serviços de saúde através da telemedicina e 

as melhorias a ela conferidas, deve-se consi-

derar a diminuição na qualidade dos atendi-

mentos através de meios tecnológicos como a 

impossibilidade de realização de exame físico 

durante a consulta (FILHO & ZAGA-NELLI 

.2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta revisão foi fornecer uma 

visão de como os indivíduos com condições 

crônicas foram afetados em relação ao sistema 

de saúde em resposta à pandemia pelo 

COVID-19. Os cuidados para indivíduos com 

doenças crônicas diminuíram devido à res-

trição de consultas de saúde eletivas e não 

urgentes, o que levou países a utilizarem a 

telemedicina para substituir as consultas 

pessoais. 

Estratégias foram estabelecidas pelos 

sistemas de saúde e ainda continuam sendo 

implementadas com o intuito de apoiar as 

pessoas portadoras de doenças crônicas. 

Diante do exposto, a integração de modelos de 

atenção é fundamental para prevenir choques 

em futuras pandemias. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em março de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou a pan-

demia causada por nova cepa do Coro-

navírus, denominada SARS-CoV-2 (DEMIR-

BAS, et al., 2020). O primeiro caso foi 

relatado em Wuhan, no centro da China, em 

dezembro de 2019, e, em um curto período de 

cinco meses, espalhou-se ao redor do mundo 

(ALMUTAIRI & SCHWARTZ, 2020). 

Diante disso, o Brasil tem a maior taxa de 

transmissão da doença, além de registrar a 

oitava maior taxa de mortes (MAGENTA, 

2020). 

O SARS-CoV-2 é transmitido através do 

contato próximo com indivíduos infectados e 

por gotículas liberadas no ar durante a tosse, 

espirro e contato próximo (ALMUTAIRI & 

SCHWARTZ, 2020). Vale ressaltar que o 

SARS-CoV-2 acomete o sistema respiratório, 

o que pode desencadear não só um resfriado, 

mas também uma síndrome do desconforto 

respiratório agudo e falência respiratória 

(HADDAD, et al., 2020). 

Comumente, a COVID-19 é uma sín-

drome respiratória que também é caractere-

zada por febre, tosse e dispneia. Outros 

sintomas associados a ela incluem mal-estar, 

mialgia, diarreia, dor de garganta, dor 

abdominal e perda do olfato e de outras 

manifestações neurológicas agudas (ALMU-

TAIRI & SCHWARTZ, 2020). Ademais, há 

manifestações clínicas menos características 

como disfunções renais, xeroftalmia e mani-

festações cutâneas. Nesses casos é possível 

um diagnóstico em estágios iniciais da in-

fecção pela COVID-19, o que possibilita a 

prevenção e a orientação dos pacientes 

(COSTA, et al., 2020). 

Diante dessas informações, na Itália, foi 

comprovado o envolvimento de lesões cutâ-

neas em pacientes infectados e que não 

fizeram o uso recente de medicamentos, por 

meio de um estudo para relacionar lesões de 

pele à infecção pelo SARS-CoV- 2 (TAN, et 

al., 2021). Nesse sentido, uma revisão de 

literatura que englobou artigos publicados de 

11 de novembro de 2019 a 30 de setembro de 

2020, classificou as manifestações cutâneas 

em pacientes com COVID-19 em 5 classes 

principais de acordo com a ordem de 

gravidade. Em quase todos os pacientes as 

lesões podem ser classificadas em: lesões 

vaso-oclusivas, lesões vesiculares, erupção 

cutânea eritematosa contendo máculas e 

pápulas, lesões urticariformes e pseudo-

frieiras apresentadas como pápulas erite-

matosas ou violáceas nas superfícies acrais 

(TAN, et al., 2021). 

O objetivo deste estudo foi expor, ana-lisar 

e discutir uma compilação de estudos 

científicos sobre as manifestações cutâneas 

relacionadas ao COVID-19, de forma a com-

pilar o acervo literário a respeito da doença e 

de suas sintomatologias diversas. 

 

MÉTODO 

 

A organização deste capítulo consiste em 

uma revisão integrativa da literatura, que 

seguiu as seguintes etapas: escolha do tema, 

busca na literatura, coletas de dados, dis-

cussão e apresentação dos resultados. Desta 

maneira, foi realizada uma revisão biblio-

gráfica nas bases de dados Scielo, PubMed e 

Google Scholar. Para a busca, foram utiliza-

dos os seguintes descritores: “COVID-19”, 

“Manifestações cutâneas” e “Lesões de pele” 

agrupados pelo operador booleano AND. 

Foram incluídos artigos sem qualquer res-

trição linguística, publicações no período 

entre 2020 e 2021 e que abordavam a tem-

ática proposta pelo estudo. Foram excluídos 

artigos duplicados e que não abordavam 

diretamente a proposta do estudo. 
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Após os critérios de seleção, restaram 30 

artigos que foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados de maneira 

descritiva, separados nos seguintes temas: 

Lesões vaso-oclusivas; Lesões vesiculares; 

Erupção cutânea eritematosa; Lesões urti-

cariformes; Pseudofrieiras; Fisiopatologia; 

Relação entre as manifestações cutâneas com 

o prognóstico/gravidade da COVID-19. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Lesões vaso-oclusivas 

 

As lesões vaso-oclusivas apresentam 

manifestações como o livedo racemoso fixo, a 

isquemia acral e a necrose. Segundo uma 

revisão de literatura, foram estudados 51 

artigos, os quais analisaram ao todo 1211 

pacientes. Como foi percebido, as lesões vaso-

oclusivas não foram tão comuns como as 

demais, contudo foram associadas à taxa de 

sobrevida de 78,9%, considerada a menor 

delas (TAN, et al., 2021). 

Foram descritas lesões cutâneas em um 

estudo na Espanha, em 2020, com 375 pa-

cientes. Nesse estudo, havia lesões livedoides 

e necróticas em 6% dos casos, fato que 

mostrava uma possível doença vascular 

oclusiva. Na maior parte dos casos, essas 

lesões foram relatadas por pacientes idosos 

com grau mais severo da doença, apresen-

tando taxa de mortalidade de 10%. Contudo, 

também foram apresentados casos de livedo 

reticular transitório que não tinham necessi-

dade de hospitalização. (GALVÁN, et al., 

2020). 

Além disso, um professor clínico 

assistente de dermatologia na Universidade da 

Califórnia, em Riverside, atendeu um paciente 

que apresentou sintomas como febre baixa e 

tosse úmida, mas sem indícios de COVID-19. 

No entanto, surgiram erupções vasculares 

livedoides na parte anterior da coxa direita, o 

que possibilitou o diagnóstico de COVID-19. 

Assim, o paciente perma-neceu internado para 

evitar riscos (OTTO, et al., 2020). Ademais, 

pacientes norte-america-nos com COVID-19 

apresentaram erupções semelhantes ao livedo 

reticular. Essas alte-rações livedoides são 

com-sideradas secun-dárias à vasculopatia 

trombótica induzida por COVID-19, por isso, 

se essas lesões forem eventualmente 

observadas, é importante re-conhecer o valor 

prognóstico dessas erup-ções. Outrossim, 

dentre os casos observados, pelo menos um 

dos pacientes descritos com erupção livedoide 

foi hospitalizado e pre-cisou de oxigênio 

suplementar (YOUNG & FERNAN-DEZ, 

2020). 

Ademais, em uma revisão sistemática 

utilizando 267 artigos, foram relatados casos 

sobre lesões de acro-isquemia, que ocorrem 

devido à hipercoagulabilidade e CID (coagu-

lação intravascular disseminada), apresentan-

do cianose, bolhas hemorrágicas e gangrena 

seca dos dedos dos pés e das mãos. Essas 

lesões também foram, no início, reportadas 

em pacientes infectados por SARS-CoV-2 no 

estágio mais grave da doença, fato que leva a 

associações desse tipo de manifestação com a 

infecção (RELVAS, et al., 2020). 

 

Figura 12.1 Bolhas hemorrágicas e necrose 

seca dos dedos dos pés, compatíveis com 

acroisquemia

 
Fonte: RELVAS, et al., 2020 
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Lesões vesiculares 

 

As lesões vesiculares são bolhas pequenas 

contendo líquido claro com diâmetro de 

aproximadamente 10 mm. As lesões 

vesiculares têm sido consideradas específicas 

de COVID-19, podendo ajudar no diagnós-

tico precoce. O tempo de latência entre o 

início dos sintomas de COVID-19 e o 

desenvolvimento da clínica da pele são 

relativamente curtos, três dias, e ocorre com 

maior recorrência em pessoas de meia idade 

(CARRASCOSA, et al., 2020). 

As lesões são monomórficas, não ne-

cessariamente associadas ao prurido, apare-

cem frequentemente acometendo todo o tron-

co, e em torno de 20% dos casos acomete os 

membros (CARRASCOSA, et al., 2020). As 

erupções vesiculares poupam a face e as 

mucosas e não deixam cicatrizes, dessa 

maneira estão relacionadas a uma gravidade 

moderada (CARATTA, 2020). 

 

Figura 12.2 Vesículas disseminadas mono-

mórficas

 
Fonte: GALVÁN, et al., 2020. 

 

As lesões vesiculares apresentam, aproxi-

madamente 10,4 dias de manifestações, sendo 

os sintomas menos comuns dor e quei-mação 

na pele, solucionados em aproxima-damente 7 

dias (CARRASCOSA, et al., 2020). 

Em todos os estudos, não houve asso-

ciação significativa da gravidade da doença 

COVID-19 com as lesões cutâneas vesicu-

lares (YOUNG & FERNANDEZ, 2020). A 

taxa de sobrevida de pacientes com COVID-

19 e lesões vesiculares foi em torno de 96,1% 

(TAN, et al., 2021). 

 

Erupção cutânea eritematosa con-

tendo máculas e pápulas 

 

As erupções eritematosas maculopapu-

lares, também chamadas de exantemas ma-

culopapulares ou morbiliformes, consistem 

em manifestações dermatológicas agudas e 

generalizadas, frequentemente observadas na 

prática clínica. (PONTE, et al., 2020). Elas 

são áreas avermelhadas na pele com máculas 

planas e não palpáveis ao toque, com altera-

ção de cor e pápulas com textura sentida à 

palpação e com alteração de cor e de tamanhos 

variáveis, confluentes ou não, de contorno 

irregular e permeadas por pele sã, geralmente 

acompanhadas de descamação (GALVÁN, et 

al., 2020) e se localizam no tronco e nos 

membros. 

 

Figura 12.3 Erupção maculopapular em 

membro inferior de paciente adulto. Algumas 

das lesões são perifoliculares 

 
Fonte: GALVÁN, et al., 2020. 

 

Segundo estudos, as erupções eritema-

tosas maculopapulares podem ocorrer em 

múltiplas condições como em reações adver-

sas a fármacos, infecções bacterianas ou 

virais; sendo comumente identificadas em 
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pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. 

(BONELLA, et al., 2020). Nesse contexto, 

essas lesões aparecem junto com os outros 

sintomas da doença, como no caso de muitos 

idosos, os quais são mais propensos às formas 

mais graves da COVID-19, tem uma duração 

curta de aproximadamente 3 a 10 dias e pode 

estar acompanhada por prurido em metade dos 

casos. Além disso, podem surgir no período 

assintomático da doença, e ser, então, a única 

manifestação clínica do paciente; fato este que 

é frequente em crianças. (PONTE, et al., 

2020). 

Esse tipo de exantema, como já abordado, 

possui muitas etiologias possíveis. Por esse 

motivo, a distinção entre uma causa fármaco-

lógica ou infecciosa torna-se difícil com base 

apenas no padrão clínico, sendo importante 

uma análise mais completa do paciente. (BO-

NELLA, et al., 2020). No caso de um sujeito 

acometido pela COVID-19, os exantemas 

maculopapulares podem aparecer, mas, por 

serem frequentemente induzidos por drogas, a 

capacidade dessas reações cutâneas de servi-

rem como um marcador diagnóstico para a 

infecção pelo SARS-CoV-2 ainda não é 

garantida. (DANESHGARAN, et al., 2020). 

Uma carta ao editor publicada no Journal 

of the European Academy of Dermatology and 

Venereology (JEADV), por exemplo, revelou 

uma pesquisa de dados feita em um hospital 

italiano, no qual 18 dos 88 pacientes interna-

dos apresentavam lesões cutâneas. Destes, 14 

possuíam exantema morbiliforme no mesmo 

padrão, sendo que alguns manifes-taram no 

início da doença e outros somente após a 

internação e uso de medicamentos. (BAR-

BEITO, 2020). Diante dessas informa-ções, 

confirma-se a incerteza a respeito des-sas 

lesões serem marcadoras da COVID-19, mas 

mostram que elas podem estar presentes em 

alguns casos e possivelmente ter relação com 

sua patologia. 

As erupções cutâneas eritematosas con-

tendo máculas e pápulas, portanto, são sinais 

dermatológicos que estão cada vez mais 

presentes em quadros da COVID-19. Porém, 

não são um aspecto exclusivo da doença, o 

que torna a atenção por parte dos médicos aos 

quadros clínicos dos pacientes e à recorrência 

dos casos ainda mais importante. 

 

Lesões urticariformes 
 

De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD), as lesões urticárias são 

caracterizadas por uma irritação cutânea que 

possui lesões avermelhadas e erupções cu-

tâneas (pápulas). As lesões podem se esten-

der por toda a superfície do corpo, sendo pe-

quenas e isoladas ou grandes, podendo haver 

prurido. As pápulas e os sintomas normal-

mente podem aparecer em qualquer hora do 

dia, desaparecem depois e não deixam marcas 

na pele. Dentre os sintomas, o mais comum é 

o prurido, no entanto, ardor e queimação 

também podem estar presentes. Elas podem 

ser classificadas como aguda, crônica, 

induzida por drogas, alimentos e infecções ou 

espontânea. 

A urticária e outras manifestações cutâ-

neas, estão cada vez mais sendo associadas 

como sintomas causados pelo vírus SARS-

CoV-2. Nesse sentido, foi relatado um caso de 

urticária no dia 19 de março de 2020, como a 

primeira manifestação cutânea relacionada 

com o coronavírus. Tendo em vista essa nova 

ocorrência, foi realizado posteriormente um 

estudo para comprovar essa relação e até maio 

de 2020, um total de 507 casos de COVID-19 

acompanhados por manifestações cutâneas 

foram relatados, sendo que as lesões seme-

lhantes à urticária foram apresentadas em 83 

pacientes (16,37%) e distribuídas nos troncos 

dos indivíduos ou amplamente dispersas em 

seus corpos. (ZHAO, et al., 2020). 
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Figura 12.4 Urticária em paciente com 

COVID-19 

 
Fonte: ALMUTAIRI & SCHWARTZ, 2020. 

 

Além disso, foi realizada uma revisão 

sistemática de 51 artigos, com um total de 

1211 pacientes descritos. Dentre as 5 

principais manifestações encontradas, a lesão 

urticariforme foi a terceira mais encontrada e 

mais da metade dos pacientes afetados eram 

mulheres de meia-idade. (TAN, et al., 2021). 

Além disso, foi também realizado um 

estudo coorte na Itália. Nele, 3 dos 18 pa-

cientes desenvolveram urticária generaliza-

da. Ademais, foi relatado na Espanha um caso 

de uma mulher de 32 anos com uma lesão 

urticariforme pruriginosa no contexto de 

COVID-19 que ocorreu vários dias após o 

início do uso de hidroxicloroquina e azitro-

micina a qual respondeu sintomaticamente à 

terapia com anti-histamínico. No mais, uma 

mulher de 27 anos na França apresentou uma 

lesão juntamente com odinofagia e artralgias 

48 horas antes do início da febre e do 

diagnóstico de COVID-19. O início da lesão 

antes dos sintomas sistêmicos levantam a 

hipótese de serem um sinal inicial de apre-

sentação do COVID-19 (YOUNG & 

FERNANDEZ, 2020). 

 

Pseudofrieiras 

 

A frieira, também conhecida como pérnio 

ou perniose, é uma resposta anormal ao frio. 

Pode ser causada por Fenômeno de Raynaud, 

lúpus sistêmico, esclerose sistêmica, doença 

de Buerger. (GOTTLIEB, 2020). Em relação 

ao COVID-19, acredita-se que a mudança do 

estilo de vida durante a pandemia com o 

lockdown, especialmente em países nórdicos 

no inverno, tenha sido um fator desenca-

deador de frieiras e pseudofrieiras (BAECK, 

2021). 

Um total de 44 artigos preencheram os 

critérios de inclusão somatizando 507 pa-

cientes com manifestações cutâneas, sendo 

96,25% europeus. A idade média dos pa-

cientes era de 49 anos com uma proporção 

feminina de 60,44%. Lesões semelhantes a 

frieiras foram descritas em 100 (19,72%) 

pacientes. (ZHAO, et al., 2020). Lesões 

semelhantes a frieiras, lesões isquêmicas e 

lesões acrais equimóticas também foram ob-

servadas em pacientes COVID-19. Foi rela-

tado que a coagulação do sangue está altera-

da em pacientes com COVID-19 e a acro-is-

quemia pode estar associada ao estado de 

hipercoagulação em casos graves. (ZHANG, 

et al., 2020). 

 

Figura 12.5 Frieira localizada nos dedos dos 

pés 

 
Fonte: GOTTLIEB, 2020. 
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Fisiopatologia 

 

As manifestações clínicas da COVID-19 

são amplas, e podem desencadear diferentes 

formas de sintomas, das quais muitas ainda 

possuem a fisiopatologia desconhecida. As 

manifestações cutâneas associadas à infecção 

por SARS-CoV-2, no entanto, podem ser 

estudadas a partir de hipóteses que explicam o 

seu desenvolvimento. É sabido que o coro-

navírus possui afinidade com receptores 

ACE2, que se encontram na superfície de 

células epiteliais pulmonares, nos enterócitos 

do intestino delgado, em células endoteliais de 

veias, de artérias e do músculo liso de diversos 

órgãos, incluindo a pele. A repli-cação do 

vírus dentro das células desencadeia respostas 

inflamatórias do organismo por meio do 

sistema complemento, ativando a via da 

lectina (GONZALEZ, et al., 2020). 

Achados em autópsias de pacientes que 

morreram em decorrência da síndrome de 

dificuldade respiratória aguda, causada pela 

infecção por SARS-CoV-2, demonstraram 

que essa grande quantidade de citocina li-

berada, principalmente o fator de necrose 

tumoral alfa, induzem um processo inflama-

tório em células endoteliais, podendo gerar a 

apoptose dessas células e, consequentemente 

danos e lesões endoteliais (GONZALEZ, et 

al., 2020). Sendo assim, torna-se relevante o 

estudo da correlação entre COVID-19 e as 

diferentes manifestações cutâneas associadas 

que podem ocorrer, assim como os seus 

mecanismos fisiopatológicos. 

As pseudofrieiras (pseudo-perniose ou 

pseudo-pérnio) foram as manifestações cutâ-

neas mais comuns relacionadas à infecção 

pelo COVID-19 na Europa e nos Estados 

Unidos, porém, nenhum caso foi relatado na 

China. Isso pode ser explicado devido ao 

mecanismo de infecção do vírus, que, após ter 

o seu RNA reconhecido pela proteína 1 

contendo o domínio C da helicase induzida 

por interferon (IFIH1), provoca o início de 

uma cascata de respostas antivirais no orga-

nismo, o que gera um aumento na produção de 

citocinas pró-inflamatórias e de interfe-rons 

tipo 1, provocando essas lesões cutâneas 

(COLMENERO, et al., 2020). 

As lesões vaso-oclusivas comumente 

identificadas em casos de COVID-19 são 

livedo racemoso fixo, púrpura retiforme e 

isquemia acral (TAN, et al., 2021). Tais 

manifestações foram relacionadas com eleva-

dos níveis de D-dímero e a ocorrência de 

coagulação intravascular. Após o estudo 

apontar similaridade entre registros de autóp-

sia pulmonar e da histologia da pele de pa-

cientes que vieram a óbito devido a infecção 

por SARS-CoV-2, exames histopatológicos 

constataram lesões microvasculares com pre-

sença de trombos e deposição de comple-

mento nas paredes dos vasos desses paci-

entes. Os autores concluíram que a vascu-

lopatia trombogênica com deposição de lesões 

vaso-oclusivas pode ser considerada um 

evento trombótico inflamatório (MA-GRO, et 

al., 2020). Com isso, foi possível considerar a 

lesão microvascular cutânea, que se manifesta 

como lesões vaso-oclusivas, como um 

marcador em casos graves de COVID-19 

(TAN, et al., 2021). 

Uma erupção cutânea morbiliforme pode 

ser observada com frequência em exantemas 

virais. No caso da erupção cutânea contendo 

lesões maculopapulares, a biópsia apontou um 

conjunto de células de Langerhans dentro da 

epiderme com infiltração linfocítica peri-

vascular leve na derme papilar (GIANOTTI, 

et al., 2020). Durante o período em que o 

SARS-CoV-2 está em circulação, ocorre sua 

propagação para o endotélio dos vasos 

cutâneos, fazendo com que células T 

citotóxicas sejam atraídas pelas células 

infectadas, causando as erupções eritema-
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tosas maculopapulares (YOUNG & FER-

NANDEZ, 2020). 

Erupções vesiculopapulares foram regu-

larmente observadas em pacientes com 

COVID-19 e aparentemente ocorrem devido 

ao efeito citopático do vírus (XUE, et al., 

2021). Dermatite de interface com querati-

nócitos apoptóticos foi o principal achado nos 

exames histopatológicos (MARZANO, et al., 

2020). Tais manifestações cutâneas 

decorrentes de erupção viral clássica são 

consequências de uma interação direta do 

sistema imune de hipersensibilidade e 

moléculas virais. 

A urticária vem sendo cada vez mais 

relacionada à COVID-19. Sua possível 

hipótese fisiopatológica consiste em uma 

degranulação induzida de mastócitos. Tudo 

começa pela entrada do SARS-CoV-2 nas 

células vasculares por meio da enzima 

conversora de angiotensina 2 (ECA). Essa 

deposição dos complexos antígeno-anticorpo 

levam a degranulação dos mastócitos e 

liberação da bradicinina (TAN, et al., 2021). 

A bradicinina liberada, por ser uma substância 

hipotensora, gera uma quebra na homeostase 

do organismo e aumenta a permeabilidade 

vascular. Já os mastócitos têm papel 

extremamente importante na com-posição do 

sistema imune e na liberação de mediadores 

químicos. As placas de urticária são causadas 

pela ativação dos mastócitos, que resulta na 

liberação e produção de mediadores como a 

histamina. Estes mediadores então promovem 

vasodilatação nos vasos sanguíneos resul-

tando no eritema, além do extravasamento de 

líquido a partir dos vasos sanguíneos 

iniciando a formação da pápula e ativação de 

uma rede exclusiva de neurônios que possuem 

receptores de peptídeo liberador de gastrina 

que causa o prurido. Entretanto, não pode ser 

descartado o estresse emocional relacionado à 

COVID-19, que pode desencadear a urticária 

e, portanto, não se relacionar a fisiopatologia 

do vírus de fato. 

Por fim, é importante ter em mente que a 

cada dia que passa mais perguntas vão 

surgindo, mais incertezas são estabelecidas e 

teorias são criadas. Portanto, não se sabe ao 

certo a resposta final nas relações entre as 

lesões cutâneas e à COVID-19. O momento 

atual é de descoberta e pesquisa e, por isso é 

de extrema importância o interesse por essas 

questões que ainda merecem ser bem explo-

radas (ZHAO, et al., 2020). 

 

Relação entre as manifestações 

cutâneas com o prognóstico/gravidade da 

COVID-19 

 

Em relação às pesquisas e estudos feitos 

que dizem respeito às manifestações cutâneas 

da infecção por SARS-CoV-2, muito se busca 

pela relação entre a evolução da doença e tais 

sintomas dérmicos. As lesões vaso-oclusivas, 

apesar de serem as de menor prevalência, 

apresentaram a menor taxa de sobrevivência 

em pacientes com COVID-19, caracterizando 

79,9%. Em seguida, lesões vesiculares 

correlacionaram-se com uma taxa de 96.1%, 

exantemas maculopapulares com 98.2%, 

lesões urticárias com 97.5% e pseudo- 

pernioses, as quais foram associadas a 

estágios tardios e à evolução lenta da doença, 

com 98.7% (TAN, et al., 2020). 

Portanto, conclui-se que os pacientes com 

COVID-19 que apresentaram lesões vaso-

oclusivas demonstraram pior prognóstico, 

apresentando também maior risco de 

pneumonia severa que necessita de intensos 

cuidados, o que está ligado a maiores índices 

de mortalidade (TAN, et al., 2020). Além 

disso, foi identificado que lesões em forma de 

livedos e necróticas foram associadas a uma 

maior gravidade da doença, sendo as mais 

relacionadas a admissões hospitalares e à 
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ventilação mecânica (FILGUEIRA, et al., 

2020). Ademais, autores também identifica-

ram uma relação entre o agravamento da 

doença e a presença de lesões isquêmicas, 

como a isquemia digital (SCHULTZ, et al., 

2020). 

Outras referências bibliográficas concluí-

ram que usualmente não houveram correla-

ções entre as manifestações cutâneas e a gra-

vidade da doença/prognóstico do paciente 

(ALMUTAIRI & SCHWARTZ, 2020; DA 

ROCHA, et al., 2020; SACHDEVA, et al., 

2020) e todas alegaram carência de infor-

mações sobre essa correlação e alertaram 

sobre a importância de se pesquisar e coletar 

mais dados a respeito. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo abordou sobre as manifes-

tações cutâneas que estão sendo identificadas 

em muitos pacientes acometidos pela CO-

VID-19 e que parecem estar associadas à 

doença. As lesões mais comuns foram discu-

tidas em cinco grupos, sendo eles: lesões vaso 

oclusivas, lesões vesiculares, erupção cutânea 

eritematosa contendo máculas e pápulas, 

lesões urticariformes e “pseudofriei-ras”. 

Com isso, foi possível perceber a unicidade de 

cada manifestação dermatoló-gica e a 

necessidade de as conhecer para um 

diagnóstico mais preciso dos pacientes; apesar 

disso nem tudo sobre elas ainda é elucidado. 

Sabe-se, por exemplo, que essas 

manifestações geralmente são autolimitadas, 

podem aparecer antes ou junto com outros 

sintomas, podem ser a única sintomatologia, 

mas seus mecanismos não são totalmente 

elucidados. 

Essas lesões cutâneas, portanto, assim co-

mo diversos outros aspectos a respeito da 

infecção pelo SARS-CoV2, trouxe inúmeros 

questionamentos à comunidade científica que 

não foram respondidos até o presente mo-

mento. Por isso, muito ainda é desconhecido 

sobre a relação entre as lesões cutâneas e o 

vírus SARS-CoV-2, o que torna de extrema 

necessidade o interesse, a pesquisa e o levan-

tamento de questões sobre esse assunto tão 

relevante no contexto atual, ações estas que 

são facilitadas pela COVID-19 ainda ser 

recente e estar presente em todo o mundo, o 

que estimula muito a busca por respostas.
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Capítulo 13 - IMPACTO DAS INFECÇÕES 

RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE – IRAS – DURANTE 

INTERNAÇÕES POR COVID-19  
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INTRODUÇÃO 

 

Infecções Relacionadas à Assistên-

cia à Saúde 

 

As Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde (IRAS), outrora denominadas Infec-

ções Hospitalares (IH), são caracterizadas 

pelo Ministério da Saúde (1998) como as 

infecções adquiridas após a admissão do 

paciente e que se manifestam durante a 

internação ou após a alta, quando puderem ser 

relacionadas com a internação ou procedi-

mentos hospitalares. A estimativa da World 

Health Organization, WHO (2009), é que 1,4 

milhão de IRAS ocorram a qualquer momento 

no mundo. Em países como os Estados 

Unidos, estima-se que ocorram 2 milhões de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

anualmente, resultando entre 60 a 90 mil 

mortes. 

Segundo Pereira et al. (2005), as IRAS 

podem ser divididas em preveníveis e não 

preveníveis, as IRAS preveníveis são aquelas 

que, por meio de medidas de vigilância, de 

higiene e de assepsia, são possíveis de terem 

suas cadeias de transmissão interrompidas. Já 

as infecções não preveníveis são aquelas que 

ocorrem a despeito de todas as precauções 

adotadas, como pode-se constatar em pacien-

tes imunologicamente comprometidos, nos 

quais as infecções, em grande parte dos casos, 

têm origem a partir da sua própria microbiota. 

Estima-se que 30% de todas as infecções 

hospitalares são preveníveis, exigindo assim 

que os hospitais criem constantemente novas 

maneiras de combater as infecções (BRA-

CHMAN, 1992). 

De acordo com pesquisas da WHO (2009), 

5% a 15% de todos os pacientes internados 

desenvolvem IRAS. Além disso, a WHO 

calcula que, a cada 100 pacientes, 7, em países 

desenvolvidos, e 10, em países em desen-

volvimento, adquiriram pelo menos alguma 

IRAS (WHO, 2014). Em contrapartida, uma 

pesquisa realizada pelo Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo, CRM (2009), em 

parceria com o Ministério da Saúde, inv-

estigou 158 hospitais, escolhidos aleatoria-

mente pelo estado e, identificaram que em 

92% dos hospitais os programas de controle 

não atendiam todos os pontos previstos na lei, 

sendo que 19% dos hospitais não possuíam 

uma Comissão de Controle de Infecções 

Hospitalares declarada formalmente. 

 

COVID-19 

 

No final de dezembro de 2019 ocorreu em 

Wuhan, na China, um surto de uma doença 

desconhecida que foi relacionada a uma 

pneumonia por causa também desconhecida. 

Diversos laboratórios independentes identifi-

caram o agente causador dessa misteriosa 

pneumonia, como um novo coronavírus, 

SARS-CoV-2, causador da COVID-19 (CAS-

CELLA et al., 2021). 

O SARS-CoV-2 tem tropismo pelas 

células epiteliais das vias aéreas humanas, 

infectando principalmente os pulmões. A 

COVID-19 é transmitida de pessoa para 

pessoa por meio de gotículas de saliva, 

espirro, tosse e catarro, acompanhada por 

contato pela boca, nariz ou olhos e por meio 

de objetos e superfícies contaminadas 

(MUNSTER et al., 2020). 

Os pacientes com sintomas leves apre-

sentam frequentemente febre, tosse, dispneia, 

mialgias e fadiga. De França et al. (2021) 

estimam que aproximadamente 80% dos do-

entes desenvolvem doença leve, 14% doença 

grave e 5% doença crítica. Os doentes com 

quadro grave geralmente apresentam sinais e 

sintomas de pneumonia viral e podem evoluir 

para situações de Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA), insuficiência 
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cardíaca aguda, lesão renal aguda, infecção, 

sepse ou choque (DE FRANÇA et al., 2021). 

Wu et al. (2020) ressaltam que pacientes 

graves com COVID-19 são suscetíveis a 

coinfecções bacterianas e fúngicas. As infec-

ções secundárias bem como a resistência a 

antibióticos já foram relatadas em pacientes 

diagnosticados com COVID-19 desde o início 

da pandemia (VELLANO; DE PAIVA, 

2020). O risco de morte causado diretamente 

pela ação inflamatória viral e a associação 

entre a infecção pelo SARS-CoV- 2 e as IRAS 

tendem a causar um agravamento no estado de 

saúde dos pacientes graves.  

Com o aumento nos relatos de coinfecção 

este estudo teve como objetivo analisar as 

relações entre a COVID-19 e o desenvol-

vimento de IRAS, elencando os principais 

agentes envolvidos e os tipos de infecções. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão da literatura 

integrativa realizada entre maio e agosto de 

2021, por meio de estudos publicados nas 

bases de dados LILACS, PubMed e SciELO. 

Os descritores utilizados foram: “Corona-

virus”, “COVID-19”, “Infecções Relaciona-

das à Assistência à Saúde”, “IRAS” e “SARS-

CoV-2”. A partir disso, 26 artigos encontrados 

foram submetidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos em 

inglês, espanhol e português que abordavam o 

eixo temático da pesquisa, disponibilizados na 

íntegra e publicados nos anos de 2020 e 2021. 

Já os critérios de exclusão foram: artigos em 

idiomas diferentes dos supraci-tados, 

publicados em forma de resumo e com datas 

anteriores ao ano de 2020. 

Após a seleção restaram 05 artigos, estes 

foram submetidos à leitura minuciosa para a 

realização coleta e análise de dados. Os 

resultados obtidos foram organizados em uma 

tabela comparativa e analisados descritiva-

mente nas seguintes categorias: principais 

agentes e sítios relacionados à coinfecção por 

COVID-19 e IRAS e fatores envolvidos na 

relação entre COVID-19 e IRAS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Principais agentes e sítios relaci-

onados à coinfecção por COVID-19 e IRAS 

 

Os estudos analisados indicaram maior 

incidência de IRAS bacterianas e/ou fúngicas 

em pacientes COVID-positivo internados em 

Unidades de Terapia Intensiva, sobretudo 

após o sétimo dia de infecção, quando com-

parados aos pacientes COVID-negativo tam-

bém internados (BARDI et al., 2021). Silva et 

al. (2021) observaram qua a presença de 

coinfecções aumentou o tempo de hospita-

lização e o risco de morte dos pacientes. 

As infecções mais frequentes foram as 

infecções primárias de corrente sanguínea 

(31%), as infecções da corrente sanguínea 

relacionadas ao cateter (25%), as Pneumonias 

associadas ao ventilador (23%) e as Pneumo-

nias Adquiridas em Hospital e, por fim, Tra-

queobronquites (10%). As infecções de 

corrente sanguínea são associadas a um alto 

risco de morte. Os agentes etiológicos mais 

frequentes relatados em cada tipo de infecção 

foram mostrados na Tabela 13.1. 

 

Fatores envolvidos na relação entre 

COVID-19 e IRAS 

 

O desenvolvimento de infecções nosoco-

miais foi significativamente associado a 

alguns fatores de risco como ao diabetes, ao 

uso de corticosteroides e à elevada pontuação 

no escore APACHE II, o qual estima a 

probabilidade de mortalidade dos pacientes. 



 

101 
  

Nos casos de infecções relacionadas à 

corrente sanguínea, primárias ou secundárias, 

houve evolução para choque séptico em 60% 

dos pacientes. Vale ressaltar que observou o 

aumento do escore SOFA, o que indica 

aumento na disfunção dos órgãos desses 

pacientes. (FERRANDO et al., 2021). 

 

Tabela 13.1 Tipos de infecções e agentes 

envolvidos 

 

 

Fonte: Adaptado de Ferrando, 2020; Grasseli, 2020; 

Buetti, 2021. 

 

Os estudos demonstraram que a maior 

susceptibilidade às IRAS e o aumento da 

bacteremia em pacientes internados com 

COVID-19 pode estar associado à imunossu-

pressão induzida pelo SARS-CoV-2, carac-

terizada principalmente pela linfopenia, fato 

que deixa os pacientes mais vulneráveis às 

infecções e aos microinfartos intestinais que 

ocorrem devido a distúrbios de coagulação, 

típicos da COVID-19, situação que favorece a 

formação de trombos, os quais contribuem 

com a proliferação e migração bacteriana 

(BUETTI et al., 2021). 

Os dados demostraram que as IRAS estão 

correlacionadas à mortalidade de pacientes 

internados com COVID-19, 36% dos casos, 

principalmente naqueles que apre-sentavam 

outras complicações como a sín-drome do 

desconforto respiratório e elevada pontuação 

no escore APACHE II. Na maioria dos casos 

o tempo de internação em pacientes com 

SARS-CoV-2 e IRAS foi maior quando 

comparado aos outros pacientes (GRASSEL-

LI et al., 2020), o que leva a um aumento na 

probabilidade de colonização por micro-

organismos multirresistentes e o risco de 

infecção cruzada (RODRIGUES et al., 2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados apresentados, é evidente 

a correlação entre a infecção por SARS-CoV-

2 e o aumento da incidência de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde. Logo, 

entender quais os microrganismos e os sítios 

de infecção mais frequentemente envolvidos 

nesse processo torna-se fundamental para o 

direcionamento de condutas e de terapêuticas 

adequadas, com o intuito de melhorar o 

prognóstico dos pacientes, reduzir morbimor-

talidade, reduzir o tempo de internação e os 

gastos, bem como evitar a indução de resis-

tência bacteriana e fúngica. 

Outros estudos deverão ser realizados, 

para aumentar o conhecimento dessas rela-

ções e para determinar melhores intervenções 

e abordagens de conduta e diagnóstico.

 

 

Infecções Primárias de Corrente Sanguínea 

Enterococcus faecium 43% 

Enterococcus faecalis 21% 

Estafilococos coagulase-negativos 11% 

Infecções da Corrente Sanguínea Relacionadas ao 

Cateter 

Estafilococos coagulase-negativos 54% 

Enterococcus faecium 17% 

Candida albicans 17% 

Pneumonias Associadas ao Ventilador 

Pseudomonas aeruginosa 38% 

Staphylococcus aureus 24% 

Pneumonias Adquiridas em 

Hospital/Traqueobronquite 

Pseudomonas aeruginosa 33% 

Staphylococcus aureus 21% 
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Capítulo 14 - CRIAÇÃO DE PROGRAMA 

OBSERVACIONAL EM CENTRO 

CIRÚRGICO DURANTE O COVID19: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Palavras-chave: Centro cirúrgicos; Programa; 

Procedimentos cirúrgicos eletivos. 
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INTRODUÇÃO 
 

A procura por estágios extracurriculares 

cresceu nas últimas décadas, cada vez mais, 

estudantes de medicina se dedicam na criação 

de currículos paralelos aos oferecidos por suas 

instituições de ensino por notarem a necessi-

dade de aperfeiçoar habilidades práticas. No 

entanto, por causa da pandemia do COVID19 

muitas dessas oportunidades deixaram de ser 

viáveis, já que grandes centros passaram a ser 

referência no atendimento do coronavírus, 

com essa lacuna para ser preenchida, foi 

criado o programa observacional de cirurgia 

em uma clínica privada para que os alunos 

pudessem acompanhar cirurgias eletivas e 

entender que o cotidiano de um centro ci-

rúrgico vai muito além da mesa de operação. 

O objetivo deste estudo foi relatar a 

experiência de uma acadêmica de medicina no 

processo de criação e modelagem de um 

programa observacional de cirurgias eletivas 

em uma cidade do interior e como essa 

oportunidade mudou a visão sobre a rotina de 

profissionais da área da saúde e seus pré 

conceitos sobre o que era o ato cirurgico. 

 

MÉTODO 
 

ELABORAÇÃO E MODELAGEM 

 

A elaboração e modelagem do programa 

começou com uma revisão narrativa para ir a 

fundo sobre os pilares que deveriam ser obri-

gatórios em um programa observacional de 

cirurgia. A revisão realizada no período de 

janeiro de 2021, por meio de pesquisas nas 

bases de dados dos currículos oferecidos por 

faculdades americanas como: Vanderbilt Ob-

servational Services Harvard Extension 

School e Student Observer of Clinical Care 

Program at Johns Hopkins Hospital e 

hospitais como Massachusetts General Hos-

pital. Foram utilizados os descritores: 

“Observership Program, Surgical Observer-

ship, International Observership Program”. 

Desta busca foram encontrados 13 uni-

versidades e hospitais que forneciam progra-

mas observacionais, posteriormente submeti-

dos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram univer-

sidades e hospitais que possuíam programas 

observacionais e, que parte destes era 

realizada dentro de centros cirúrgicos, 

programas que tivessem critérios de seleção, 

programação bem definida e que fossem 

realizados por uma parceria entre uma 

universidade e um hospi-tal, podendo ser 

universitário ou não. Os crité-rios de exclusão 

foram: programas estrita-mente clínicos, 

programas focados em médi-cos já formados, 

programações muito especí-ficas e que não 

fossem realizados por uma parceria entre 

universidades e hospitais. 

Após os critérios de seleção restaram 08 

programas a serem analisados, com isso foram 

submetidos à leitura minuciosa para a coleta 

de dados. Os resultados foram apresentados 

ao conselho hospitalar da clínica privada onde 

o programa seria realizado, para que o projeto 

com duração, horas diárias a serem cumpridas 

pelos alunos, atividades e cirurgias a serem 

observadas, fosse elaborado baseado nos pro-

gramas internacionais já existentes. 

Posteriormente a aprovação do conselho 

hospitalar sobre esse primeiro estudo, um cro-

nograma base foi feito para que a acadêmica 

de medicina que se propôs a criar o programa 

pudesse seguir ao longo do mês de fevereiro e 

adaptar todo o roteiro a realidade local. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante os três meses iniciais do ano de 

2021 a criação do programa foi feita em 

conjunto com a equipe multiprofissional do 
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centro cirúrgico, foram abordadas rotinas de 

zeladores, técnicas de enfermagem, enfer-

meiras, anestesistas, cirurgiões, gestores hos-

pitalares e dos próprios pacientes no pré e pós 

operatório até que o programa fosse aprovado 

pelo conselho geral da clínica. 

No percorrer desse caminho pôde-se 

acompanhar desde a preparação de salas para 

procedimentos até momentos críticos das 

cirurgias realizadas na clínica, além disso 

puderam conhecer como a gestão hospitalar é 

feita. Também houve momentos de hands on, 

onde houve a instrumentação de cirurgias de 

estrabismo e catarata e a entrada paramentada 

em cirurgias de flebectomia e mastopexias. 

Também conseguiram assistir procedimentos 

singulares como a colocação de anel oftalmo-

lógico com técnica manual de 330° e técnica 

de enxerto dermoadiposo para reposição de 

volume orbitário. 

A possibilidade de acompanhar os basti-

dores de um centro cirúrgico por tanto tempo 

foi uma oportunidade única que fez com que a 

percepção de como funciona uma cirurgia 

fosse completamente alterada. A experiência 

de quando o aluno entra na sala de cirurgia 

quando o paciente já está na mesa e sai 

juntamente com o cirurgião é completamente 

diferente do cotidiano do centro cirúrgico em 

si. A paixão pela cirurgia durante a faculdade 

é construída com momentos breves como 

aulas de técnica operatória e estágios optati-

vos, que não proporcionam essa visão do 

geral, que exige tempo e constância para que 

seja observada. A vivência foi muito além de 

acompanhar cirurgias e participar ativamente 

de procedimentos, incluiu análise de mercado 

para implementação do programa e estudos 

sobre o que poderia ou não ser feito, ou seja, a 

gestão foi constantemente exercitada. 

 

APLICANDO A REALIDADE LO-

CAL 

 

Após a parte teórica ser aprovada e o 

programa ter sido elaborado a partir das pes-

quisas supracitadas, tendo o suficiente para 

sair do papel, foi iniciado o trabalho de adap-

tação de programas internacionais para a reali-

dade brasileira e do interior do país, com isso 

o cotidiano do centro cirúrgico foi acompa-

nhado ao longo do primeiro trimestre de 2021. 

Toda rotina passou a ser observada para saber 

em qual momento os alunos poderiam entrar 

em cirurgia e fazer perguntas, quais as situa-

ções críticas deveriam ser explicadas anterior-

mente ao início do programa e quais seriam as 

exigências para a seleção desses acadêmicos. 

Além disso, notou-se que muito do que 

funcionava no papel não era prático. Após 

esses ajustes foi então feito um programa base 

para ser testado com acadê-micos de medicina 

a partir do quinto período, no caso, que já 

estivessem na fase clínica da faculdade. 

 

DO TESTE INICIAL AO INÍCIO 

DO PROGRAMA 

 

Para definir se o programa seria bem 

aderido pela comunidade estudantil foram se-

lecionados quatro acadêmicos de três facul-

dades diferentes no mesmo semestre letivo 

para acompanharem durante cinco dias o 

centro cirúrgico, seguindo um cronograma e 

um checklist que deveriam ser cumpridos 

durante esse período, por exemplo, os alunos 

deveriam saber ao final: requisitos básicos 

sobre anestesia e esterilização, número de lu-

va correspondente e como colocá-la de ma-

neira correta, como paramentar para entrar em 

campo  e  como  se  portar  dentro de  uma sala 
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cirúrgica. Ao longo desse primeiro mês os 

alunos foram acompanhados de perto e foram 

questionados pela elaboradora do programa 

sobre o que poderia ser aprimorado, o que 

seria interessante ser incluído no programa e o 

que mais acrescentou em toda experiência. Ao 

final, os alunos que participaram do teste de-

monstraram interesse suficiente para que o 

programa fosse considerado viável e, com isso 

foi visto que o programa poderia ser imple-

mentado e o processo seletivo passou a ser 

elaborado. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Quando o processo de seletivo passou a ser 

elaborado muitas alternativas foram conside-

radas, como entrevistas e provas, e chegou-se 

à conclusão de que a maneira mais justa de 

seleção seria através do currículo lattes, carta 

de recomendação, comprovante de matrícula 

e motivo pelo qual o acadêmico gostaria de 

participar do programa. Foi convencionado 

um e-mail para que todas as documentações 

necessárias fossem encaminhadas, após esse 

processo, uma análise minuciosa de todo 

material enviado é feita e os alunos são 

selecionados por disponibilidade de data e 

compatibilidade com a política da empresa. 

Após a seleção, os candidatos deveriam 

assinar termos de confidencialidade e jura-

mento baseado no código de ética nacional 

para estudantes de medicina, além de precisar 

apresentar carteira de vacinação em dia no 

primeiro dia do programa. 

 

DA PARCERIA COM UMA INS-

TITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Com o sucesso inicial do programa, viu-se 

necessário um lastro que permitisse que os 

alunos conseguissem validar as horas obtidas 

com o projeto, para que isso fosse possível foi 

feita uma parceria com uma faculdade local e 

uma liga acadêmica de medicina, assim o pro-

grama passou a ser de extensão dos alunos 

vinculados a liga. Essa situação se fez pos-

sível, pois o programa baseava-se no tripé 

pesquisa, ensino e extensão, o mesmo que 

fundamenta a liga acadêmica, com isso foi 

viável que a presidência da liga realizasse essa 

incorporação do projeto. É importante Sali-

entar que, ambos os planos possuíam um 

mesmo grupo de idealizadores e, com isso a 

comunicação tornou-se mais fácil e se fez 

mais plausível que um virasse uma extensão 

do outro. 

 

DOS AJUSTES REALIZADOS 

DURANTE O TRAJETO 

 

A princípio, o programa funcionaria du-

rante todos os meses do ano, recebendo um 

aluno por semana, o dia todo. A decisão de 

receber duplas foi feita após algumas semanas 

quando se notou que o desempenho dos aca-

dêmicos era potencializado quando tinham 

outro acadêmico com quem debater questio-

namentos, além de possuírem maior iniciativa 

quando encorajados por outro colega. Em 

relação a duração do programa, no início o 

aluno participaria do projeto apenas uma vez, 

durante cinco dias da semana com uma carga 

horária de cinco horas por dia, o que garante 

um certificado de vinte cinco horas vinculado 

a uma faculdade parceira e seriam recebidos 

alunos ao longo de todas as semanas do mês. 

No entanto, para evitar o desgaste dos 

colaboradores optou-se por manter o pro-

grama funcionando as quatro semanas apenas 

nos meses de janeiro, julho e dezembro por 

causa dos recessos universitários e, nos 

demais meses, ficou restringindo apenas dois 

alunos por mês durante apenas uma semana, 

em relação a duração, um sexto dia útil foi 

incluído no programa, pois os próprios aca-
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dêmicos acabavam voltando ao centro ci-

rúrgico por convite de médicos que haviam 

acompanhado ao longo da semana e muitas 

vezes ficavam sem programação definida, por 

isso, foi decidido incluir e padronizar essas 

horas a mais, assim todos os alunos poderiam 

ter uma experiência parecida. 

Outra mudança que agregou foi que 

através da liga acadêmica os alunos passaram 

a ter momentos hands on como aulas sobre 

sutura básica dentro do ambiente do centro 

cirúrgico em momentos oportunos e em gru-

pos pequenos com materiais sintéticos. A se-

leção foi algo que se manteve inalterado 

durante todo o tempo, assim como o checklist 

sobre o que deve ser visto ao longo das horas 

dentro das salas de cirurgia. Sobre as taxas de 

adesão ao programa, foi decidido por unani-

midade que nesse primeiro momento estas não 

seriam cobradas, já que o aspecto econômico 

de todos foi prejudicado durante a pandemia 

do COVID19 e o objetivo do projeto em 

questão vai muito além da arrecadação 

financeira, que acaba sendo irrisória para a 

instituição. 

 

DO SALDO FINAL DO PROGRA-

MA 

 

O início oficial do programa foi no dia 

24/04/2021 e desde então mais de vinte e 

quatro alunos de mais de 9 faculdades públi-

cas e privadas de todo o Brasil passaram pelo 

centro cirúrgico da clínica que abraçou o 

projeto. A equipe multiprofissional do centro 

cirúrgico foi instruída e capacitada antes dessa 

data, para que o programa tivesse sucesso, 

assim quando o primeiro aluno se apresentou 

para o programa um roteiro já existia para que 

fosse seguido sem atrapalhar a rotina pré-

existente de zeladores a cirurgiões, proporcio-

nando um engajamento desses profissionais 

no programa e tornando-o ainda mais espe-

cial. 

 

CONCLUSÃO 
 

Com este relato de experiência é possível 

inferir que a busca pelo currículo paralelo é 

cada vez mais necessária para que os aca-

dêmicos tenham embasamento prático para 

tomada de decisão sobre suas futuras carrei-

ras. Com isso a procura por programas extra-

curriculares bem estruturados como foi nota-

do no próprio projeto demonstrado nesse 

relato, tende a ser mais do que o suficiente 

para manter um fluxo constante de acadêmi-

cos realizando o programa. 

A oportunidade de modelagem de um 

programa que tem o poder de fazer com que 

as pessoas vejam uma mesma situação por 

uma ótica diferente, por si só, já é uma 

vivência singular que deveria ser experimen-

tada por todos, tomar a frente de seus próprios 

projetos e fazer com que eles saiam do papel 

e transformem a experiencia universitária de 

outros deveria ser algo incentivado, assim 

poderia existir a disposição de diversos pro-

gramas prontos para serem explorados por 

todo território brasileiro. Novos estudos 

podem ser realizados nas mais diversas 

realidades, para que de maneira consciente o 

modelo possa ser replicado e aplicado, pro-

porcionando a acadêmicos de todos os locais 

uma imersão dentro de centro cirúrgicos de 

norte a sul do país. 

 



 

108 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

PERES CM, ANDRADE AS, GARCIA SB. 

Atividades Extracurriculares: Multiplicidade e 

Diferenciação Necessárias ao Currículo. Revista 

Brasileira de Educação Médica, [s. l.], 2007. 

 

TAQUETTE SR, COSTA-MACEDO LM, 

ALVARENGA FBF. Currículo paralelo: Uma 

realidade na formação dos estudantes de medicina da 

Uerj. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

MÉDICA, [s. l.], 2003. 

 

INTERNATIONAL Observers. [S. l.], [20-]. 

Disponível em: 

<https://www.uab.edu/medicine/international/internati

onal-scholars/observership>. Acesso em: 2 set. 2021. 

 

STUDENT Observer of Clinical Care Program at Johns 

Hopkins Hospital. [S. l.], [20-]. Disponível em: 

<https://studentaffairs.jhu.edu/preprofadvising/wp-

content/uploads/sites/33/2017/09/Hopkins-Clinical-

Observership.5.19.pdf>. Acesso em: 2 set. 2021. 

 

STUDENT Observership Procedures. [S. l.], [20-]. 

Disponível em: 

<https://www.bumc.bu.edu/isep/observership/>. 

Acesso em: 2 set. 2021. 
 

UNDERGRADUATE International Observership 

Program. [S. l.], [20-]. Disponível em: 

<https://medicine.uic.edu/education/international-

education/students/international-visiting-

students/observership-program/>. Acesso em: 2 set. 

2021. 

 

VANDERBILT Observational Services. [S. l.], [20-]. 

Disponível em: <https://www.vumc.org/observational-

services/>. Acesso em: 2 set. 2021.

 

https://www.uab.edu/medicine/international/international-scholars/observership
https://www.uab.edu/medicine/international/international-scholars/observership
https://studentaffairs.jhu.edu/preprofadvising/wp-content/uploads/sites/33/2017/09/Hopkins-Clinical-Observership.5.19.pdf
https://studentaffairs.jhu.edu/preprofadvising/wp-content/uploads/sites/33/2017/09/Hopkins-Clinical-Observership.5.19.pdf
https://studentaffairs.jhu.edu/preprofadvising/wp-content/uploads/sites/33/2017/09/Hopkins-Clinical-Observership.5.19.pdf
https://www.bumc.bu.edu/isep/observership/
https://medicine.uic.edu/education/international-education/students/international-visiting-students/observership-program/
https://medicine.uic.edu/education/international-education/students/international-visiting-students/observership-program/
https://medicine.uic.edu/education/international-education/students/international-visiting-students/observership-program/
https://www.vumc.org/observational-services/
https://www.vumc.org/observational-services/


 

109 
  

Capítulo 15 - COVID-19 E 

INFERTILIDADE MASCULINA: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

Palavras-chave: COVID-19; Fertilidade masculina; 

Infertilidade masculina. 

 



 

110 
  

INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento de diversos casos de 

pneumonia na cidade chinesa de Wuhan, em 

dezembro de 2019, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) foi alertada do que viria poste-

riormente a ser confirmada pelas autoridades 

chinesas como uma infecção por uma nova 

cepa do coronavírus, o SARS-CoV-2. A 

doença oriunda deste vírus, a COVID-19, foi 

decretada em março de 2020 como uma 

pandemia de alto risco global. Atualmente, 

sabe-se que esta doença pode afetar múltiplos 

órgãos, incluindo, além do sistema respirató-

rio, o sistema nervoso, o sistema renal, o sis-

tema gastrointestinal, entre outros (ABDEL-

MONEIM, 2021). Entretanto, os impactos que 

a infecção por COVID-19 pode causar no 

sistema reprodutor masculino e, consequen-

temente, no potencial reprodutor do homem 

como prejuízos quanto a fertilidade mascu-

lina, por exemplo, são incertos. 

A infertilidade é definida, pela OMS, 

como uma doença em que há dificuldade em 

conseguir uma gravidez passados 12 meses ou 

mais de relações sexuais regulares sem qual-

quer uso de anticoncepção. Estima-se que em 

cerca de 30% dos casos é causada apenas por 

fatores masculinos (BVS, 2014; WHO, 2020). 

A hipótese de que danos ao sistema 

reprodutor masculino pudessem ocorrer vêm 

do passado, quando ocorreu o surto do SARS-

CoV (ZADEH; ARAB, 2021), o qual trouxe 

complicações para o órgão masculino, sendo 

visto casos de orquite testicular, destruição de 

células germinativas, infiltração leucocitária e 

diminuição ou ausência de espermatozoides 

no túbulo seminífero (ABDEL-MONEIM, 

2021) em indivíduos que contraíram o SARS-

CoV. Desta forma, a similaridade entre o 

SARS-CoV e SARS-CoV-2, sendo que ambos 

utilizam receptores da enzima conversora de 

angiotensina 2 para adentrar na célula (MON-

TANO et al., 2021), e que tais receptores estão 

presentes de forma abundante nos testículos 

(ABDEL-MONEIM, 2021; MONTANO et 

al., 2021), levantou-se a suspeita de possíveis 

danos ao sistema reprodutor masculino. 

Sendo assim, no que se refere à saúde 

reprodutiva masculina, ao reconhecer as se-

melhanças entre as manifestações clínicas do 

atual vírus SARS-CoV-2 com as causadas por 

um outro vírus da mesma família no passado, 

bem como os potenciais efeitos negativos que 

a infecção por este pode causar, esta revisão 

objetiva examinar e sintetizar a literatura atual 

quanto a correlação entre COVID-19 e 

infertilidade masculina, tal qual ao modo que 

a doença pode afetar o sistema reprodutor 

masculino e suas especificidades 

 

MÉTODO 

 

O método utilizado para a produção desta 

revisão utilizou-se dos seguintes descritores: 

“COVID-19”, “Fertilidade masculina” e 

“Infertilidade masculina”, considerando que 

as bases de dados virtuais utilizadas foram 

PubMed e SciELO. A análise de dados seguiu 

critérios de inclusão baseados na temática 

proposta pela vigente pesquisa, sendo (1) 

estudos publicados exclusivamente no ano de 

2021, incluindo publicação eletrônica, (2) que 

possuíam texto completo disponível online, 

(3) publicados nos idiomas inglês ou portu-

guês e (4) que abordassem aspectos que corre-

latam a infecção por COVID-19 e infer-

tilidade masculina. 

Seguidamente ao achado de 103 artigos, 

foram excluídos 31 artigos repetidos, bem 

como artigos que não contemplassem as 

causalidades de COVID-19 e infertilidade em 

homens, não abordassem o público-alvo do 

presente estudo, que tratassem de homens 

previamente inférteis à pandemia e opções de 

tratamento para homens inférteis, tal qual 
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estudos que não foram realizados no período 

supracitado e publicados em outros idiomas. 

Posteriormente à análise, a amostra final 

contou com 27 artigos, todos em inglês e 

disponíveis no portal de pesquisa PubMed. 

Sobre o material encontrado, não houve um 

período do ano com maior número de pu-

blicações, sendo igualmente distribuído ao 

longo dos meses. Ademais, a maioria dos 

estudos selecionados são artigos originais, 

contabilizando 17 artigos originais e 10 revi-

sões de literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alguns achados se destacaram após a 

leitura dos artigos selecionados. Dentre eles, 

serão citadas as principais manifestações clí-

nicas, as quais até o momento se sabe que 

podem ocorrer de forma multifatorial, visto 

que o acometimento no trato genital mascu-

lino pode ser causado tanto pela infecção 

direta do vírus SARS-CoV-2, quanto pelos 

efeitos indiretos devido a resposta corporal. 

Sendo assim, a seguir serão discorridos e 

apresentados os principais achados no sistema 

reprodutor masculino decorrente da infecção 

pelo coronavírus, e como estes podem afetar a 

fertilidade masculina. 

 

Principais manifestações clínicas no 

sistema reprodutor masculino 

 

Orquite 

 

O desenvolvimento de orquite no homem 

devido a infecções por patógenos da família 

CoV já foi documentado (ZADEH & ARAB, 

2021), o que levanta ainda mais as suspeitas 

no caso da nova pandemia do novo SARS-

CoV-2 (ABDEL-MONEIM et al., 2021; ZA-

DEH & ARAB, 2021; BORGES et al., 2021; 

LEE; A MOK; CHUNG, 2021; SELVARAJ 

et al., 2021; SHARMA et al., 2021; PATEL 

et al., 2021). Estudos tem demonstrado que 

existe a chance do desenvolvimento de 

orquite, com alguns pacientes tendo relatado 

desconforto testicular (ABDEL-MONEIM et 

al., 2021; BORGES et al., 2021; ZADEH & 

ARAB, 2021; LIU et al., 2021; MOSHREFI 

et al, 2021), porém, a causa certa desse 

sintoma ainda é incerta, há algumas hipóteses, 

as quais variam de problemas inflamatórios e 

até de coagulação. Estudos tem demonstrado 

predominantemente que o desenvolvimento 

da orquite ocorreria por processos inflama-

tórios causados pela indução de citocinas pró-

inflamatórias, com participação das células de 

Leydig e Sertoli, o que causaria o recruta-

mento de células imunes periféricas como 

macrófagos e linfócitos T (ABDEL-MONE-

IM et al., 2021; ROYCHOUDHURY et al., 

2021; TUR-KASPA et al., 2021; MOSHREFI 

et al., 2021; XU et al., 2021). Portanto, parte 

do dano ocorreria de uma resposta autoimune. 

Porém, de forma concomitante à essa res-

posta imune, tem se especulado que parte do 

dano ocorreria por problemas vasculares, co-

mo no estudo que mostrou a existência de mi-

crotrombos, o qual afetaria a vascularização 

dos testículos (ABDEL-MONEIM et al., 

2021; ZADEH & ARAB, 2021; ROYCHOU-

DHURY et al., 2021; PATEL et al., 2021). 

Tendo isso em mente, pacientes que apresen-

taram esse quadro de desconforto escrotal e 

orquite, acabaram por apresentar edema, da-

nos aos túbulos seminíferos e às células tubu-

lares como também redução das células de 

Leydig e infiltração linfocitária (ABDEL-

MONEIM et al., 2021; BORGES et al., 2021; 

PATEL et al., 2021; MOSHREFI et al., 

2021). 

Porém, é importante salientar que existe 

uma proteção natural contra infecções nos 

testículos, a qual é chamada de barreira he-
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mato-testicular, que é feita a partir das junções 

oclusivas das células de Sertoli. Assim, fazen-

do com que processos infeciosos não tragam 

danos ao sistema reprodutor masculino. Mas, 

alguns vírus tem sido capazes de quebrar essa 

barreira e causar diversos tipos de danos. 

Exemplos de vírus capazes de fazer isso são: 

o vírus da Caxumba, Zika, HIV, entre outros 

(ABDEL-MONEIM et al., 2021; PATEL et 

al., 2021; MOSHREFI et al., 2021; ERBAY 

et al., 2021; XU et al., 2021; PIKE et al., 

2021.). Por fim, como já citado, o tecido 

testicular é rico em receptores da enzima 

conversa de an-giotensina 2 (ABDEL-

MONEIM et al., 2021; MONTANO et al., 

2021; MENG et al., 2021; PATEL et al., 

2021), o que tornaria a barreira hemato-

testicular passível de ataques do vírus da 

SARS-CoV-2. 

 

Alterações hormonais 

 

Outra alteração que tem se mostrado 

presente em pacientes diagnosticados pela 

COVID-19 e que pode afetar negativamente a 

fertilidade masculina, é a variação hormonal. 

Estudos tem mostrado que em pacientes 

infectados pelo SARS-CoV-2 apresentaram 

níveis reduzidos de testosterona sérica e dihi-

drotestosterona, e aumentos significativos de 

hormônio luteinizante (LH) (ABDEL-MO-

NEIM et al., 2021; BORGES et al., 2021; 

ZADEH & ARAB, 2021; ROYCHOU-

DHURY et al., 2021; TURKASPA et al., 

2021; LIU et al., 2021; SELVARAJ et al, 

2021; PATEL et al., 2021; MOSHREFI et al., 

2021; MOSLEH et al., 2021; KOÇ; KESE-

ROğLU, 2021; XU et al., 2021). O que tem 

impactos clínicos significativos, uma vez que, 

a partir desses achados, tem se mostrado que 

homens que apresentam essas alterações tem 

maiores riscos de hospitalização (ABDEL-

MONEIM et al., 2021; BORGES et al., 2021; 

ZADEH & ARAB, 2021) e hipogonadismo 

(ABDEL-MONEIM et al., 2021; BORGES et 

al., 2021; ZADEH & ARAB, 2021; TUR-

KASPA et al., 2021; SELEK, et al., 2021; 

GOMES et al., 2021). Ainda não se sabe 

muito bem como essas alterações ocorrem, 

porém, a principal hipótese seria relacionada 

à achados de danos ao hipotálamo causados 

pela infecção da COVID-19 (ZADEH & 

ARAB, 2021; SELVARAJ et al., 2021; 

MOSHREFI et al., 2021), o que levaria a uma 

desregulação no eixo hipotálamo-hipófise-

gonadal (ABDEL-MONEIM et al., 2021; 

ZADEH & ARAB, 2021; OYCHOUDHURY 

et al., 2021; SELEK, et al., 2021; LIU et al., 

2021; SELVARAJ et al, 2021; MOSHREFI et 

al., 2021). É importante ressaltar que esse eixo 

age de forma muito dinâmica, por tanto, a 

desregulação poderia ocorrer por várias ra-

zões, como pela própria infecção do vírus, 

como resposta aos medicamentos utilizados, e 

também por fatores psicológicos como o 

estresse em resposta ao quadro infeccioso 

(ZADEH & ARAB, 2021; ROYCHOUDHU-

RY et al., 2021; SELEK, et al., 2021). Assim, 

alterações nesse eixo levaria à problemas 

relacionados à espermatogênese e esteroido-

gênese. 

Dessa forma, também tem sido pressu-

posto que a redução na produção da testoste-

rona não seria apenas pela desregulação do 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, havendo 

também relação com as células de Leydig 

(ZADEH & ARAB, 2021; LEE et al, 2021; 

MOSHREFI et al., 2021; MOSLEH et al., 

2021; XU et al., 2021), as quais são 

responsáveis pela produção de hormônios 

sexuais, e como foi dito anteriormente, duran-

te a infecção pelo SARS-CoV-2, muitos danos 

podem ocorrer nessas células, levando à des-

truição. 

Porém, é necessário reforçar que a forma 

que todos esses processos ocorrem ainda é 
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incerta, e alguns estudos tem tido resultados 

contraditórios, o que ressalta a necessidade 

mais estudos. 

 

Efeitos no parâmetro do sêmen 

 

Até o momento, sabe-se que o vírus 

SARS-CoV-2 pode estar presente nos fluidos 

corporais e nas fezes, entretanto, os achados 

quanto a presença deste no trato reprodutor 

masculino e no sêmen ainda são controversos, 

o que leva a um aumento da preocupação 

quanto a mais uma forma de transmissão 

(ABDEL-MONEIM, 2021; TUR-KASPA et 

al., 2021; LEE, 2021; GACCI et. al., 2021; 

BEST et al., 2021). Além disso, a rota de 

entrada do vírus no sêmen ainda não é 

completamente elucidada e, por enquanto, 

apenas hipóteses tentam explicar este 

processo. Uma delas sugere que a entrada 

pode ocorrer através da barreira hemato-testi-

cular, a qual se encontraria acometida na pre-

sença de uma infecção viral sistêmica e/ou 

orquite induzida pelo vírus, facilitando a 

disseminação deste no sêmen (ROYCHOU-

DHYR et al., 2021; TUR-KASPA et al., 

2021; MOSHREFI et al., 2021; PIKE et al., 

2021; BEST et al., 2021). Já outra hipótese 

levanta o questionamento da possibilidade de 

um vírus tão grande, como o SARS-CoV-2, o 

qual mede de 70 a 90 nm, ultrapassar esta 

mesma barreira e, por isso, sugere que a conta-

minação de sêmen poderia ocorrer por outros 

fluidos corporais (BORGES et al., 2021). 

Sendo assim, levanta-se questionamentos 

a respeito da presença ou não do vírus no 

sêmen, e como seus efeitos podem compro-

meter a fertilidade. Para tanto, a análise do 

parâmetro do sêmen de acordo com o manual 

publicado pela Organização Mundial da 

Saúde, de 2010, parece ser uma ferramenta 

importante na investigação do provável com-

prometimento da fertilidade masculina (GA-

CCI et. al., 2021). 

Em estudos em que não se verificou a 

presença do RNA do vírus no sêmen, bem 

como nos estudos em que se verificou a pre-

sença, os pacientes avaliados, os quais esta-

vam nos estados agudo, moderado e grave da 

doença, ou já recuperados, foi verificado pre-

juízo nos parâmetros do sêmen em ambos os 

casos (ABDEL-MONEIM, 2021; LEE, 2021). 

Estes efeitos nega-tivos estão relacionados 

com a diminuição no volume do sêmen, da 

concentração de esperma, da motilidade 

espermática, da contagem total de esperma-

tozoides, da porcentagem de espermatozoides 

móveis e, especialmente, maior número de 

espermatozoides em fragmentação do DNA, 

sendo este último de grande importância na 

infertilidade masculina (ABDEL-MONEIM, 

2021; TUR-KASPA et al., 2021; GACCI et. 

al., 2021; ZADEH, 2021; LIU et al., 2021; 

PATEL et al., 2021; MOSHREFI et al., 2021; 

KOÇ; KESE-ROğLU, 2021; ERBAY et al., 

2021). 

Vale salientar que alguns estudos em que 

o SARS-CoV-2 não foi encontrado nas amos-

tras de sêmen ou biópsias testiculares, é suge-

rido que a probabilidade de que uma infecção 

testicular ocorra na fase inicial e sintomática 

da doença é baixa, porém, não deve ser des-

cartada (ABDEL-MONEIM, 2021). Não 

obstante, outros estudos indicam que é possí-

vel que o vírus esteja no sêmen nas formas 

mais graves ou agudas da doença, ou seja, 

quando a carga viral está mais alta no sangue, 

levando a maiores chances de atingir outros 

órgãos e fluidos do corpo (BORGES et al., 

2021; ERBAY et al., 2021; XU et al., 2021; 

PIKE et al., 2021; BEST et al., 2021). 

Além do mais, tem-se ainda que há outros 

fatores que poderiam alterar os parâmetros do 

sêmen e, portanto, a fertilidade masculina. Es-

tes estariam ligados ao Sistema Nervoso Cen-
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tral, e influenciariam indiretamente de forma 

negativa este aspecto (ZADEH; ARAB, 

2021). Neste caso, estudos apontam que os 

estressores psicológicos como medo, mau hu-

mor, ansiedade, estresse e depressão, seriam 

capazes de afetar certos fatores contabilizados 

no parâmetro seminal, como os já supracita-

dos (ROYCHOUDHYR et al., 2021). Os 

efeitos sobre o sêmen estão relacionados a 

uma maior secreção de cortisol e prolactina, 

menor secreção de globulina ligadora de 

hormônios sexuais (SHBG), desregulação do 

núcleo paraventricular (PVN) do hipotálamo, 

o que leva ao aumento do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) e, consequentemente 

inibição da secreção do hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH) (ZADEH, 2021). 

Sendo assim, ressalta-se que a existência 

ou não do vírus SARS-CoV-2 nas amostras de 

sêmen até o momento é incerta, sendo neces-

sário mais coletas e análises do sêmen, corre-

lacionando com disfunções espermáticas e 

infertilidade a longo e curto prazo, além do 

tempo de sobrevivência, disseminação e con-

centração viral no sêmen (BORGES et al., 

2021; ZADEH, 2021; SHARMA et al., 2021; 

MONTANO et al., 2021). No entanto, não se 

exclui que as alterações nos parâmetros do 

sêmen de fato ocorram (PIKE et al., 2021). 

Ademais, juntamente com outros achados 

como a coexistência de um quadro de altera-

ção dos parâmetros do sêmen, orquite e alte-

rações hormonais masculinos, sugere-se que 

há maior possibilidade de que a infecção pelo 

vírus pode levar a infertilidade. 

 

Receptores SARS-CoV-2 no trato 

masculino 

 

É notório o conhecimento de que o 

principal receptor do vírus SARS-CoV-2 nas 

células-alvo do hospedeiro seja o receptor da 

enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2). 

Este receptor está expresso em diversos ór-

gãos do corpo humano, no entanto, órgãos que 

expressam níveis mais altos de ECA2 são 

alvos potenciais para infecção pelo vírus, 

como é o caso do cérebro, coração, pulmões, 

rins, fígado, intestino e órgãos reprodutivos 

como os testículos (ABDEL-MONEIM, 

2021; BORGES et al., 2021; ERBAY et al., 

2021; BEST et al., 2021). Devido a este fato, 

sugere-se que sistema reprodutor masculino 

pode ser um alvo direto na infecção do SARS-

CoV-2, visto que o vírus, então, se tornaria 

capaz de invadir os testículos através destes 

mesmos receptores e, posteriormente causar 

impactos negativos no trato genital masculino, 

ao provocar uma resposta inflamatória neste 

órgão e, conjuntamente a outros fatores como 

febre decorrente da infecção por COVID-19, 

tempestade de citocinas e linfopenia, resultar 

em alterações testiculares (ABDEL-MONE-

IM, 2021; BORGES et al., 2021; XU et al., 

2021). 

A expressão de ECA2, nas células testi-

culares é fortemente detectada em células do 

ducto seminífero, espermatogônias, células de 

Leydig, células germinativas primordiais e 

células de Sertoli, visto que se encontrou um 

nível mais elevado de RNAm de ECA2 nas 

células supracitadas (ABDEL-MONEIM, 

2021; MONTANO et al., 2021; ROYCHOU-

DHYR et al., 2021; LEE, 2021; SELEK, 

2021; LIU et al., 2021; SELVARAJ et al., 

2021; SHARMA et al., 2021; GOMES et al., 

2021). 

Em condições fisiológicas, a ECA2 atua 

controlando a esteroidogênese e espermatogê-

nese, modulando a síntese de testosterona e 

regulando o sistema regulatório vascular do 

órgão, com objetivo de equilibrar o volume do 

fluido intersticial através do controle da 

conversão de angiotensina II a angiotensina I, 

o que acontece principalmente nas células de 
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Leydig. Em pacientes com COVID-19, a 

ECA2 desempenha um papel de proteína 

receptora para proteína spike 1 do SARS-

CoV-2, e altos níveis de receptor ECA2 foram 

encontrados em homens infectados com a 

doença ao mesmo passo em que se encontrou 

danos aos túbulos seminíferos, diminuição das 

células de Leydig, inflamação moderada de 

linfócitos e comprometimento da espermato-

gênese, o que poderia explicar, portanto, a 

ocorrência da infecção pelo vírus nos testí-

culos e seus desdobramentos (ABDEL-MO-

NEIM, 2021; ZADEH, 2021; SELEK, 2021; 

SHARMA et al., 2021; MOSLEH et al., 2021; 

PIKE et al., 2021). 

Sendo assim, considerando que a ex-

pressão testicular de ECA2 nos pacientes 

infectados é alta, o SARS-CoV-2 entraria pela 

rota de circulação no interstício testicular, 

principalmente quando a carga viral estaria 

mais alta no sangue, afetando, primeiramente, 

as células de Leydig e estas células afetadas 

pela infecção teriam o seu papel prejudicado, 

ou seja, diminuição da produção de testoste-

rona e danificação das células do ducto semi-

nífero (ABDEL-MONEIM, 2021). 

Ademais, outro efeito do aumento da 

expressão de ECA2 induzido pelo SARS-

CoV-2 e seu processo inflamatório seria a 

ativação de uma resposta autoimune oca-

sionada pela liberação de citocinas pró-

inflamatórias pelas células de Leydig e células 

de Sertoli, pois o receptor de ECA2, estando 

bloqueado pela presença do vírus, não conse-

gue converter as angiotensinas específicas, 

assim, o excesso das angiotensinas causa in-

flamação com produção excessiva de cito-

cinas como a interleucina-6 (IL-6), levando a 

uma infiltração de leucócitos no testículo, 

lesão do epitélio seminífero, ruptura da bar-

reira sanguínea do testículo e, consequen-

temente, orquite autoimune e formação de 

anticorpos anti-espermatozoides (ABDEL-

MONEIM, 2021; MONTANO et al., 2021). 

Por fim, também foi observado que uma maior 

expressão de ECA2 ocorre em pacientes mais 

jovens, principalmente em indivíduos na 

idade de sua maior atividade reprodutiva, por 

volta dos 30 anos de idade, levando a possibi-

lidade de que homens mais jovens infectados 

pelo COVID-19 estariam mais susceptíveis a 

danos testiculares quando se comparado a 

homens mais velhos infectados (ABDEL-

MONEIM, 2021; MONTANO et al., 2021; 

ROYCHOUDHYR et al., 2021; SHARMA et 

al., 2021; GOMES et al., 2021; MOSHREFI 

et al., 2021; MOSLEH et al., 2021; ERBAY 

et al., 2021). 

Outrossim, demonstrou-se que o vírus 

SARS-CoV-2 se utiliza de mais um receptor 

para entrar nas células hospedeiras de forma 

efetiva, a serina protease transmembrana 2 

(TMPRSS2). Esta enzima, que também está 

presente em diversos órgãos do corpo huma-

no como pulmão, glândula salivar, tireoide, 

pâncreas, rim e fígado, bem como em muitos 

tecidos masculinos como ducto deferente, 

epidídimo, vesícula seminal e próstata, de-

sempenha um papel de protease, ou seja, atua 

clivando a proteína S do vírus, permitindo a 

fusão da membrana do vírus com a membrana 

da célula hospedeira, facilitando a entrada do 

vírus na hospedeira e a propagação viral por 

meio da interface com o receptor ECA2 na 

célula hospedeira (ABDEL-MONEIM, 2021; 

BORGES et al., 2021; ZADEH, 2021; 

ROYCHOUDHYR et al., 2021; SELEK, 

2021; SHARMA et al., 2021; GOMES et al., 

2021; MOSHREFI et al., 2021). É expressa 

nas espermatogônias, células de Leydig e 

células de Sertoli, as quais também possuem 

receptores de ECA2, o que significa que estas 

células formam uma poten-cial rota de entrada 

do SARS-CoV-2 neste sistema. O mecanismo 

esperado, portanto, é que o vírus se ligue tanto 

a ECA2 quanto a TMPRSS2, no tecido 
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testicular, para causar os danos da infecção 

(ABDEL-MONEIM, 2021; MONTANO et 

al., 2021; BORGES et al., 2021). 

Isto posto, sugere-se que o vírus SARS-

CoV-2 necessita da expressão de ECA2 e 

TMPRSS2 para a atividade viral, sendo que 

altos níveis de ECA2 na superfície celular do 

tecido testicular aumenta o risco de infecção 

local pelo vírus e a presença de TMPRSS2 no 

tecido reprodutor masculino também desem-

penha um papel importante na mediação da 

entrada deste (ZADEH, 2021; ROY-

CHOUDHYR et al., 2021; SELEK, 2021; 

PATEL et al., 2021; ERBAY et al., 2021). 

Desta forma, propõe-se que a invasão viral 

direta de SARS-CoV-2 por meio de receptores 

ECA2 e TMPRSS2, ou até mesmo indire-

tamente por meio da resposta inflamatória, 

podem causar lesões nos testículos, disfunção 

da espermatogênese testicular e redução da 

contagem de espermatozoides, o que poderia 

afetar, por consequência, a função reprodutiva 

masculina com subsequente prejuízo na 

fertilidade. No entanto, mais estudos são 

necessários para avaliar os padrões de 

expressão das proteínas ECA2 e TMPRSS2 

nas células testiculares, e como tais podem 

afetar o sistema reprodutor masculino (AB-

DEL-MONEIM, 2021; LEE, 2021; SELEK, 

2021; MENG; DONG; LI, 2021; PATEL et 

al., 2021; GOMES et al., 2021; MOSLEH et 

al., 2021). 

 

Danos indiretos 

 

A infecção por COVID-19, apesar de não 

ser instalada diretamente no sistema repro-

dutor masculino, impacta esse trato de forma 

indireta. (ROYCHOUDHURY et al., 2021) A 

alta resposta inflamatória, acompanhada de 

febre persistente, é desencadeada pela presen-

ça do vírus e engrandece a hipótese do com-

prometimento da função testicular, ou seja, 

deficiência espermática. Tal suposição é bem 

aceita uma vez que a hipertermia pode afetar 

a espermatogênese, refletindo nos parâmetros 

do sêmen (ABDEL-MONEIM, 2021; MENG 

et al, 2021; SETHURAM et al, 2021). 

Outrossim, é de amplo conhecimento que 

o zinco é um fator essencial na reprodução 

masculina, uma vez que participa desde o 

processo da formação do espermatozóide até 

após a fecundação. A deficiência desse ele-

mento está associada aos eventos oxidativos 

da infecção por coronavírus (SETHURAM et 

al, 2021). Corroborando, a superprodução de 

espécies reativas de oxigênio também impac-

tará no funcionamento testicular e, por conse-

quência, na produção de sêmen. 

Ainda, conforme a instalação do SARS-

CoV-2 ocorre a tempestade de citocinas que 

atua refletindo em complicações comumente 

observadas: insuficiência hepática e renal, in-

suficiência respiratória provocada por edema 

pulmonar, assim como disfunção na troca 

gasosa. São alguns os mediadores desse pro-

cesso inflamatório: interleucinas, TNF-alfa, 

interferon-gama, proteína induzível 10, pro-

teína quimioatraente de monócitos-1, fator 

estimulador de colônias de granulócitos e 

proteína inflamatória de macrófagos-1alfa 

(ABDEL-MONEIM, 2021). 

Além disso, há um breve estudo apontando 

para alterações na função testicular em indi-

víduos portadores da COVID-19 que fizeram 

uso de certos medicamentos. Os resultados 

apontam que o uso de glicocorticóides asso-

ciados ao estresse levam à lesão nos testículos, 

a ribavirina reduz os níveis de testosterona e 

inibe a espermatogênese, assim como a rino-

tavir (ABDEL-MONEIM, 2021). 

 

Transmissão sexual 

 

A partir da leitura dos trabalhos científicos 

selecionados, informações acerca da possibi-



 

117 
  

lidade de transmissão sexual de SARS-COV-

2 por homens infectados foram analisadas. Foi 

possível aferir que não há uma resposta 

conclusiva, em consequência ao pequeno 

número de estudos sobre o tema. (SEYMEN, 

2020). Em uma revisão sistemática, foi abor-

dado a influência do SARS-COV-2 na in-

fertilidade masculina, no entanto, não há evi-

dências epidemiológicas que suportem a teo-

ria da transmissão sexual do vírus. (ZADEH 

et al, 2021; KASPA et al, 2021). A falta de 

co-expressão da proteína moduladora TMPR-

SS2 nas células testiculares e espermatozóides 

sustenta a hipótese de que não há indícios de 

que a COVID-19 seja uma doença sexual-

mente transmissível. (KASPA et al, 2021). No 

entanto, outra revisão sistemática, através da 

análise comparativa de infecções virais pre-

sentes em fluído seminal decorrente de outras 

pandemias e da COVID-19, oferta novas 

hipóteses de que o SARS-COV-2 possa ser 

transmitido sexualmente. O trabalho em 

questão aborda a publicação de nove estudos 

publicados sobre a presença do coronavírus no 

fluído seminal, dos quais apenas 02 tiveram 

detecção positiva (PIKE et al., 2021). 

Conforme dito, há ainda opiniões muito 

divergentes acerca da presença do vírus no 

sêmen e poucos estudos que possam trazer 

assertividade acerca da metodologia de trans-

missão viral, indicando que as preocupações 

em relação à transmissão por essa via não 

podem ser negligenciadas. Portanto, esses 

questionamentos devem servir de incentivo 

para a busca de novas informações acerca do 

assunto. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em suma, os achados supracitados no 

trabalho em questão indicam a relevância do 

estudo interligado entre o Coronavírus e o seu 

reflexo no sistema genital masculino, com 

enfoque nas possíveis consequências à 

reprodução humana. 

A análise dos 27 artigos - selecionados e 

filtrados com base na relevância para pro-

dução desse material -, apesar de indicar 

grandes progressões em relação ao conhe-

cimento científico sobre o assunto, explicita a 

necessidade mais estudos a respeito, visando 

consolidar as informações já existentes e 

discutir aquelas em que ainda há grandes 

controvérsias e disparidades, como a via de 

transmissão sexual e os impactos potenciais 

do SARS-Cov-2 na gametogênese masculina. 
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Capítulo 16 - COVID-19 E AS 

ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS 
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INTRODUÇÃO 
 

Anunciado pela Organização Mundial de 

Saúde em dezembro de 2019, o SARS-CoV-

2, majoritariamente identificado na península 

de Wuhan na China, se disseminou exponen-

cialmente desde então e alcançou desde março 

de 2020, pela OMS, a designação de pande-

mia do novo coronavírus. (CHAN et al., 2020; 

OMS., 2020). 

A infecção pelo SARS-CoV-2 pode esbo-

çar um quadro clínico variável, em que apesar 

dos sintomas respiratórios serem os mais 

prevalentes, o acometimento extrapulmonar 

também pode estar presente, sobretudo sob a 

forma de sintomas gastrointestinais como 

diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal 

(ALMEIDA, 2020; JIN et al., 2020). Ade-

mais, a possibilidade de transmissão fecal-oral 

emergiu a partir de estudos que evidenciaram 

o RNA viral nas fezes de pacientes infectados, 

como no estudo encabeçado por Chen J. et al 

(2020), demonstrando que de 73 pacientes 

infectados pelo coronavírus, 53,4% possuíam 

positividade para RNA viral nas fezes. 

No que tange a patogênese das manifes-

tações gastrointestinais, essa ainda permanece 

desconhecida. Contudo, acredita-se englobar 

multifatorialidade relacionada a citotoxici-

dade direta mediada pelos receptores da enzi-

ma conversora de angiotensina II (ECA2) da 

mucosa intestinal, disbiose, injúria vascular e 

inflamação induzida por citocinas (PATEL et 

al., 2020). 

Tendo isso em vista, tais características 

possuem implicações clínicas no que concer-

ne ao manejo correto dos doentes e o controle 

preventivo eficaz da infecção pelo SARS-

CoV-2. Desta forma, o objetivo deste estudo 

foi descrever e identificar a prevalência dos 

sintomas gastrointestinais e verificar se existe 

a possibilidade de uma nova transmissão via 

oro-fecal. 

MÉTODO 
 

O presente estudo trata-se de uma revisão 

integrativa de literatura com início e término 

no período de agosto de 2021. Foram 

realizadas buscas eletrônicas nas bases de 

dados PubMed, LILACS, BVS e SciELO 

através dos seguintes descritores: “gastro-

intestinal alterations OR gastrointestinal fea-

tures”, “alterações gastrointestinais OR acha-

dos gastrointestinais”, “coronaviruses”, “co-

ronavírus”, “fecal oral transmission”, “trans-

missão fecal oral”. Desta busca foram obtidos 

15 artigos, posteriormente submetidos aos 

critérios de seleção. 

Foram considerados ensaios clínicos ran-

domizados, coortes, casos controle, série de 

casos, revisão sistemática publicados no 

período de 2020-2021, independentemente do 

idioma que abordavam, em sua temática as 

alterações gastrointestinais na infecção pelo 

SARS-CoV-2 e a possibilidade de transmis-

são fecal-oral do vírus. Foram excluídos 

artigos duplicados, artigos disponibilizados 

no formato de resumo, que não atendiam ao 

objetivo de estudo do presente projeto e que 

não atendiam aos demais critérios de inclusão 

utilizados. 

Após aplicar os critérios de seleção, res-

taram 9 artigos que foram submetidos a leitura 

detalhista para coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, sub-

divididos em categorias temáticas com a fim 

de estabelecer a relação de prevalência dos 

sintomas gastrointestinais na infecção pelo 

COVID-19 e a possibilidade da transmissão 

fecal-oral. 

Os resultados foram apresentados na for-

ma descritiva divididos em categorias temá-

ticas abordando: os sintomas gastrointestinais, 

prevalência dos sintomas gastrointestinais e 

transmissão oral fecal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sintomas gastrointestinais 

 

A clínica recorrente do COVID-19 é 

composta por febre, fadiga, tosse seca e 

dispneia. Ainda, é comum os pacientes infec-

tados desenvolverem congestão nasal, farin-

galgia e mialgia (JIN et al., 2020). Além das 

típicas manifestações respiratórias, a infecção 

por COVID-19 também apresenta quadro 

relacionado ao trato gastrointestinal, sendo os 

sintomas mais comuns náuseas, vômitos, 

anorexia e dores abdominais, além de disten-

são abdominal, eructações e hemorragia gas-

trointestinal (YE et al., 2020; ZHONG et al., 

2020). Um estudo realizado nos Estados 

Unidos, com 318 casos confirmados de 

COVID-19, relatou que 61,3% dos pacientes 

referiram no mínimo um sintoma gastrointes-

tinal, correspondendo a perda de apetite 

(34,8%), diarreia (33,7%) e náusea (26,4%). É 

válido ressaltar que as manifestações gastro-

intestinais, em alguns casos, podem preceder 

a febre e os sintomas respiratórios (ZHONG 

et al., 2020). Outro estudo de coorte chinês 

com 138 pacientes infectados com o vírus 

SARS-CoV-2 declarou que 10,1% dos pa-

cientes apresentaram náuseas e diarreia dois 

dias antes de apresentar os típicos sintomas 

respiratórios e febre. 

Além disso, foi encontrada uma relação 

entre COVID-19 grave com os níveis aumen-

tados de alanina aminotransferase (AST) e a 

aspatato aminotransferase (ALT) (ZHONG et 

al., 2020). 

 

Prevalência dos sintomas gastroin-

testinais 

 

A principal via de contaminação do 

SARS-CoV-2 ocorre pelo ar e atinje 

substancialmente o sistema respiratório, 

porém após a contaminação o vírus inicia sua 

infecção por células alvo, especialmente no 

íleo e no cólon, que promove o acometimento 

das células epiteliais no trato gastrointestinal 

(CHEN, et al., 2021). Além da infecção, o 

tratamento medicamentoso contra o COVID-

19 também contribui para as manifestações 

gastroentéricas em razão das reações 

adversas. Dessa forma, é possível aferir que o 

vírus atua tanto de forma direta quanto 

indireta causando danos a mucosa 

gastrointestinal.  

O estudo recente feito de Wuhan identifica 

que até 79,1% dos infectados pelo COVID-19 

apresentaram sintomas gastrointestinais como 

dor abdominal, náuseas, vômitos, anorexia e 

diarreia (GUO, et al., 2020). Salienta-se que 

manifestações gastrointestinais podem 

aparecer em alguns casos mais cedo do que 

febre e sintomas respiratórios, que são os 

sintomas mais comuns. Um estudo de coorte 

chinês observou 138 pacientes com COVID-

19, 14 deles (10,1%) desenvolveram sintomas 

de diarreia e náusea cerca de 1-2 dias antes de 

relatar febre e dispneia (GUO, et al., 2020). 

Dentre as manifestações gastroentéricas, a 

anorexia, que se apresenta como perda de ape-

tite, é a mais comum, tendo uma prevalência 

variável de 1,0% a 79%. O mecanismo da 

anorexia associada à COVID-19 ainda é 

pouco conhecido, porém pode estar associada 

com a disfunção gustativa. A anosmia foi 

concatenada à disgeusia como marco especí-

ficos da infecção precoce por SARS-CoV-2 

(CHEN, et al., 2021). 

Náuseas e vômitos são resultados do 

impacto no sistema digestivo com um pre-

domínio de 7,8% a 22,7% (CHEN, et al., 

2021). 

A diarreia pode ser induzida pela própria 

infecção intestinal por SARS-CoV-2, distúr-

bio da microbiota intestinal e alguns trata-
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mentos anti-COVID-19, constando uma pre-

dominância de 2% a 50% (CHEN, et al. 

2021). 

 

Transmissão oral-fecal 

 

Diversos estudos encontrados na literatura 

corroboram com a possibilidade de transmis-

são fecal-oral. O vírus SARS-CoV-2 utiliza a 

enzima conversora de angiotensina II (ECA2) 

como receptor para a entrada nas células. As 

células pulmonares são as prioritariamente 

infectadas, todavia pode haver acometimento 

gastrointestinal, visto que existem receptores 

ECA2 na borda em escova da mucosa 

intestinal, fazendo com que haja invasão do 

vírus nos enterócitos absortivos do íleo e 

cólon, levando a sintomas gastrointestinais e 

piora da inflamação (ZHANG et al., 2020; 

UZZAN et al., 2020). Além disso, o vírus é 

liberado pela parte apical das células pulmo-

nares, facilitando a entrada no TGI pela movi-

mentação mucociliar. 

Em um estudo realizado por Chen et al 

(2020), a presença de SARS-CoV-2 nas fezes 

foi encontrada em 66,67% dos pacientes com 

COVID-19. Além disso, entre esses pacientes, 

64,29% permaneceram positivos em amostras 

do RNA fecal, mesmo após negativação das 

amostras respiratórias. Portanto, esses resulta-

dos corroboram com a possibilidade de 

transmissão fecal-oral. Além disso, o RNA do 

vírus SARS-CoV-2 pode estar presente em 

amostras fecais por aproximadamente 5 

semanas após as amostras respiratórias dos 

pacientes testarem negativo para este vírus 

(WU et al., 2020). 

Diante disso, os autores constatam que o 

swab anal pode ser tão importante quanto o 

swab nasofaríngeo, mesmo em pacientes 

assintomáticos. Portanto, antes da alta hospi-

talar, os médicos devem avaliar que a infecção 

gastrointestinal e a possível transmissão fecal-

oral pode acontecer mesmo depois do desapa-

recimento do vírus no trato respiratório (CI-

PRIANO et al., 2020). 

Alguns estudos investigaram o nível de 

infecciosidade do SARS-CoV-2 em diferentes 

condições ambientais. Diante disso, foram 

encontrados resquícios do RNA viral em 

esgotos na Austrália, EUA e França (WURT-

ZER, et al., 2020). Além disso, o vírus tem a 

capacidade de sobreviver por mais tempo em 

baixas temperaturas. Portanto, torna-se possí-

vel que o SARS-CoV-2 possa ser transmitido 

pelo esgoto (CHAN, et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Em resumo, embora a COVID-19 expres-

se claramente a sua pior natureza nas vias 

respiratórias, os dados disponíveis apontam 

para a importância de não subestimar a pre-

sença de sintomas gastrointestinais. Dado que 

a maioria dos sintomas são mais suaves do que 

os respiratórios, os médicos podem menospre-

zar o risco da sua presença, porém a junção de 

manifestações gastroentéricas e respiratórias 

estão interligados à gravidade da doença, visto 

que os pacientes que necessitam de cuidados 

na Unidade de Terapia Intensiva tendem a ter 

disfunções hepáticas. (YE et al., 2021). 

Considerando as informações anteriores 

em relação às descobertas de partículas virais 

nas fezes, cujo podem ser positivas para os 

ácidos nucléicos do SARS-CoV-2 mesmo 

quando as amostras respiratórias são ne-

gativas, o manejo preventivo da transmissão 

fecal-oral merece muita atenção. A abun-

dância do RNA viral da SARS-CoV-2 nas 

fezes e a estabilidade do vírus no ambiente 

sugere que a contaminação fecal pode ser uma 

modalidade importante para a propagação 

entre os hospedeiros humanos. As fontes fe-

cais podem levar à transmissão viral, especial-
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mente quando são criados aerossóis. (BYU-

NGCHANG et al., 2021). 

Exames endoscópicos e histológicos de 

doentes com COVID-19 mostraram infecção 

intestinal com SARS-CoV-2 por infiltração 

inflamatória que alterou a composição da 

microbiota intestinal, que se correlacionou 

com a expressão elevada de citocinas infla-

matórias como a interleucina (IL) IL-2, IL-4, 

IL-6, IL-10 e IL-18. Além disso, verificou-se 

que a calprotectina fecal se acumulou em altos 

níveis nas fezes dos doentes com COVID-19 

e com diarreia, que também estava correlacio-

nada com os níveis séricos da citocina infla-

matória de IL-6 (MENG et al., 2021). 

Portanto, o rastreio cuidadoso das amos-

tras de fezes é recomendado, a fim de pro-

porcionar maior proteção aos receptores de 

Transplante de Microbiota Fecal (FMT), pois 

em doentes com COVID-19, pode ser obser-

vado forte desequilíbrio de microbiota intes-

tinal, o que, por exemplo, é o resultado da 

farmacoterapia (KAŹMIERCZAK-SIEDLE-

CKA et al., 2020). Já que, os tratamentos anti-

COVID-19 podem induzir distúrbios gastroin-

testinais de forma independente. A fusão das 

manifestações induzidas pela infecção por 

SARS-CoV-2 e as manifestações induzidas 

pelo tratamento COVID-19 podem agravar a 

situação dos doentes com COVID-19 (CHEN 

et al., 2021). 

Consequentemente, pode contribuir para o 

desenvolvimento de doenças relacionadas 

com a microbiota intestinal no futuro. No caso 

de disbiose intestinal, devem ser introduzidos 

os métodos apropriados utilizados para modu-

lar a sua composição e atividade (KAŹMIER-

CZAK-SIEDLECKA et al., 2020). Por esta 

razão, convém mais evidências e investigação 

para determinar o mecanismo da inflamação 

intestinal ou uma disbiose mais grave da 

microbiota, a correlação com níveis séricos 

mais elevados de citocinas, a ocorrência de 

síndrome de liberação de citocinas(CRS) e/ou 

gravidade da doença em doentes com 

COVID-19. 

Como alguns pacientes com COVID-19 

foram relatados como tendo RNA viral pro-

longado e persistente em esfregaços retais ou 

de fezes são necessários mais estudos para 

quantificar com precisão a relação dos pa-

cientes que eliminam definitivamente o RNA 

viral nas fezes e que têm replicação viral ativa 

no intestino. Também permanece desconhe-

cido durante quanto tempo a infecção intes-

tinal ativa pelo SARS-CoV-2 pode persistir. 

(MENG et al., 2021). 

Desse modo, a prevenção oportuna da 

doença primária (infecção pelo SARS-CoV-2) 

continua sendo a chave para a cura da lesão 

gastrointestinal e hepática associada à CO-

VID-19. (ZHONG et al., 2020). Enquanto 

mais estudos ambientais são elucidados, é 

sugerido fortes campanhas de comunicação 

preventivas e educativas para a lavagem das 

mãos, com grande ênfase na utilização do 

banheiro, e se possível, aderindo a protocolos 

de desinfecção, bem como reforçar o uso de 

equipamentos de proteção individual aos 

profissionais de saúde que realizam procedi-

mentos gastrointestinais frequentes como a 

endoscopia digestiva alta, o exame de toque 

retal, a colonoscopia e o ultrassom anorretal 

(DEIDDA et al., 2021). 

Em síntese, uma verificação rigorosa e 

sistemática para determinar se o título do vírus 

nas fezes pode exceder a dose mínima de 

infecção é fundamental para quantificar com 

precisão o perigo exato de transmissão do 

SARS-CoV-2 através de uma via fecal-oral. 

(MENG et al., 2021).
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INTRODUÇÃO 

 

Com a rápida propagação dos casos 

positivos de indivíduos infectados, elevado 

número de internados e evoluções para óbitos 

pelo SARS-CoV-2 em diversos países do 

mundo, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), por meio da declaração de seu diretor 

geral, Tedros Adhanom elevou o estado de 

contaminação à pandemia em 11 de março de 

2020. A partir deste momento, as repercussões 

produzidas pela pandemia da COVID-19 

acabaram induzindo o surgimento de novos 

desafios às diversas áreas societárias gerando 

efeitos nas esferas da promoção de saúde, 

além de impactos epidemiológicos, sociais, 

econômicos, políticos, culturais e históricos 

sem precedentes, confluindo na necessidade 

de busca por soluções por parte dos governos 

nacionais (UNA-SUS, 2020). 

No Brasil não foi diferente. Antes mesmo 

da confirmação do primeiro caso positivo de 

COVID-19 em território brasileiro, datada de 

26 de fevereiro de 2020 ou da alteração da 

classificação emitida pela OMS referida 

anteriormente, o governo federal por meio de 

seu Ministério da Saúde já caracterizava a 

disseminação mundial do vírus como uma 

emergência de saúde pública e reconhecia o 

risco iminente do registro de casos dentro de 

suas fronteiras (CIMINI et al., 2020). 

Em decorrência dos abalos gerados pelo 

novo coronavírus, emergiu-se a necessidade 

de criação de políticas públicas com focos 

principais na área da saúde e geração de renda, 

bem como o aperfeiçoamento das já existentes 

com a finalidade de se combater a nova 

ameaça deflagrada no país de maneira eficaz 

e através de métodos eficientes (CEEN, 

2020). 

O objetivo deste estudo consistiu em 

analisar os desafios impostos aos diversos 

setores societários frente à disseminação do 

COVID-19 em território brasileiro. Para tanto, 

investigaram-se a priori, as principais conse-

quências de cada área abrangida neste estudo, 

para que a posteriori fossem detectadas as 

carências primordiais em cada âmbito, bem 

como o dever de consolidação e aprimora-

mento de políticas públicas específicas à cada 

instância. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa 

realizada no período de agosto a setembro de 

2021 que objetiva por meio da avaliação de re-

sultados coletados referentes à nova realidade 

imposta multissetorialmente pela pandemia de 

COVID-19 identificar os principais desafios 

às instituições nacionais em remodelarem seu 

modus operandi. 

O material explorado foi agrupado por 

meio de pesquisas em bases de dados como: 

SciELO, Google Acadêmico, Uptodate, sites 

institucionais de referência quanto às temá-

ticas discutidas, sejam eles fontes oficiais 

governamentais ou entidades de confiabili-

dade reconhecida, além de periódicos usual-

mente relevantes aos temas a serem desen-

volvidos. Foram utilizados os descritores: 

‘’COVID-19’’, ‘’políticas públicas’’, ‘’saú-

de’’, ‘’educação’’, ‘’economia’’, ‘’social’’ e 

‘’desafios’’. Desta busca, encontraram-se 

dezenas de artigos, posteriormente subme-

tidos aos critérios de seleção visando maior 

objetividade com enfoque à pertinência do 

conteúdo e de modo a confluir as ideias 

possibilitando a elaboração de um modelo de 

fácil análise e entendimento. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português, inglês e espanhol, publi-

cados no período de 2020 a 2021 e que abor-

davam as temáticas propostas para esta 

pesquisa, além de estudos do tipo revisão, 

disponibilizados na íntegra. Os artigos que 
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não atenderam aos critérios de inclusão ou que 

possuíam temática pouco contextualizada 

e/ou superficial foram automaticamente 

excluídos do processo. 

Após os critérios de seleção restaram 

alguns artigos que foram submetidos à leitura 

minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados de forma 

descritiva, divididos em categorias temáticas 

com abordagem em: saúde, políticas sociais, 

economia e educação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Devido ao novo cenário de pandemia do 

COVID-19, seu enfrentamento é um destaque 

no âmbito internacional e a busca por ações 

voltadas à população visando principalmente 

a saúde pública é prioritária. Com isso, 

objetiva-se um menor risco de contágio com o 

desenvolvimento de medidas preventivas 

eficazes para controle dos casos. 

Apesar de possuir um sistema de saúde 

público como modelo de referência para 

diversas outras nações, evidenciou-se a 

urgência de robustecimento de todo o aparato 

do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez 

que suas debilidades foram escancaradas 

frente à imprescindibilidade da utilização dos 

serviços ofertados. O baixo investimento 

governamental destinado à implementação de 

melhorias técnicas, infraestruturais e adminis-

trativas acabaram colidindo com a manu-

tenção dos altos gastos provenientes do 

Sistema, o que finda na dificuldade de apri-

moramento do setor e dos serviços prestados 

à população. 

Nesse contexto, outros entraves destaca-

dos no processo de combate a COVID-19 

dizem respeito à carência de profissionais 

qualificados e aptos ao enfrentamento da 

doença, em um cenário até então muito pouco 

conhecido e explorado cientificamente, além 

da superlotação de hospitais e leitos 

disponíveis à medida que se observa o avanço 

da enfermidade e sua dispersão por todo 

território que acabam por agravar o quadro de 

crise sanitária, visto que a infraestrutura defa-

sada de hospitais e locais de atendimentos, 

bem como a ausência de equipamentos e 

materiais com tecnologia adequada se 

tornaram problemas que impunham resolu-

ções imediatas (CEEN, 2020). 

Em caráter psicológico se observam 

impactos devido ao contato com o 

desconhecido, distanciamento social e 

remanejamento das atividades cotidianas. Ao 

avanço da doença e afastamentos das ações 

rotineiras se constatou um aumento crítico de 

indivíduos apresentando sintomas como 

irritabilidade, insônia, angústia, preocupação, 

medo e insegurança, com majoritários 

diagnósticos de ansiedade e depressão, além 

de aumento do número de suicídios. O fato faz 

com que seja necessária uma reorganização 

das políticas direcionadas à manutenção da 

saúde mental, a fim de atingir todas as faixas 

etárias e classes sociais: crianças, jovens, 

adultos e idosos, visando à redução dos 

índices de pacientes depressivos, ansiosos e 

com tendências suicidas (LIMA, 2020). 

Para além do colapso do sistema de saúde, 

destacam-se as consequências no âmbito 

econômico, como o encolhimento do PIB 

nacional em mais de 4% conforme previsto 

por analistas, resultado comparado aos piores 

anos da história (1981 e 1990), além do brusco 

aumento no número de desempregados, 

superando em mais de 1,5 milhão o montante 

de contratos eliminados (FAGUNDES, et al, 

2021). A elevação de preços dos insumos das 

mais variadas categorias devido, principal-

mente, à redução da produção por parte da 

indústria que desencadeou o desarranjo das 

cadeias produtivas, uma vez que se constatou 

a queda aguda da demanda e a ausência de 
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perspectivas de normalização do consumo e a 

utilização dos estoques como medida emer-

gencial para cumprimento dos compromissos 

financeiros, também foi situação de realce na 

área econômica, contrastando com a redução 

da renda familiar durante o período 

(CARRANÇA, 2020). 

Na esfera educacional os impactos 

causados pela pandemia urgiram com a 

necessidade de elaboração de um plano de 

diretrizes bem como a formulação de 

protocolos de biossegurança que pudessem 

assegurar o retorno das atividades escolares 

presenciais. Ademais, tornou-se indispensável 

o investimento governamental no que se 

refere à compra de insumos que vão desde 

equipamentos de proteção individual até 

maquinários e despesas com o aperfeiçoa-

mento tecnológico que viabilizasse o ensino à 

distância ou em seu formato híbrido. A 

capacitação dos professores, bem como a 

adaptação dos estudantes ao novo modelo 

proposto em caráter emergencial também 

representou um difícil entrave a ser superado. 

Um estudo realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) divulgado em julho de 2021 

mostrou que mais de 99% das escolas 

brasileiras suspenderam as atividades 

presenciais devido à pandemia, e mais de 90% 

mantiveram a suspensão durante todo o ano de 

2020 (INEP, 2021). 

Como já citado, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) é referência no mundo todo, sendo um 

dos maiores e mais complexos sistemas de 

saúde pública do mundo. A rede que compõe 

o SUS é ampla e engloba a atenção primária, 

média e de alta complexidade dos serviços de 

urgência, emergência e atenção hospitalar, 

além de outros muitas vezes desconhecidos 

pela grande maioria da população como 

serviços de vigilância epidemiológica, 

sanitária, ambiental e assistência farmacê-

utica, garantindo desse modo, acesso integral, 

universal e gratuito para toda a população 

(BRASIL, 2019). 

Ao longo da história da consolidação do 

SUS, a má gestão pública e administrativa por 

parte do governo tornou-se um dos maiores 

obstáculos ao seu pleno funcionamento. Em 

decorrência disso, a pandemia apresentou-se 

apenas como o estopim para acelerar e 

denunciar um problema antigo e estrutural no 

âmbito da saúde pública (CEEN, 2020). 

Diante deste cenário, presenciaram-se em-

traves, onde a demanda pelo (SUS) se elevou 

e os investimentos permaneceram estagnados. 

O que acabou por deflagrar um desequilíbrio 

que se refletiu em profissionais de saúde 

esgotados, escassez de recursos como se 

observou no estado do Amazonas com a falta 

de cilindros de oxigênio, tendo como 

consequência a transferência de 275 pacientes 

internados para todo o país e dezenas de 

óbitos, redução de insumos básicos, omissões 

frente à outras patologias e questões clínicas 

relevantes, assim como a falta de políticas 

públicas e recursos a serem destinados, de 

maneira rápida, para compras de imunizantes 

(CEEN, 2020; TEÓFILO, et al, 2021). 

Em relação ao sistema educacional a 

pandemia concretizou-se como uma ferra-

menta de grande peso, que contribuiu para 

acelerar e intensificar o abismo social pré-

existente entre a rede pública e privada de 

ensino. Com a nova dinâmica social, pautada 

nos protocolos de distanciamento físico, urgiu 

uma nova logística de aprendizagem, se fez 

necessária a capacitação de gestores para um 

novo modelo de ensino, com instauração de 

aulas remotas online, necessidade crescente 

do uso de tecnologias como celulares, 

computadores e acesso à internet de boa 

qualidade, em um país com evidente 

desigualdade social. Essa reestruturação 

gerou impactos, os quais foram experimenta-
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dos em distintas proporções pelas diferentes 

camadas sociais (INEP, 2021). 

Ambas as esferas de ensino precisaram 

readequar sua metodologia, centrando-se no 

setor privado os desafios por parte dos 

gestores em que se cercaram em aprender a 

manejar as novas tecnologias e produzir aulas 

de qualidade, em linguagem acessível que 

despertassem a participação dos alunos, 

principalmente os de menor faixa etária em 

processo de alfabetização, visto que possuem 

maior dificuldade em concentrar. Já as 

problemáticas levantadas pelos alunos mais 

maduros e do mesmo setor, permearam a 

incapacidade em manter uma rotina de 

estudos, a falta de foco e motivação e a 

defasagem no pilar social, um reflexo da 

ausência de convivência com pessoas além do 

círculo familiar, que muitas vezes culminou 

no desenvolvimento de transtornos como a 

introspecção, ansiedade e depressão (INEP, 

2021). 

Dando ênfase ao segmento público, a 

narrativa de readequação a nova realidade 

pandêmica experimenta um teor distinto ao 

setor privado em muitos aspectos, no tocante 

aos gestores estes também vivenciaram 

dificuldades na migração ao sistema remoto 

online, porém de uma maneira ampliada 

considerando que pelo menos 4,1 milhões de 

alunos da rede pública não dispõe de uma 

conexão à internet, 21% tem acesso apenas 

pelo celular, somente 43% puderam conectar-

se utilizando um computador, contrastando 

com 81,8% do setor privado, ambos dados 

concedidos pelo IGBE. Tornou-se difícil 

abranger e suprir as necessidades de todos os 

alunos de uma maneira satisfatória. Com uma 

evasão escolar de 1,38 milhão, segundo dados 

do Fundo de Emergência Internacional das 

Nações Unidas para Infância (UNICEF), 

estudantes postulam aumento de dificuldades 

financeiras, crescimento da violência domés-

tica, falta de meios de acesso e ambientes 

tranquilos para estudar como as principais 

causas de abandono escolar (UNICEF, 2021; 

PNAD/IBGE, 2021). 

No que diz respeito ao setor econômico, 

como já mencionado, este foi um dos 

segmentos que mais sofreu as consequências 

negativas da pandemia, apresentando cres-

cente retração, a qual se evidenciou no 

fechamento de 75 mil estabelecimentos 

comerciais em 2020, segundo um levanta-

mento divulgado pela Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), sendo 98,8% micro e pequenas 

empresas, que tiveram poucos ou escassos 

incentivos fiscais. Concomitantemente e 

fomentando a situação antes relatada, o poder 

aquisitivo da população diminuiu drástica-

mente, a alta histórica do desemprego, que 

saltou de 11,9% para 13,5% em 2020, veio 

acompanhada da falta de uma articulação 

política rápida e efetiva para assegurar os 

direitos básicos dos cidadãos, como 

alimentação (PNAD/ IBGE, 2021). 

Na tentativa de amenizar os impactos 

sociais, principalmente da fome, nas parcelas 

mais pobres da sociedade brasileira, no dia 2 

de abril de 2020 foi implementado o auxílio 

emergencial, porém este encontrou alguns 

impedimentos para que fosse considerado 

100% abrangente, dentre eles podendo 

mencionar-se a “exclusão digital”, na qual 

estudos apontaram que as classes D e E não 

acederam ao benefício, devido à falta de 

internet e de tecnologias necessárias para o 

cadastro no aplicativo governamental 

(AGÊNCIA BRASIL, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

Por essa ótica, diante dos fatos abordados, 

evidencia-se a influência pandêmica nas 

diversas áreas sociais, cobrando suma 
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importância à necessidade da criação de 

políticas abrangentes e efetivas por parte do 

governo, que tenham por objetivo sanar ao 

máximo as desigualdades vivenciadas nos 

distintos âmbitos que compõem a sociedade, 

respaldando a população e promovendo 

equilíbrio multissetorial no país. Desta 

maneira, torna-se imprescindível a 

participação e comprometimento de cada 

cidadão no seguimento de medidas sanitárias 

de distanciamento, bem como na perpetuação 

positiva da vacinação e o cultivo do 

sentimento de empatia e pluralidade para com 

o outro, que visem o bem-estar geral. A ação 

conjunta está diretamente relacionada à 

eficácia dos planos de enfrentamento à 

pandemia e é pilar fundamental no combate 

aos novos desafios impostos. 
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Capítulo 18 - ANTICORPOS 

MONOCLONAIS, SUA APLICAÇÃO E 

EFICÁCIA NO TRATAMENTO DA 

COVID-19 
Palavras-chave: SARS-CoV-2; Anticorpos 

monoclonais; Avaliação de eficácia-efetividade 

de intervenções. 
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INTRODUÇÃO 
 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é um 

vírus de RNA causador da COVID-19. A 

entrada do SARS-CoV-2 nas células humanas 

ocorre pela ligação ao receptor de superfície 

da enzima conversora de angiotensina 2 

(ACE2), sendo facilitada pela enzima serino 

protease transmembrana tipo II (TMPRSS2). 

Destaca-se a presença desse receptor ACE2 

em órgãos como rins, coração, intestino, 

pulmão, endotélio e testículos, associando-se 

às manifestações clínicas da doença pelo 

comprometimento desses sistemas (UZUNI-

AN, 2020). 

Durante a infecção por SARS-CoV-2, há 

liberação excessiva de citocinas levando a 

efeitos como a vasodilatação e edema, expli-

cando muitas vezes as complicações pulmo-

nares associadas ao acúmulo de líquido nos 

espaços alveolares (edema pulmonar), difi-

cultando a ventilação e, consequentemente a 

troca gasosa (ANTONIO et al., 2020). Asso-

ciadas aos eventos pulmonares, acrescentam-

se as repercussões sistêmicas vinculadas à 

cascata de citocinas (BRASILEIRO FILHO, 

2018). Surge, assim, a necessidade de tentar 

reduzir danos para o corpo humano, equili-

brando farmacologicamente o excesso de 

citocinas. 

Destaca-se o uso dos anticorpos mono-

clonais (mABs) como terapia antiviral na 

COVID-19, entre os tratamentos em estudo. 

Os mABs são imunoglobulinas sintetizadas a 

partir de um único clone de células B e 

possuem especificidade para epítetos espe-

cíficos antigênicos. Tal característica possibi-

lita a inibição ou bloqueio da cascata de 

sinalização e potencializa a resposta imune. 

Alguns desses anticorpos estão sendo utiliza-

dos visando a supressão imunológica, inibição 

e destruição de células neoplásicas. A biotec-

nologia dos anticorpos monoclonais é também 

utilizada na medicina diagnóstica (SILVA et 

al., 2021). 

Diversos tipos de mABs estão sendo 

estudados no tratamento de pacientes com 

COVID-19, entre eles: tocilizumabe (TCZ), 

LY-CoV555, REGN-COV2, ixekizumabe, 

natalizumabe, meplazumabe, entre outros. Os 

variados anticorpos monoclonais podem pos-

suir diferentes mecanismos de ação. Até 

então, a maioria dos ensaios clínicos utiliza-

ram o tocilizumabe como intervenção (MAN-

SOURABADI et al., 2020), o qual tem ga-

nhado visibilidade no potencial tratamento da 

doença, já que este bloqueia o receptor da 

interleucina 6 (IL-6), interrompendo sua ação. 

Como citado anteriormente, a IL-6 tem papel 

na patogênese da liberação de citocinas no 

processo inflamatório da COVID-19, desen-

cadeando a hiperinflamação, que está asso-

ciada à gravidade da doença (ANTONIO et 

al., 2020). 

O objetivo deste estudo é descrever o 

mecanismo de ação dos anticorpos monoclo-

nais e sua eficácia no tratamento da COVID-

19, por meio da revisão de evidências 

científicas. 
 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica 

integrativa realizada, por meio de pesquisas 

nas bases de dados: PubMed, SciELO e 

LILACS. Na estratégia de busca foram 

utilizados os seguintes descritores combina-

dos com os operadores booleanos AND e OR: 

"Monoclonal Antibodies" OR "Monoclonal 

Antibody" OR "Antibody, Monoclonal") AND 

"SARS-CoV-2" OR "COVID-19" OR "Coro-

navirus". Desta busca foram encontrados 35 

artigos, posteriormente submetidos aos crité-

rios de inclusão. 

As estratégias de busca específicas para 

cada base de dados foram: PubMed: 
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"monoclonal antibodies" OR "monoclonal 

antibody" OR "antibody monoclonal" AND 

"SARS-CoV-2" OR "COVID-19" OR "Coro-

navirus" AND meta-analysis OR randomized 

controlled trial OR systematic review. 

SciELO: Monoclonal Antibodies OR Mono-

clonal Antibody OR Antibody, Monoclonal 

AND SARS-CoV-2 OR COVID-19 OR 

Coronavirus. LILACS: "Monoclonal Antibo-

dies" OR "Monoclonal Antibody" OR 

"Antibody, Monoclonal" AND "SARS-CoV-

2" OR "COVID-19" OR "Coronavirus" AND 

type_of_study:"systematic_reviews". 

Os critérios de inclusão selecionados 

foram: artigos nos idiomas português, inglês e 

espanhol; publicados no período de 1 de abril 

de 2020, data da primeira publicação sobre o 

assunto, a 1 de setembro de 2021 e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa, estudos do tipo revisão sistemática 

(Systematic Review), metanálise (Meta-

Analysis), ensaio clínico randomizado (Ran-

domized Controlled Trial), e artigo de revisão 

(Artículo de Revisión), disponibilizados na 

íntegra, ou que podiam ser acessados por meio 

de uma das instituições de ensino dos autores 

(UFMG, UniBH, e FCMMG), não houve 

exclusão de artigos em prelo. Os critérios de 

exclusão foram: artigos duplicados, disponibi-

lizados na forma de resumo, que não abor-

davam diretamente a proposta estudada. 

Após os critérios de seleção restaram 13 

artigos, que foram selecionados para leitura 

completa e análise crítica para elaboração 

deste capítulo. Os resultados foram apresen-

tados de forma descritiva, abordando os prin-

cipais anticorpos monoclonais utilizados no 

tratamento da COVID-19, assim como a sua 

respectiva efetividade na melhora do prognós-

tico e redução da mortalidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um panorama sobre os anticorpos 

monoclonais 

 

O primeiro anticorpo monoclonal humano 

foi produzido em 1985, combinando-se genes 

da região Fab murina, e região Fc humanos, e 

só então, inseri-los em mielomas, os quais 

produziram anticorpos com maiores regiões 

humanas (ABBAS et al., 2019). Eles possuem 

menores poderes imunogênicos, entretanto, 

suas capacidades de ligação aos alvos também 

diminuíram (COELHO, 2014). 

Em 2002, a Food and Drug Adminis-

tration (FDA) aprovou o primeiro anticorpo 

monoclonal totalmente humano, ou seja, com-

posto 100% de estruturas oriundas de huma-

nos, portanto com a menor imunogenicidade 

(COELHO, 2014). Podem ser produzidos de 

duas formas: in vitro utilizando-se bacterió-

fagos ou in vivo, utilizando-se ratinhos trans-

gênicos, com genes de imunoglobulinas hu-

manas em seus genomas (ROITT et al., 2013), 

e, nesse último caso, o mais eficiente, o rati-

nho transgênico é imunizado com um antíge-

no específico, passando a produzir anticorpos 

monoclonais humanos (CASANOVA ES-

TRUCH, 2013). Assim, isola-se o LB ativado 

do rato, para garantir a sucessão das linhagens 

de anticorpos secretados (COELHO, 2014). 

Os anticorpos monoclonais podem agir de 

maneiras distintas, neutralizando, mediando 

funções efetoras e interferindo na entrada do 

vírus na célula (MARASCO, W. A. & SUI, J, 

2007), mas o papel de neutralizar os anti-

corpos, foi observado como a competência de 

maior importância contra os vírus, sendo, às 

vezes, o único necessário para tal função 

(PALLADINO et al., 1995). 
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Eficácia dos anticorpos monoclonais 

no tratamento da COVID-19 

 

O uso da imunoterapia com anticorpos 

monoclonais no combate de infecções virais 

como SARS e MERS, doenças causadas por 

coronavírus, como a COVID-19, é utilizada a 

fim de reduzir a carga viral, e consequen-

temente, reduzir a gravidade dos sintomas 

(AMINJAFARI, A. & GHASEMI, S. 2020). 

Uma vantagem dos mABs é sua especifici-

dade e segurança em relação a outros métodos 

de imunoterapia como imunoglobulinas intra-

venosas (AMINJAFARI, A. & GHASEMI, S. 

2020). 

Ainda assim, o uso da terapia com anti-

corpos monoclonais contra a COVID-19, 

encontra desafios, dentre os quais podemos 

destacar o realce dependente de anticorpos 

(ADE), que pode intensificar a infecção, e 

aumentar lesões corporais (WEN et al., 2020) 

e as variantes da proteína Spike, a partir das 

substituições de aminoácidos que dificultam o 

reconhecimento do vírus pelo anticorpo (LIU 

et al., 2020). 

O Tocilizumabe (TCZ) é um anticorpo 

monoclonal que inibe o receptor da IL-6, os 

altos níveis desta citocina estão relacionados à 

maior gravidade da doença (MOJTABAVI et 

al., 2021). Estas citocinas, ao se ligarem ao 

receptor, ativam o fator de crescimento endo-

telial vascular e reduzem a expressão da E-

caderina, o que leva à um aumento de permea-

bilidade vascular, choque e disfunção multi-

orgânica (AZIZ et al., 2020).  

O uso de TCZ em pacientes com COVID-

19 grave leva à uma redução dos níveis de IL-

6, melhora clínica, laboratorial e parâmetros 

de imagem na maioria dos pacientes (MOJ-

TABAVI et al., 2021). Outro estudo de 

revisão, também relata melhora dos sintomas 

clínicos, exames laboratoriais, radiografia de 

tórax e redução da necessidade de oxigênio 

(melhora da função pulmonar), do nível de 

PCR (proteína C) e das taxas de IL-6 sérica. 

No entanto, cinco pacientes apresentaram 

efeitos adversos: infecção por Pseudomonas 

Aeruginosa em cultura de urina em um 

paciente com doença renal crônica e hiper-

trigliceridemia em quatro pacientes. Portanto, 

o uso deste tratamento em pacientes com 

níveis séricos elevados de citocina infla-

matória IL-6 se mostra eficaz na modulação 

da resposta inflamatória desencadeada 

(MANSOURABADI et al., 2020). 

Em outro artigo, foi analisado que a 

mortalidade geral foi menor no grupo que 

recebeu o TocilizumabE em relação ao grupo 

placebo. Porém, não houve diferença signi-

ficativa na necessidade de ventilação mecâ-

nica e de internação em UTI. É importante 

ressaltar que devido à imunossupressão, há 

um aumento das taxas de infecção secundária, 

que foram maiores no grupo que recebeu o 

Tocilizumabe (AZIZ et al., 2020). Em 

contrapartida, um estudo de metanálise que 

avaliou duas séries de casos concluiu que 

houve uma necessidade reduzida de suple-

mento de oxigênio em 80% dos pacientes, 

melhora da pneumonia na TC em 90,5% e 

redução do nível de IL-6 após o tratamento 

com o medicamento citado (CHOUPOO et 

al., 2020). 

Outro estudo de revisão, relata que o 

tocilizumabe utilizado em pacientes com 

pneumonia grave e febre, apresentaram me-

lhora clínica, laboratorial (redução dos níveis 

de proteína C reativa, IL-6 e linfócitos) e 

radiológica, além de redução na probabilidade 

de ventilação e mortalidade. No entanto, um 

estudo randomizado envolvendo pacientes 

hospitalizados com pneumonia grave por 

COVID-19, o uso de tocilizumabe não re-

sultou em melhoria considerável no quadro 

clínico ou em redução da mortalidade em 

relação ao grupo placebo em 28 dias (ROSAS 
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et al., 2021). Recentemente, o uso do me-

dicamento combinado com dexametasona tem 

sido recomendado para pacientes com doença 

respiratória de evolução rápida (IOVINO et 

al., 2021). Por fim, em um ensaio clínico 

randomizado de fase 3, não foram observadas 

diferenças clínicas significativas entre o grupo 

tocilizumabe e o grupo placebo, porém, os 

dados sugerem uma redução no tempo de alta 

hospitalar e tempo de permanência na UTI. Os 

eventos adversos foram equilibrados nos dois 

grupos do ensaio e a incidência de infecções 

secundárias foi até menor no grupo que tomou 

o tocilizumabe (ROSAS et al., 2021). 

Sabendo que o poder de ligação de 

anticorpos monoclonais é reduzido devido sua 

alta especificidade, a combinação de mABs é 

uma alternativa eficiente. O REGN-COV2, 

um coquetel combinado que contém dois 

anticorpos monoclonais (casirivimabe e 

imdevimabe), esses anticorpos atuam na 

proteína Spike (sítio de ligação principal da 

doença) e, além disso, acredita-se que tal 

terapia promove a redução da carga viral. 

Nesse estudo, foi analisada a resposta 

imune endógena ao vírus, de forma que foram 

administradas doses de 2,4g de REGN-COV2, 

8,0g de REGN-COV2 e placebo paralela-

mente em pacientes maiores de 18 anos não 

hospitalizados. Ao final do artigo, foi consta-

tado que o coquetel promoveu a diminuição 

da carga viral em pacientes que não haviam 

iniciado a resposta imunológica através de 

anticorpos séricos, e também auxiliou paci-

entes com carga viral mais alta, que possuem 

maior risco de internação, no processo de 

recuperação. Adiante, foi observado também 

o desfecho clínico (quantidade de consultas 

médicas por grupo de pacientes), este foi 

favorável ao uso de REGN-COV2, obtendo 

um resultado de 49% em relação ao grupo 

placebo (WEINREICH et al., 2021). 

O LY-CoV555 é um anticorpo mono-

clonal que se liga ao receptor de proteína de 

pico do SARS-CoV-2 pela enzima de con-

versão de angiotensina 3, atuando como um 

inibidor competitivo. Em um ensaio clínico 

randomizado com 452 pacientes com 

COVID-19 leve/moderado, sendo 70% com 

fator de risco para desenvolver o quadro grave 

da doença, haviam 4 grupos, 1 placebo e 

outros 3 que receberam doses diferentes de 

LY-CoV555 (700 mg, 2.800 mg ou 7.000 

mg). Devido ao desenvolvimento natural da 

doença, todos os grupos apresentaram redução 

gradual da carga viral, no entanto, o grupo que 

recebeu a dose de 2.800 mg apresentou uma 

redução mais rápida. Essa redução acelerada é 

importante, pois está associada a menos even-

tos de hospitalização e redução da gravidade 

dos sintomas, o que foi comprovado neste 

estudo. Embora as diferenças nos efeitos das 

três doses de LY-CoV555 não fossem claras, 

a dose de 2.800 mg foi a única a mostrar 

evidências de depuração viral acelerada 

(CHEN et al., 2021). Esse mesmo estudo 

mostrou que não houve diferenças de riscos 

entre o grupo que recebeu o LY-CoV555 e o 

grupo controle, demonstrando que o trata-

mento é seguro. 

Outro estudo avaliou apenas a eficácia do 

LY-CoV555 de 7.000 mg em um grupo de 314 

pacientes divididos em dois grupos (inter-

venção e controle). Além disso, os pacientes 

receberam o antiviral remdesivir. Não houve 

diferença entre os grupos em relação à 

melhora clínica e velocidade de recuperação. 

Conclui-se que o este anticorpo monoclonal 

quando coadministrado com remdesivir não 

demonstra eficácia (LUNDGREN et al., 

2021). 

O anticorpo monoclonal meplazumabe foi 

analisado nos pacientes de COVID-19 hospi-

talizados e também com relação à duração do 

vírus (vírus negativo). Tal anticorpo possui 
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um mecanismo de ação que parte da ligação 

ao receptor da proteína Spike e ao receptor 

CD147, a fim de bloquear a infecção contínua 

do vírus. Como resultado do artigo, foi 

constatada a eficácia do anticorpo na ligação 

com o receptor CD147 da célula hospedeira 

do vírus, e na diminuição do tempo de alta em 

casos graves e críticos comparado com o 

coorte controle realizado no estudo (BIAN et 

al., 2021; CHOUPOO et al., 2020). 

Natalizumabe é um anticorpo monoclonal 

de origem humana que tem funcionalidade na 

doença de Crohn e tratamento de esclerose 

múltipla. Tal anticorpo atua sobre a integrina 

α4, que pode ser utilizada pelo COVID-19 

para entrar nas células de forma facilitada, 

então, durante a ação do natalizumabe nas 

integrinas ocorre a diminuição da infecção 

pela COVID-19 nas células (SHARIFIAN-

DORCHE et al., 2021). 

O anticorpo monoclonal ixekizumabe está 

em fase de preprint (prelo) no estudo 

encontrado, e é relatado a eficiência de tal na 

inibição da liberação de citocinas e quimio-

cinas pró-inflamatórias, e no COVID--19 foi 

testado para realizar uma terapia antiviral e 

ainda se encontra em fase de testes controle 

(LIU et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

A utilização de imunoterapia com 

anticorpos monoclonais tem avançado nos 

últimos anos. De acordo com os estudos 

analisados, em sua maioria, a utilização deste 

tipo de tratamento na COVID-19 tem apre-

sentado resultados positivos. Foram observa-

das a redução da carga viral, diminuição dos 

níveis de citocinas séricas, melhora clínica, 

laboratorial e radiológica, redução da necessi-

dade de ventilação, diminuição do tempo de 

alta em casos graves e também da taxa de mor-

talidade. Entretanto, nestes estudos, alguns 

pacientes apresentaram efeitos adversos, com 

destaque para infecções secundárias. Sendo 

assim, é de suma importância a realização de 

ensaios clínicos randomizados controlados 

com amostras maiores, a fim de avaliar 

melhor os benefícios e riscos deste tipo de 

tratamento e assim, torná-lo um tratamento 

seguro para a COVID-19. 

Além dos resultados descritos nesta re-

visão, houve consulta em plataformas online 

de apoio à prática clínica, já consagradas, 

como o UpToDate e o Salud con lupa. Ambas 

recomendam o uso de anticorpos monoclonais 

em pacientes com COVID-19 leve e modera-

da, com fatores de risco para agravamento do 

quadro (COHEN et al., 2021). Segundo a 

última atualização, 26 de agosto de 2021, o 

uso de casirivimabe/imdevimabe (REGN-

COV2) tem sido o mais indicado. Há reco-

mendações também para utilização de sotro-

vimabe e bamlanivimabe/etesevimabe, (CO-

HEN et al., 2021). O site Salud con lupa 

apresenta semelhante recomendação para 

casirivimabe/imdevimabe (REGN-COV2) e 

bamlanivimabe/etesevimabe, segundo os úl-

timos estudos em 19 de agosto de 2021 

(TORRES, 2021). 

Conclui-se que é fundamental a atuali-

zação contínua da equipe assistencial, ofere-

cendo aos pacientes o melhor tratamento dis-

ponível, baseado nas melhores evidências 

científicas e utilizando racionalmente os re-

cursos. Considerar a sustentabilidade, tendo 

em vista que o uso da terapia com anticorpos 

monoclonais é de alto custo. Necessita-se 

também de análise prospectiva sobre as 

manifestações das variantes do SARS-CoV-2, 

sua interação e resposta ao tratamento es-

pecífico (COHEN et al, 2021). O desafio que 

se apresenta é o equilíbrio entre a dispo-

nibilidade dos recursos à assistência integral e 

humanizada do paciente, demandas e necessi-

dades individuais e coletivas. 
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Capítulo 19 - COVID-19: DESAFIOS NO 

DESENVOLVIMENTO DE VACINAS E 

OS AVANÇOS NA IMUNIZAÇÃO 
Palavras-chave: Vacinas-Covid; Pandemia; SARS-

CoV-2. 
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INTRODUÇÃO 
 

A história da evolução humana é marcada 

por registros de surtos, epidemias e pande-

mias, causadas pelos mais variados patógenos 

existentes no planeta. Dentre eles tem-se os 

vírus, que são parasitas intracelulares obriga-

tórios e, portanto, necessitam de um hospe-

deiro celular para reproduzir e continuar a sua 

propagação (NOGUEIRA, 2020). Quando 

infectam os seres humanos, podem provocar 

desde os sintomas mais leves a quadros clí-

nicos graves e letais, dependendo da caracte-

rística patológica de cada microrganismo e da 

imunidade de cada indivíduo (BIANCHIN, 

2016). 

No final de 2019, iniciou-se na cidade de 

Wuhan, na China, um surto de síndrome 

respiratória aguda grave. A análise do fluido 

broncoalveolar dos pacientes constatou a 

presença de uma nova cepa de vírus per-

tencente à família Coronaviridae, cujos mem-

bros frequentemente infectam os seres huma-

nos e algumas espécies animais (WU et al., 

2020). Contudo, o novo coronavírus, denomi-

nado SARS-CoV-2, apresenta características 

morfológicas capazes de proporcionar elevada 

taxa de transmissibilidade, podendo ser disse-

minado a partir de gotículas de secreção em 

suspensão no ar ou através do contato com 

superfícies contaminadas (RIBEIRO, 2020). 

Entretanto, por se tratar de uma doença 

infectocontagiosa emergente, havia pouco co-

nhecimento a respeito do comportamento bio-

lógico do patógeno e as ações que poderiam 

ser empregadas a nível global para contenção 

da pandemia. Por essa razão, rapidamente 

houve a disseminação do microrganismo pe-

los continentes, acarretando um aumento ver-

tiginoso do número de casos da então 

denominada COVID-19 (Coronavirus Dese-

ase 2019, em português: Doença por Coro-

navírus 2019). Além disso, por haver baixo 

entendimento clínico da infecção, não havia 

um consenso entre a comunidade médica 

quanto as formas de tratamento mais eficazes 

a serem empregadas, levando a centralização 

da terapêutica apenas para os quadros mais 

graves, com comprometimento dos sistemas 

vitais do organismo (SOARES et al., 2021). 

Essa situação, exigiu rápida adaptação do 

sistema de saúde, sobretudo no que tange a 

ampliação de leitos de terapia intensiva à 

medida que se aumentava o número de casos 

e de vítimas pela pandemia, principalmente 

entre o grupo de indivíduos de maior vulnera-

bilidade como idosos, imunodeprimidos e 

portadores de doenças crônicas (FRANÇA et 

al., 2021). 

A pandemia trouxe consigo, repercussões 

multidimensionais, sejam elas de ordem eco-

nômica, política e principalmente social, ao 

exigir mudanças de hábito da população. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

início de 2020, considerou a utilização em 

nível global de máscaras, álcool em gel para 

higienização de mãos e o distanciamento so-

cial como sendo as estratégias mais eficazes a 

pequeno prazo para redução da propagação 

viral. Enquanto isso, havia uma forte corrida 

entre as potencias nacionais, grupos empre-

sariais farmacêuticos, universidades e centros 

de pesquisas para a criação de vacinas eficazes 

e seguras em um curto espaço de tempo 

(SENHORAS, 2021). 

A vacinação em massa era entendida pela 

ciência como a forma mais promissora e 

duradora para a contenção da pandemia, ao 

possibilitar a criação de uma resposta imuno-

lógica do indivíduo contra o microrganismo e 

assim, minimizar a cadeia de transmissão 

(FREDERIKSEN et al., 2020). Nesse con-

texto, surgiram-se inúmeras pesquisas com 

diferentes metodologias para obtenção do 

imunizante. A matéria prima e as técnicas 

utilizadas na fabricação das principais vacinas 
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aprovadas e em uso mundial contra o SARS-

CoV-2 são variadas, oferecendo consequen-

temente, percentuais distintos de eficácia 

contra o vírus e suas variantes provenientes de 

mutações. As formas de produção mais em-

pregada nos principais imunizantes são 

baseadas na utilização de um vetor viral, no 

uso do RNA mensageiro do patógeno, na 

atenuação do vírus ou a partir de um 

fragmento de proteína do microrganismo 

(LIMA et al., 2021). Independentemente da 

peculiaridade de cada vacina, todas visam 

estimular o sistema imunológico do indivíduo 

contra o vírus e, assim diminuir principal-

mente, os sintomas da doença, as internações, 

os casos graves e óbitos resultantes da in-

fecção (FREDERIKSEN et al., 2020). 

O objetivo deste estudo foi realizar uma 

revisão de literatura nacional e internacional, 

com base em artigos científicos e sites ele-

trônicos, buscando reunir e sintetizar informa-

ções a respeito do processo de pesquisa e 

desenvolvimento de vacinas contra a COVID-

19 no mundo. A partir desse artigo, será 

possivel compreender as fases envolvidas na 

pesquisa científica de desenvovimento dos 

imunizantes, assim como as diferentes meto-

dologias empregadas nas principais vacinas, 

até então aprovadas, contra o SARS-CoV-2. 

 

MÉTODO 

 

O referente estudo trata-se de uma revisão 

de literatura integrativa elaborada entre os 

meses de agosto a setembro de 2021, através 

de bases eletrônicas de dados, como: Scielo, 

UpToDate, Pfizer, Anvisa, Sputnik e sites de 

notícias. Foram utilizadas palavras chaves de 

busca como: “Vacina COVID, Moderna, 

Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, 

Coronavac”. A partir de então, foram selecio-

nados 45 fontes bibliográficas, que em se-

guida foram submetidas aos critérios de 

seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português e inglês, publicados no 

período de 2020 a 2021 e que contemplavam 

as temáticas propostas para esta pesquisa, 

estudos do tipo revisão, disponibilizados na 

íntegra. Os critérios de exclusão foram: 

artigos duplicados, disponilizados na forma de 

resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada e que não atendiam aos 

critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 30 

fontes bibliográficas que foram submetidas à 

leitura minuciosa para a coleta de dados. Os 

resultados foram apresentados através de 

tabelas e em forma descritiva, divididos em 

categorias temáticas abordando os diferentes 

tipos de vacinas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perante os desafios propostos pela 

pandemia e as limitações medicamentosas de 

uma doença nova, a corrida pelas vacinas se 

tornou uma urgência sanitária em âmbito 

global. Sendo assim, logo no início de 2020, 

inúmeros países já estavam em processo de 

pesquisas de reconhecimento do SARS-CoV-

2 e de definição da tecnologia de escolha para 

o desenvolvimento de imunizantes capazes de 

conter o alastramento da COVID-19 e as 

tragédias causadas em todo o mundo. 

A elaboração de uma vacina é um processo 

caro que envolve domínio e persistência e, 

ainda, depende da colaboração de voluntários. 

É necessário, primeiramente, encontrar os 

princípios antigênicos do patógeno em labora-

tório para definir as metodologias possíveis de 

serem empregadas na fabricação do imuni-

zante. Feito isso, são realizados experimentos 

em animais, a fim de determinar o potencial 

de imunogenicidade do material de análise e 
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sua segurança no organismo, concluindo-se, 

então, a chamada etapa pré-clínica. 

Subsequentemente, inicia-se a etapa clíni-

ca, constituída de três fases de testes in vivo. 

Na primeira, aplica-se uma dose da vacina em 

indivíduos adultos e saudáveis e é avaliada 

sua segurança em seres humanos, contando 

com cerca de 20 a 100 pessoas. A fase 2 inclui 

um número maior de voluntários para a reali-

zação dos testes, com o intuito de identificar a 

capacidade de indução de uma resposta 

imunológica, monitorando, concomitante-

mente, a presença de efeitos adversos que, por 

ventura, venham a aparecer. Por fim, na 

última fase avalia-se a eficácia do imunizante 

em milhares de pessoas. 

Todo esse processo leva em torno de dez 

anos para se concretizar, o que indiciou 

questionamentos acerca da agilidade com que 

foram entregues os resultados finais das va-

cinas contra a COVID-19 atualmente em uso 

no mundo, tendo sido, a maioria, concluída 

em menos de doze meses. As tecnologias de 

desenvolvimento utilizadas até o momento 

são diversas, propiciando um vasto leque de 

possibilidades de vacinas contra o novo 

coronavírus, com percentuais de eficácia dis-

tintos, mas que, até então, têm se mostrado 

bastante eficientes na contenção da pandemia. 

Uma metodologia bastante utilizada é a 

baseada em vetor viral. Nessas vacinas, o 

código genético do antígeno do SARS-CoV-

2, a proteína Spike, é inserida em um vírus 

inofensivo aos seres humanos. Dessa forma, 

este vírus funciona com um transportador 

desse antígeno até as células do receptor, que 

irão induzir o início da resposta imunológica. 

Apesar de ser bastante eficaz, há controvérsias 

quanto à incapacidade total de um segundo 

vírus não causar problemas ao organismo hu-

mano. Por esse motivo, uma opção de escolha 

seria a utilização de um adenovírus de poten-

cial infecção apenas em animais como o chim-

panzé, com possibilidade mínima de causar 

danos aos indivíduos, mas que cumpriria 

corretamente com o propósito, devido à 

semelhança genética entre o primata e o 

homem. 

Outra tecnologia conhecida é fundamen-

tada no RNA mensageiro do vírus em questão. 

Nesse caso, o imunizante carrega o código 

genético do SARS-CoV-2 capaz de fazer com 

que as células dos seres humanos produzam o 

antígeno que incitará a resposta imune no 

organismo. Apesar de ser um recurso teorica-

mente novo, vacinas de RNAm foram as pri-

meiras a serem produzidas e denotam alta 

capacidade imunogênica (EDWARDS & 

ORENSTEIN, 2021). 

Dentre as principais metodologias, tam-

bém incluem-se as vacinas que utilizam o 

próprio vírus atenuado ou inativado. Nesses 

casos, são realizados procedimentos com o 

patógeno, desenvolvendo vírus geneticamente 

enfraquecidos ou causando sua morte quimi-

camente em cultura de células. Com isso, o 

receptor terá sua resposta imune gerada contra 

o coronavírus, mesmo com a incapacidade de 

evolução para COVID-19. 

Em vez de usar o todo o vírus, também é 

possível desenvolver um imunizante apenas a 

partir de uma proteína viral, como a proteína 

spike, a qual é encontrada na superfície do 

SARS-CoV-2 e determina o antígeno do ví-

rus. Em contato com o organismo humano, as 

proteínas spike são reconhecidas pelas células 

de defesa, mesmo que de forma mais branda, 

portanto, apesar de ser uma tecnologia sim-

ples e que não denota um custo alto, é neces-

sária a utilização de uma substância chamada 

de adjuvante, capaz de aumentar a eficácia 

desse tipo de vacina, além de ser recomen-

dável a utilização de uma ou mais doses de 

reforço (EDWARDS & ORENSTEIN, 2021). 

No Brasil, atualmente, estão em uso quatro 

vacinas: Comirnaty (Pfizer/Wyeth), Corona-
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vac (Butantan), Janssen Vaccine (Janssen-

Cilag) e Oxford/Covishield (Fiocruz e Astra-

Zeneca) (ANVISA, 2021; GOV.BR, 2021). 

Dessas, as principais aprovadas no mundo são 

a da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen, além 

de vacinas como a Moderna e a Sputinik V, 

também conhecida como Gam-COVID-Vac. 

A Coronavac é um imunizante produzido 

pelo laboratório chinês Sinovac Biotech em 

con-junto com o Instituto Butantan no Brasil, 

sendo uma vacina de vírus inativado do 

SARS-CoV-2 após cultivo em laboratório, 

como feito em vacinas como a de tétano e a 

BCG. Os fragmentos presentes na vacina não 

causam a doença, sendo, na verdade, respon-

sáveis por ativar o sistema imune, iniciando, a 

partir disso, a produção de anticorpos. A 

eficácia dessa vacina está em torno de 50.5%, 

de acordo com o Instituto Butantan, sendo 

100% eficaz no combate a casos graves e 

moderados nas populações de estudo e cerca 

de 78% contra casos mais brandos da doença. 

A Coronavac vem demonstrando diminuição 

significativa das internações hospitalares, 

sendo indicada para indivíduos acima de 18 

com a aplicação de 2 doses com intervalo de 

2 a 4 semanas, no entanto iniciaram-se estudos 

a fim de analisar a possibilidade de uma 

terceira dose de reforço, principalmente em 

idosos e imunossuprimidos. Foi testada em 

mais de 10 mil voluntários entre 18 e 59 anos, 

sem ter gerado efeitos colaterais graves, sendo 

aprovada como potencial imunizante em mais 

de 20 países. 

O imunizante fabricado pelo grupo 

britânico Astrazeneca em conjunto com a 

Universidade de Oxford, com a tecnologia de 

fabricação transferida para a Fundação Os-

waldo Cruz no Brasil, foi feito a partir de um 

Adenovírus de chipamzé. Esse tipo de vírus 

atua como vetor viral na produção do imuni-

zante e transporta o conteúdo genético protei-

co para a formação da proteína spike do coro-

navírus, que em contato com o organismo 

humano, estimula a resposta imunológica no 

receptor. A vacina mostrou aproximadamente 

70% de eficácia e é aplicada em 2 doses com 

intervalo de 12 semanas, sendo indicada para 

indivíduos acima de 18 anos (NINOMI-

KAYA, 2021). 

A vacina da Moderna usa tecnologia de 

RNA mensageiro sintético, capaz de codificar 

a glicoproteína do vírus e induzir resposta 

imune nos indivíduos vacinados. O imunizan-

te foi produzido em Cambridge, Massa-

chusetts e, para conservá-lo, é necessário ar-

mazenamento em uma temperatura de -20 

graus Celsius. É administrada em 2 doses, 

com um intervalo de 28 dias entre primeira e 

segunda aplicação e possui uma eficácia de 

aproximadamente 94%, necessitando de cerca 

de 14 dias após a última dose para alcançar 

esse percentual. É uma vacina que possui 

como reações adversas comuns dores de 

cabeça, muscular e fadiga, e possui um perfil 

bastante seguro (LEVENSON & HOWARD, 

2021). 

Vacina de RNA mensageiro sintético, a 

Comirnaty foi desenvolvida pelo laboratório 

Pfizer e BioNTech, sendo necessária sua con-

servação a -75º Celsius. Esse tipo de imuni-

zante induz parcialmente a formação de anti-

corpos já na primeira dose, dando certa pro-

teção contra o vírus SARS-CoV-2, no entanto 

também é necessária a administração de uma 

segunda dose com intervalo de 3 semanas 

entre elas, a fim de que o organismo responda 

de forma eficiente. No mês de fevereiro de 

2021 a Anvisa registrou oficialmente a vacina, 

comprovando sua eficácia máxima, em torno 

de 95%, e segurança uma semana após a 

última dose (PFIZER, 2021) 

Para a vacina da Janssen foi utilizado, 

como metodologia de fabricação, um vetor 

viral não replicante. Foi desenvolvida pela 

empresa farmacêutica Johnson & Johnson e 
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apenas uma dose é suficiente para alcançar seu 

percentual máximo de imunização. Durante 

estudos clínicos, essa vacina contribuiu para a 

redução em 85% de quadros graves da CO-

VID-19 cerca de 4 semanas após a aplicação, 

bem como a prevenção de 100% contra óbitos 

e internações na população vacinada e de 66% 

contra casos moderados. Além disso, o imuni-

zante pode ser conservado em temperaturas 

entre 2 e 8 graus Celsius por mais de dois 

meses, algo positivo para regiões com clima 

tropical, como no Brasil (SANTOS, 2021). 

A Sputnik V foi fabricada na Rússia pelo 

instituto Gamaleya, sendo uma vacina que 

utiliza dois adenovírus (Ad26 e Ad5) como 

vetores virais, nos quais está inserido parte do 

material genético do SARS-COV-2, capaz de 

produzir a proteína spike desse patógeno. São 

necessárias duas aplicações, cada uma com 

um dos adenovírus, com o intervalo de 21 dias 

entre elas. Esse imunizante foi aceito em 70 

países e a sua eficácia gira em torno de 97,6%, 

após análise entre os 3,8 milhões de indiví-

duos que receberam as duas doses no período 

de 5 de dezembro a 31 de março de 2021 

(NEUMAN, 2021). 

A vacinação se iniciou em janeiro de 2021 

em todo o Brasil e já conta com mais de 60 

milhões de cidadãos completamente imuni-

zados, denotando 29,1% da população brasi-

leira (OUR WORLD IN DATA, 2021). Foram 

priorizados trabalhadores da área da saúde, 

seguidos de idosos acima de 60 anos e de 

alguns dos demais indivíduos considerados de 

risco para a COVID-19 como diabéticos, hi-

pertensos, asmáticos e portadores de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (BIBLIOTECA 

VIRTUAL EM SAÚDE, 2020). Gestantes e 

puérperas foram inclusas no grupo prioritário 

do Programa Nacional de Imunizações no 

Brasil a partir julho de 2021 de forma 

definitiva, algo de significativa importância, 

visto que o índice de letalidade se encontra em 

torno de 10% Segundo o Governo do Brasil. 

A expectativa é vacinar gestantes sem 

comorbidades acima de 18 anos, sendo reco-

mendada a aplicação de vacinas cuja seguran-

ça fora comprovada na gestação, como a 

Pfizer-BioNTech e a Sinovac/Coronavac, 

com a administração de 1ª e 2ª doses do 

mesmo imunizante, evitando intercambia-

lidade (GOV.BR, 2021). 

A vacinação de crianças ainda está em 

análise, considerando que é necessário garan-

tir a segurança do imunizante para indivíduos 

nessa faixa etária, visto que ainda estão em 

desenvolvimento, fundamentando a importân-

cia de um estudo mais abrangente de seu sis-

tema imunológico. Atualmente, nos Estados 

Unidos, empresas como a Pfizer e a Moderna 

seguem em estudos clínicos, a fim de analisa-

rem os efeitos e a segurança da vacinação em 

crianças abaixo de 12 anos, separando-as por 

idade para que seja criado um cronograma de 

vacinação seguro e eficaz. A cautela para 

iniciar a vacinação nessa faixa etária evita que 

haja a possibilidade de os imunizantes agra-

varem, por exemplo, casos de doenças raras, 

porém de significativa importância, como a 

Síndrome Inflamatória Multissistêmica pós 

COVID-19, a qual apresenta índices de óbito 

e alterações neurológicas (BONIFIELD, 

2021). 

No Brasil, a vacinação de menores de 18 

anos está prestes a começar, tendo sido o 

imunizante da Pfizer o único aprovado até o 

momento. Quanto a crianças abaixo de 12 

anos, ainda não existe vacina contra COVID-

19 certificada pela Anvisa. Segundo a agên-

cia, são necessários mais estudos em estágio 

3, como os que estão sendo realizados pela 

empresa Johnson & Johnson, para confirmar a 

proteção e a eficiência da vacina nessa faixa 

etária. 
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Apesar do avanço nas vacinações e a 

significativa diminuição no número de casos e 

de internações por COVID-19, tem-se desco-

berto novas cepas do SARS-CoV-2 em todo o 

mundo. Por esse motivo, há a preocupação 

quanto à eficácia das vacinas já existentes no 

combate a essas variantes. A Moderna tem 

demonstrado maior ação contra a variante 

Delta, de origem indiana, em comparação, por 

exemplo, com a vacina da Pfizer, apesar de 

seus percentuais de eficácia terem tido queda 

de 86% para 76% e de 76% para 42%, 

respectivamente (REUTERS, 2021). Da mes-

ma forma, a vacina Sputnik V mostrou ser 

capaz de induzir a produção de anticorpos 

contra as novas cepas Gama P.1 (reconhecida 

pela primeira vez no Brasil) e Alfa B.1.1.7, 

detectada a princípio no Reino Unido (SPUT-

NIK V, 2021). 

 

A amostra final desta revisão foi cons-

tituída por 9 estudos, entre artigos e revisões 

de literatura. Além desses arquivos, também 

foram incluídos outras fontes por meio de uma 

busca simples, a fim de ampliar o número de 

informações. A Tabela 19.1 permite iden-

tificar os estudos incluídos nesta revisão. 

Tabela 19.1 Tabela dos estudos de base

 

Título Revista 

Coronavirus vaccines (COVID-19; SARS-

COV-2) in Brazil: an overview. (FILHO, et al., 2021) 
Research, Society and Development 

Síndrome Respiratória Aguda Grave por 

COVID‐19: Perfil clínico e epidemiológico dos 

pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

no Brasil (FRANÇA, et al., 2021) 

The Brazilian Journal of Infectious Diseases 

The long road toward COVID-19 herd 

immunity: Vaccine Platform Technologies and Mass 

Immunization Strategies (FREDERIKSEN, 2020) 

Frontiers in Immunology 

Vacinas para COVID-19, o estado da arte 

(LIMA, et al., 2021) 
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 

Conhecendo a origem do sars-cov-2 (COVID 

19) (NOGUEIRA, & SILVA, 2020) 
Revista Saúde e Meio Ambiente 

COVID-19: Informações sobre 

transmissibilidade, sintomas, população de risco, 

fatores de prevenção e intervenções terapêuticas 

(RIBEIRO, 2020) 

Revista Cientifica FAEMA 

O campo de poder das vacinas na pandemia da 

COVID-19 (SENHORAS, 2021) 
Boletim de Conjuntura (BOCA) 

Medidas de Prevenção e Controle da Covid-

19: Revisão Integrativa (SOARES, et al, 2021) 
Revista Eletrônica Acervo Saúde 

A new coronavirus associated with human 

respiratory disease in China (WU, et al, 2020) 
Nature 
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Sabe-se que a vacina é um dos principais 

métodos utilizados pela saúde pública em 

todos os países, devido aos ótimos resultados 

que ela proporciona em âmbito coletivo. Na 

maior parte dos casos, um estudo para a 

criação de uma nova vacina leva cerca de 10 

anos, contudo, devido a emergência provoca-

da pela doença do novo coronavírus, os 

cientistas tiveram de desenvolver uma nova 

vacina em curto espaço de tempo (FILHO et 

al.,2021). 

Neste contexto, foi desencadeada uma 

corrida pelo desenvolvimento de uma vacina 

eficaz, capaz de frear a contaminação e 

hospitalização em massa da população mun-

dial. Potencias mundiais, como os Estados 

Unidos, França, China, Reino Unido, Rússia e 

Alemanha foram pioneiras no processo do 

estudos e desenvolvimento de vacinas para a 

COVID-19. Em junho de 2021, havia 280 

vacinas em desenvolvimento em todo o mun-

do, entretanto a OMS (Organização Mundial 

da Saúde) só concedeu autorização para a 

vacinação em massa da população, o 

imunizante da Pfizer/BioNTech, AstraZene-

ca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm e 

Sinovac (NAÇÕES UNIDAS, 2021). 

A empresa norte americana Pfizer, junto 

da empresa alemã BioNTech desenvolveu 

uma vacina à base de mRNA para combater o 

vírus SARS-CoV-2, sendo necessária a apli-

cação de 2 doses em um intervalo de 21 dias. 

Este imunizante foi aprovado pela a OMS no 

final de dezembro de 2020, sendo utilizado em 

grande escala em países como Alemanha e 

Estados Unidos. No Brasil, a vacina da Pfizer 

só foi aprovada pela Anvisa (Agencia Nacio-

nal de Vigilância Sanitária) em fevereiro de 

2021 (OPAS, 2021). 

A Universidade de Oxford junto da em-

presa farmacêutica AstraZeneca, no Reino 

Unido, desenvolveu um imunizante a base de 

um vetor viral (adenovírus), cujo intervalo de 

tempo para a aplicação das 2 doses é de 12 

semanas. No dia 15 de fevereiro de 2021, a 

OMS aprovou o uso emergencial desta vacina. 

No Brasil, o Instituto de Tecnologia em Imu-

nobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) fez 

uma parceria com a empresa AstraZeneca, a 

fim de produzir doses deste imunizante, e 

consequentemente realizar a imunização da 

população brasileira. A Anvisa aprovou em 

março o uso da vacina Astrazeneca no Brasil 

(LIMA et al., 2021)  

A empresa farmacêutica Janssen de ori-

gem estadunidense desenvolveu um imuni-

zante a base de um vetor viral não replicante, 

capaz de realizar a imunização de uma pessoa 

com apenas uma dose. Esta vacina foi apro-

vada pela OMS e a Anvisa em março de 2021 

para o uso emergencial na população (SAN-

TOS, 2021). 

Outra vacina que foi desenvolvida nos 

EUA foi a da empresa de biotecnologia 

Moderna, cujo o imunizante é produzido a 

partir do RNA mensageiro para a ativação do 

sistema imunológico contra o coronavírus, 

sendo necessária a aplicação de 2 doses em 

um intervalo de 28 dias. Esta vacina foi apro-

vada pela OMS em abril de 2021, já a Anvisa 

ainda não aprovou uso emergencial no Brasil 

(NEVES, 2021). 

Na China, a empresa farmacêutica Sino-

pharm desenvolveu um imunizante a partir de 

um vírus inativado, sendo necessário a apli-

cação de 2 doses em um intervalo de 3 a 4 

semanas. Foi aprovada em maio pela OMS, 

porém no Brasil a Anvisa ainda não aprovou 

para o uso emergencial (COSTA, 2021). 

A vacina Coronavac foi desenvolvida pela 

empresa farmacêutica chinesa chamada Sino-

vac, através de uma versão quimicamente 

inativada do SARS-CoV-2, o tipo de corona-

vírus que causa COVID-19. Este imunizante 

foi aprovado em junho pela OMS e em janeiro 

pela Anvisa. No Brasil, o Instituto Butantan 
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realizou uma parceria com a empresa chinesa 

no desenvolvimento deste imunizante, sendo 

portanto, também, uma vacina de origem 

brasileira. O intervalo entre as doses é cerca 

de 28 dias (BARIFOUSE, 2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

No início de 2021, com o desenvolvimento 

de diversos imunizantes que tiveram sua 

eficácia e segurança comprovada, o principal 

desafio relacionado a neutralização do avanço 

do COVID-19 tem sido a vacinação em massa 

da população. Uma das maiores conquistas da 

saúde coletiva é a vacinação, devido aos seus 

inúmeros benefícios, dentre eles tem-se a 

redução do número de contaminados, além do 

controle e erradicação dos casos graves. Ao 

longo da história, a vacinação esteve presente 

em diversas situações da saúde coletiva, 

controlando o avanço de várias doenças e, 

consequentemente evitando milhões de 

mortes. 

No Brasil, a vacinação contra o novo 

coronavírus se iniciou pelos grupos priori-

tários como os profissionais da saúde, que 

estão em contato direto com o vírus, além dos 

idosos, imunodeprimidos e portadores de 

doenças crônicas que apresentam déficit 

imunológico e, portanto, maior risco de evo-

lução para quadros clínicos graves. Acompa-

nhada de perto pela sociedade e princi-

palmente pelos profissionais da saúde, a co-

bertura vacinal deve ser devidamente fisca-

lizada, a fim de promover uma imunização em 

toda população de forma rápida, eficaz e 

segura. Portanto, com o avanço da vacinação 

e, consequente diminuição da transmissi-

bilidade da COVID-19, os hábitos de vida da 

população tendem a voltar ao seu estado de 

normalidade. 
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Capítulo 20 – DISTÚRBIOS OLFATÓRIOS 

E COVID-19: UMA REVISÃO 

NARRATIVA 
 

 

Palavras-chave: Covid-19; Transtornos do olfato; 

Parosmia; Anosmia 
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INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1960 foram identificados 

pela primeira vez em cavidades nasais os 

coronavírus humanos (CoVsH). O novo coro-

navírus (SARS-CoV-2) causador da doença 

COVID-19 foi descrito pela primeira vez em 

Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e 

rapidamente se espalhou pelo mundo, o que 

levou à recente pandemia. Essa doença é 

caracterizada como uma síndrome gripal 

conhecida por causar a síndrome respiratória 

aguda, e que tem como manifestações clínicas 

sinais e sintomas como febre, tosse, calafrios, 

dispneia, mialgia e odinofagia (TAHVILDA-

RI et al., 2020; KOSUGI et al., 2020). 

Segundo Mendonça et al. (2020), a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS) reconhece 

a disfunção olfatória (DO) como um dos 

sintomas decorrentes da infecção por SARS-

CoV-2. Os primeiros relatos de distúrbios do 

olfato em pacientes com COVID-19 surgiram 

em fevereiro e março de 2020. Atualmente, a 

DO apresenta-se com alta prevalência, em es-

pecial, nas formas leve e moderada da doença, 

podendo ser influenciada por diversas 

variáveis (BARTHELD et al., 2020; 

HAJIKHANI et al., 2020). 

Além disso, no curso da COVID-19, os 

distúrbios olfatórios podem estar associados a 

distúrbios gustativos (DG). Quanto à apresen-

tação, os DG podem apresentar-se como ageu-

sia, disgeusia e, em apresentação simultânea 

com os distúrbios olfativos podem 

representar, as manifestações iniciais da 

COVID-19. (BORSETTO et al., 2020; HAJI-

KHANI et al., 2020; SPETH et al., 2020; 

MUTIAWATI et al., 2021). 

Dessa forma, este capítulo tem como obje-

tivo apresentar uma revisão narrativa sobre as 

principais características da apresentação dos 

distúrbios olfatórios na COVID-19. 

 

MÉTODO 

 

Esta revisão narrativa foi realizada por 

meio de busca de produções científicas nacio-

nais e internacionais nas bases de dados Pub-

Med, Science Direct e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), sendo essa última por meio da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A busca 

ocorreu em agosto de 2021, utilizando os 

descritores “Covid-19”, “transtornos do olfa-

to”, “parosmia” e “anosmia”, os quais foram 

utilizados em associação com o operador 

booleano AND. 

Foram encontrados 74 artigos e, foram 

excluídos 50 trabalhos em razão de duplicação 

ou por se tratarem de estudos de revisão, edi-

toriais, resenhas ou artigos de opinião. Após 

leitura completa dos 24 artigos restantes, 

foram excluídos sete por não se adequarem ao 

objetivo do trabalho. Dessa forma, foram 

incluídos nessa revisão narrativa 17 artigos 

(Figura 60.1). 

A partir do conteúdo obtido das produções 

científicas e da localização de artigos originais 

com base nas referências listadas nos estudos 

de revisão com metanálise foram definidos os 

seguintes blocos temáticos a serem descritos 

na discussão: distúrbios olfatórios associados 

à COVID-19 e suas características; aspectos 

epidemiológicos e fisiopatologia dos distúr-

bios olfativos na COVID-19; instrumentos 

subjetivos e objetivos para determinação de 

distúrbios olfativos na COVID-19; evolução 

da disfunção quimiossensorial na COVID-19 

e sua relação com a gravidade da doença. 

Os critérios de elegibilidade para desen-

volvimento da revisão usados foram: revisão 

sistemática associado a metanálise, estudo de 

coorte, estudo clínico randomizado, estudo de 

caso-controle e artigos de pesquisa publicados 

em português, inglês ou espanhol entre os 

anos de 2020 e 2021. Em relação aos critérios 
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de exclusão foram listados: estudos que não 

contemplassem o tema e trabalhos de revisão, 

relatos de caso e estudos com animais. 

 

Figura 20.1 Fluxograma de seleção dos 

estudos da revisão 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das buscas realizadas nas bases de 

dados foram selecionados 17 artigos, sendo 

que destes 11 artigos abordaram aspectos 

relacionados a “distúrbios olfatórios associa-

dos à COVID-19 e suas características”, 16 

trataram sobre “aspectos epidemiológicos e 

fisiopatologia dos distúrbios olfativos na 

COVID-19”, 6 descreveram uso de “instru-

mentos subjetivos e objetivos para determi-

nação de distúrbios olfativos na COVID-19”, 

e, em três foram apresentados aspectos da 

“evolução da disfunção quimiossensorial na 

COVID-19 e sua relação com a gravidade da 

doença”. A maioria dos artigos encontrados 

serviram como base bibliográfica para a abor-

dagem de mais de uma categoria temática. 

 

Distúrbios olfatórios associados à 

COVID-19 e suas características 

 

As infecções virais do trato respiratório, 

traumas, rinossinusite crônica, envelheci-

mento e doenças neurológicas apresentam 

forte associação com distúrbios transitórios do 

olfato. Dentre as condições citadas, a infecção 

viral das vias aéreas superiores (IVAS) é uma 

das principais responsáveis pela disfunção 

olfatória (DO), alteração decorrente da de-

generação do epitélio olfatório. Nesse tipo de 

disfunção os pacientes podem ser afetados 

pela perda total da capacidade de sentir cheiro 

ou detectar odores, condição denominada de 

anosmia, ou podem apresentar hiposmia, uma 

redução na intensidade do odor percebido, 

caracterizada por uma perda parcial do olfato. 

Existem outros graus de DO, incluindo a 

parosmia, definida como distorção do olfato, 

e a fantosmia, presença de cheiro na ausência 

de estímulo (COUSYN et al., 2021; HAJI-

KHANI et al., 2020; HOANG et al., 2019; 

MUTIAWATI et al., 2021; ROCKE et al., 

2020; SEDEN et al., 2021). 

Segundo Mendonça et al. (2020), a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS) reconhece 

a DO como um dos sintomas decorrentes da 

infecção por SARS-CoV-2. Os primeiros 

relatos de distúrbios frequentes do olfato em 

pacientes com COVID-19 surgiram em feve-

reiro e março de 2020. Recentemente, devido 

à crescente evidência de DO como uma manif-

estação plausível, as desordens olfativas fo-

ram aceitas como sintomas patognomônicos 

da síndrome respiratória aguda grave causada 

pelo novo coronavírus. Nesse sentido, a anos-

mia pode ser considerada um indicador po-

tencial de infecção, além de ser adequado para 

o rastreio e identificação prévia de pacientes 

com COVID-19 (TONG et al., 2020; HO-

ANG et al., 2019; MUTIAWATI et al., 2021; 

SANIASIAYA, 2021). 

Outrossim, vários estudos revelam elevada 

frequência de distúrbios gustativos em indiví-

duos com resultados positivos para a presença 

de SARS-CoV-2. Em se tratando de concei-

tuação, a ageusia é a perda total do paladar ou 

a incapacidade de sentir gosto, enquanto a 
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disgeusia se apresenta como disfunção sem-

sorial com perda relativa da percepção do pa-

ladar. A associação entre presença de hipos-

mia/anosmia e disgeusia/ageusia, portanto, 

pode ser estabelecida e, inclusive, representar 

a primeira sintomatologia da COVID-19, bem 

com o critério inicial para o isolamento social. 

(BORSETTO et al., 2020; HAJIKHANI et al., 

2020; SPETH et al., 2020; MUTIAWATI et 

al., 2021; NINCHRITZ-BECERRA, E et al., 

2021). 

 

Aspectos epidemiológicos dos dis-

túrbios olfatórios na COVID-19 

 

Os distúrbios quimiossensoriais são 

frequentes em pessoas com a COVID-19, 

constituindo-se em um fator importante para o 

diagnóstico precoce da doença (HANNUM et 

al, 2020). Os estudos analisados revelam que 

os distúrbios olfatórios apresentam alta preva-

lência em pacientes com COVID-19, princi-

palmente, na forma leve a moderada da doen-

ça, podendo cursar ou não com distúrbios gus-

tativos. Além disso, podem variar conforme 

idade, sexo, localização geográfica, dentre 

outros fatores (VON BARTHELD, et al., 

2020) 

Em relação à prevalência, há uma ampla 

variação, que vai de 5% a 98,3%. Esses 

índices demonstram, portanto, uma variabili-

dade da presença dos distúrbios quimiossen-

soriais, devido possivelmente, a diferenças 

étnicas, de idade e de sexo, conforme a seguir 

apresentado. Assim, são encontradas condi-

ções em que a disfunção olfativa é pouco 

frequente e também outras em que ela é um 

dos principais sintomas presentes, e em que 

sua presença pode ser um aspecto considerado 

para auxiliar no diagnóstico precoce da do-

ença. (HANNUM et al., 2020). 

Nos estudos incluídos nesta revisão, a 

presença de distúrbio olfatório associado ao 

distúrbio gustativo foi expressiva nas formas 

de COVID-19 de gravidade leve a moderada. 

Nesse sentido, em uma metanálise que ana-

lisou dados de 38.198 pacientes qualificados, 

disfunção quimiossensorial geral foi encontra-

da em 47,4% deles (VON BARTHELD, 

HAGEN e BUTOWT, 2020). 

Quanto à relação entre idade e sexo com a 

presença de distúrbios olfatórios, foi referido 

que o distúrbio olfatório decresce com o au-

mento da idade e com o sexo masculino. Uma 

hipótese para a relação com o sexo ocorre 

devido às diferenças hormonais naturais entre 

homens e mulheres, levando as mulheres a 

apresentarem uma maior sensibilidade olfa-

tória. Ademais, o gene para a síntese de ECA-

2 localiza-se no cromossomo X. Quanto à 

idade, é sabido que o olfato é perdido gradati-

vamente, no entanto há uma perda repentina 

desse sentido na COVID-19 (VON BAR-

THELD, et al., 2020). 

Por meio de uma análise post-hoc foram 

exploradas diferenças entre regiões geográfi-

cas mundiais. Nesta, o distúrbio na Europa 

apresentou-se maior do que no Leste Asiático 

e no Oriente médio. A explicação para essa 

situação se dá por duas hipóteses: as variantes 

da enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA2) em diferentes etnias, o que pode 

acarretar mudanças no curso da doença (KIM 

et al., 2020). Além das diferenças étnicas da 

ECA2, também existem diferenças em outra 

enzima relacionada com a fisiopatologia da 

doença: o receptor da protease serina 2 trans-

membrana, codificada pelo gene TMPRSS2. 

Assim, as mutações virais presentes em 

determinadas regiões geográficas (D614G), 

acarretam diferentes formas infecciosas e, 

consequentemente, maior ou menor presença 

de distúrbios quimiossensoriais (VON BAR-

THELD, et al., 2020). 
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Figura 20.2 Mapa mundial da prevalência de 

algum tipo de déficit quimiossensorial em 

pacientes com COVID-19 

 

 
 

Fonte: Adaptado de VON BARTHELD, et al., 2020 

 

Fisiopatologia dos distúrbios olfato-

rios 

 

O epitélio olfatório, presente no teto nasal, 

constitui-se como a porta de entrada do 

SARS-CoV-2 nos neurônios olfatórios. Isso 

pode ser explicado, especialmente, devido a 

maior exposição dessa região ao ar inspirado 

durante o ciclo respiratório. Nesse interim, o 

vírus é transportado no ar inspirado para cima, 

no sentido do epitélio, onde estão localizados 

os neurônios sensoriais, os quais são respon-

sáveis pela detecção e transmissão de infor-

mações olfativas ao cérebro. A arquitetura do 

epitélio em questão, compõe-se por três estru-

turas básicas: células-tronco basais, células-

tronco sustentaculares e células-tronco olfato-

rias (BRANN et al., 2020; SANIASIAYA, 

2021). 

As células sustentaculares são responsá-

veis pela desintoxicação de odores nocivos, 

pela promoção da ligação odorífero-receptor e 

pelo fornecimento de suporte nutricional para 

apoio da ação dos neurônios olfatórios. Ade-

mais, encontram-se mais vulneráveis e expos-

tas ao meio externo, devido a sua localização 

na superfície da cavidade nasal. Por sua vez, 

as células basais se dividem em horizontais e 

globosas e são capazes de se regenerar após 

acometimento patológico do neuroepitélio, o 

que se constitui como propriedade única do 

epitélio olfatório (CHEN, et al., 2019; 

MUTIAWATI et al., 2021). 

Conforme Hajikhani et al. (2020), entre as 

teorias propostas para explicar a associação 

entre distúrbios olfatórios e infecções virais, 

em especial com o coronavírus SARS durante 

a epidemia em 2002-2003, está o apareci-

mento desses sintomas devido ao envolvi-

mento direto com o sistema nervoso periférico 

ou central. Entretanto, ainda não há consenso 

acerca dos mecanismos de inibição e de 

interrupção da percepção olfativa pelo SARS-

CoV-2 (MUTIAWATI et al., 2021). 

A primeira hipótese formulada na tentativa 

de explicar a DO na COVID-19 baseia-se no 

bloqueio das vias aéreas nasais por secreção 

nasal ou por inflamação da cavidade nasal, 

inibindo a interação entre os odorantes e os 

receptores olfativos. Diversos relatórios téc-

nicos atestam que, ao contrário do que ocorre 

em infecções causadas por outros tipos de 

vírus respiratórios, o SARS-CoV-2 pode levar 

à anosmia e suas variações sem qualquer tipo 

de obstrução nasal. Desse modo, a ausência de 

bloqueio nasal sugere que a COVID-19 pode 

ser uma afecção neurotrópica e neuroinvasiva 

e, por esse motivo, a teoria em questão não 

possui respaldo científico (JAIME-LARA et 

al., 2020; JOFFILY et al., 2020) 

A segunda hipótese postula que ocorre um 

dano em nível de bulbo olfatório via trans-

porte axonal pelos neurônios sensoriais olfa-

tivos (NSO). Contudo, os NSO não expressam 

os receptores ECA2 e TMPRSS2, o que 

sugere que o vírus SARS-CoV-2 pode utilizar 

outra via de entrada na cavidade nasal para 

alcançar os NSO. Esses receptores são encon-

trados em maior quantidade nas células 

sustentaculares, residentes no epitélio olfato-
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javascript:;
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rio, o que explica o seu papel central como 

local inicial da infecção pelo novo corona-

vírus (MUTIAWATI et al., 2021; BRANN et 

al., 2020). 

Após penetrar nessas células, o SARS-

CoV-2 pode causar danos persistentes ao 

neuroepitélio. A regeneração e retorno da 

atividade normal desse epitélio é mediada 

pelas células-tronco basais. Em estado crônico 

de inflamação, a regeneração das células ba-

sais horizontais é prejudicada, o que resulta 

em uma amplificação da sinalização inflama-

tória, fator esse encontrado em pacientes 

afetados pela COVID-19 (CHEN, et al, 2019). 

Corroborando a hipótese anterior, Hajik-

hani et al. (2020) sugeriram que citocinas pró-

inflamatórias como a interleucina-6 (IL-6), 

que se encontram elevadas em pacientes com 

COVID-19, possuem ação central e periférica 

na regulação da atividade dos neurônios 

olfatórios e células da glia. Perifericamente, a 

IL-6 causa um efeito citotóxico nas células 

neuronais ciliares do epitélio olfatório, em-

quanto a sua atuação central baseia-se no 

ataque ao córtex olfatório. 

Ademais, outros estudos relacionam os 

níveis de IL-6 com a gravidade da doença, de 

modo que em quadros graves de COVID-19, 

as concentrações de IL-6 estão aumentadas 

tanto no plasma quanto na mucosa nasal. Por 

outro lado, em casos mais leves, há um 

aumento apenas localizado desse mediador, 

que promove inflamação local e leva a uma 

disfunção do sistema olfatório (HENKIN et 

al., 2013; MUTIAWATI et al., 2021). 

Uma outra hipótese para explicar os DO na 

COVID-19 é a de que o SARS-CoV-2 pode 

provocar degeneração do neuronal por um 

processo de desmielinização e ativação de 

reações imunes mediadas por células T contra 

antígenos do sistema nervoso central. Esses 

processos também causariam prejuízos aos 

pares de nervos cranianos (nervo glossofa-

ríngeo, nervo facial e nervo vago) e aconte-

ceria uma alteração das funções olfativas e 

gustativas (HOANG et al., 2020). 

Quanto à fisiopatologia de alteração com-

binada de disfunção olfatória com alteração de 

paladar, essa alteração pode ser, em parte, 

justificada em razão de que a percepção do 

paladar envolve a entrada de sinais do olfato e 

de gustação orto e retronasal, além da estimu-

lação de fibras sensitivas do nervo trigêmeo. 

Dessa forma, pacientes com anosmia por 

COVID-19 podem relatar distúrbios do 

paladar, mesmo apresentando função gustató-

ria normal (BORSETTO et al., 2020; RO-

CKE et al., 2020). 

Em estudo de metanálise, Kim et al. 

(2021) relataram diferenças regionais e crono-

lógicas de disfunção olfatória e gustativa na 

COVID-19. Em seu estudo, foram encon-

tradas diferenças étnicas nas variantes de 

frequência da enzima conversora de angio-

tensina 2 (ECA2), referida como possível 

receptor do SARS-CoV-2. É possível que a 

diferença nas variantes de ECA2 e o nível de 

expressão em diferentes tecidos influencia a 

prevalência desses distúrbios, bem como as 

mutações filogenéticas daquela. 

De acordo com Von Bartheld, Hagen e 

Butowt (2020), existem outras duas possíveis 

explicações para que os distúrbios olfatórios e 

do paladar tenham se mostrado diferentes no 

decorrer da pandemia. A primeira explicação 

proposta é de que as DO poderiam ser conse-

quência de mutações ocorridas no vírus. Nes-

se sentido, foi referido que a cepa D614 afetou 

principalmente os asiáticos, com menor pre-

valência de sintomas de DO, enquanto os 

causasianos tiveram maior contato maior com 

a cepa G614. Contudo, não se sabe até que 

ponto a mutação contribui para o fenótipo 

quimiossensorial. A segunda explicação é de 

que a frequência das variações genéticas das 

proteínas de entrada do vírus em diferentes 
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populações. Algumas das variantes de ECA2 

e TMPRSS2 realmente ocorrem com frequên-

cias que diferem significativamente entre 

populações étnicas, especialmente entre asiá-

ticos e caucasianos. 

 

Instrumentos subjetivos e objetivos 

para determinação dos distúrbios olfativos 

na COVID-19 

 

A prevalência de distúrbio quimiossen-

sorial relacionado ao olfato durante o curso da 

infecção pelo COVID-19 pode variar ampla-

mente de acordo com o instrumento utilizado 

para identificar a presença ou ausência da 

disfunção. Os principais métodos utilizados 

para essa avaliação incluem o uso de instru-

mentos objetivos ou subjetivos. Os instru-

mentos objetivos incluem testes psicofísicos 

projetados para medir e quantificar as respos-

tas humanas a estímulos físicos, e podem 

diminuir vieses de medição, pois são condu-

zidos em ambiente controlado, utilizando 

procedimentos padronizados. Por outro lado, 

o uso de medidas subjetivas, a exemplos de 

questionários online e autorrelatos de pacien-

tes em entrevistas, subestima a verdadeira 

prevalência da DO (HANNUM et al., 2020). 

Os métodos objetivos para avaliação do 

olfato visam quantificar a perda de cheiro, 

considerando que dependem da percepção 

verdadeira de um estímulo quando apresenta-

do. Dessa forma, os métodos objetivos devem 

ser priorizados em relação aos subjetivos, pois 

garantem maior confiabilidade nos resultados 

apontados nos estudos (PANG et al., 2020). 

Ao comparar as diferenças entre os estu-

dos que utilizaram instrumentos objetivos e 

subjetivos é possível confirmar a heteroge-

neidade dos resultados encontrados para a 

presença de distúrbios olfatórios na COVID-

19. Nesse sentido, em metanálise realizada 

por Von Bartheld et al. (2020), a prevalência 

geral relatada de perda olfatória foi maior nos 

estudos que usaram métodos objetivos em 

comparação com aqueles que utilizaram mé-

todos subjetivos. Os autores destacaram que a 

maioria dos estudos analisados utilizou na 

metodologia testes subjetivos, uma vez que 

possibilitam a obtenção de informações da 

população pretendida de uma maneira fácil e 

de menor custo econômico. Além disso, nas 

circunstâncias da pandemia de COVID-19, 

que exige isolamento social, os autorrelatos se 

sobressaem em relação aos demais métodos. 

 

Evolução da disfunção quimios-

sensorial na COVID-19 e a sua relação com 

a gravidade 

 

Os pacientes infectados pelo SARS-CoV-

2 que apresentam alterações quimiossen-

soriais começam a manifestar os sintomas de 

disfunção olfatória nos primeiros dias da 

doença, sendo em média dois dias após o 

início dos primeiros sintomas de COVID-19. 

Além disso, essa perda olfatória, embora seja 

um sintoma comum a diversas infecções 

respiratórias, é considerada uma das manifes-

tações cuja investigação é imprescindível na 

triagem da população, apesar da notável 

subnotificação (COUSYN et al., 2021; AZIZ 

et al., 2021). 

Outrossim, constatou-se também que, 

quando essa disfunção quimiossensorial se 

estabelece de forma súbita na forma de 

anosmia, os pacientes apresentam uma menor 

taxa de recuperação total do olfato e um maior 

tempo para atingir esse desfecho em relação 

ao aparecimento da hiposmia súbita ou outras 

formas variáveis de apresentação de DO 

(KOSUGI et al., 2020). 

Além da menor taxa de recuperação 

associada ao tipo de variável de perda qui-

miossensorial apresentada, foi descrita uma 

maior prevalência da perda de olfato sob a 
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forma de anosmia súbita. Essa disfunção 

também foi associada, na maioria dos casos, a 

sintomas inflamatórios como tosse, febre, 

cefaleia, fadiga, mal-estar, mialgia, artralgia 

ou anorexia, bem como sintomas nasais 

(KOSUGI et al., 2020). 

Nesse contexto, devido a lesão dos 

neurônios olfatórios causada pela COVID-19, 

a recuperação total dessa disfunção demanda 

mais tempo quando comparada com as disfun-

ções que não são causadas por esse vírus, 

levando em média 15 dias, o que corresponde 

ao tempo necessário para a substituição das 

células nervosas (8 a 10 dias) e para a 

maturação dos cílios dessas células (aproxi-

madamente 5 dias). Excepcionalmente, em 

casos em que os pacientes que perdem a 

função olfatória por completo ou que têm 

mais de 40 anos, a perda olfatória pode persis-

tir por mais de 30 dias (SANIASIAYA, 2020; 

KOSUGI et al., 2020; COUSYN et al., 2021). 

Ademais, a manifestação da DO está 

diretamente relacionada com a gravidade da 

COVID-19, doença em que há predomínio de 

hiposmia/anosmia em pacientes com formas 

mais leves da doença em comparação com 

pacientes com quadros mais graves e críticos. 

A associação entre gravidade da doença e 

disfunção quimiossensorial pode estar relacio-

nada ao fato de que com o aumento da gra-

vidade do COVID-19 sintomas que se classi-

ficam como não potencialmente fatais, a 

exemplo de déficits quimiossensoriais, tor-

nam-se menos perceptíveis e menos relevan-

tes para o doente (VON BARTHELD, 2020; 

AZIZ et al., 2021; HANNUM et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise dos estudos incluídos nessa 

revisão indica que a disfunção olfatória (DO) 

na COVID-19 pode ser considerada um 

sintoma característico, de elevada prevalência 

e detectada com maior precisão por meio de 

uso de instrumentos objetivos. Geralmente, 

essa disfunção quimiossensorial apresenta-se 

nos primeiros dias da doença e em diferentes 

intensidades, podendo ou não cursar com 

distúrbios gustativos, e apresenta média de 

duração de 15 dias, podendo variar em função 

de fatores como idade, sexo, localização 

geográfica e etnia. 

Essa disfunção está relacionada com 

inflamação no trato olfatório produzida por 

ação do vírus no neuroepitélio olfatório e que 

resulta em variados graus de hiposmia ou até 

anosmia. Entretanto, existem várias hipóteses 

sobre os mecanismos fisiopatológicos a ela 

associados. Além disso, há evidências da 

relação direta entre a manifestação de DO e a 

gravidade da infecção. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, foram observadas 

manifestações respiratórias de uma doença 

ainda não identificada em pacientes hospital-

lizados na província de Wuhan, na China. A 

infecção foi provocada por um vírus de RNA 

pertencente à família coronaviridae e recebeu 

o nome de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) (MAR-

ZANO et al., 2020). No início de 2020, a 

doença coronavírus 19 (COVID-19) havia 

propagado consideravelmente pelo mundo, de 

modo que, em março do mesmo ano, 

conforme declaração da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), adquiriu caráter pandêmico 

(SILVA et al., 2020). 

O espectro clínico do COVID-19 é 

heterogêneo, podendo apresentar desde sinto-

mas leves até formas críticas com falência 

respiratória, choque séptico e disfunção múlti-

pla de órgãos, levando o paciente a óbito. Os 

sintomas mais frequentes são febre, tosse 

seca, dispneia, odinofagia, cefaleia, fadiga, 

diarreia, anosmia e ageusia. No entanto, com 

o aumento expressivo dos casos mundiais 

novos sintomas estão surgindo e, nesse 

contexto, estão sendo descritas cada vez mais 

manifestações dermatológicas (MARZANO 

et al., 2020; RELVAS et al., 2021). 

Inicialmente, os sinais e sintomas derma-

tológicos foram pouco notificados. Em um 

primeiro estudo reportado na China em 

Wuhan, dentre os 1099 casos confirmados, 

foram observadas manifestações cutâneas em 

apenas 0,2% deles. Mas com o surgimento de 

novas pesquisas sobre as manifestações 

dermatológicas do COVID-19 foi observada 

uma maior prevalência dessas lesões. Um 

estudo italiano com 88 pacientes observou 

manifestações cutâneas em 20,4% dos casos 

(18 pacientes), sendo que em 8 deles as lesões 

surgiram no início da infecção e em 10 

surgiram após a internação hospitalar 

(WOLLINA et al., 2020). 

As lesões cutâneas relacionadas com o 

COVID-19 possuem 5 padrões principais: 

Pseudo-chilblains (19%), erupções vesicu-

lares (9%), erupções urticariformes (19%), 

erupções maculopapulares (47%), e lesões 

livedoides e necróticas (6%). É importante 

salientar que o quadro dermatológico pode 

surgir na ausência de febre e sintomas respi-

ratórios, sendo relevante para o diagnóstico 

precoce do novo coronavírus (CASAS et al., 

2020; WANG, 2021). 

O presente capítulo tem como objetivo 

analisar a ocorrência das manifestações cutâ-

neas e seus tipos nos pacientes portadores de 

COVID-19, de modo a contribuir para o 

diagnóstico e abordagem precoce. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura realizada no período de março a 

julho de 2021, a partir do levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e Pub-

Med. Para a realização do trabalho foram 

seguidas as seguintes etapas: 1) elaboração de 

um tema problema relevante na atualidade, 2) 

definição dos descritores e critérios de in-

clusão e exclusão para seleção dos artigos, 3) 

coleta dos dados, 4) classificação das evidên-

cias, 5) interpretação e discussão dos resulta-

dos obtidos e 6) apresentação dos resultados 

de forma sumariada. 

Neste capítulo os descritores utilizados 

foram: SARS-CoV-2, COVID-19 e manifes-

tações cutâneas. Foram incluídos no trabalho 

artigos publicados no período de dezembro de 

2019 a junho de 2021 escritos na língua 

portuguesa, língua espanhola e língua inglesa, 

disponíveis na íntegra em plataforma eletro-

nica e gratuita. Os critérios de exclusão foram: 
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artigos duplicados, disponibilizados na forma 

de resumo, que não abordavam diretamente a 

proposta estudada e que não atendiam aos 

demais critérios de inclusão. Foram excluídos 

os editoriais, as cartas ao editor, os trabalhos 

publicados em anais de eventos e artigos de 

reflexão. Após a seleção restaram 27 artigos 

para a análise e escrita do trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os achados cutâneos da COVID-19 são 

semelhantes aos encontrados em outras do-

enças de etiologia viral. A maioria das lesões 

dermatológicas descritas acometem tronco, 

mãos e pés e apresentam uma ampla variação 

quanto ao tempo de aparecimento: entre três 

dias antes e 13 dias após a realização do 

diagnóstico da COVID-19. Todas as lesões 

foram curadas em até dez dias de evolução, 

sem deixar sequelas (HADDAD et al., 2020; 

FREEMAN et al., 2021). 

Dentre as mais frequentes estão o rash 

maculopapular, papulovesicular, urticarifor-

me e lesões purpúricas acrais. A American 

Academy of Dermatology comparou os casos 

de pacientes com infecção confirmada por 

laboratório tendo observado como as mais 

comuns: erupções cutâneas morbiliforme 

(22%), lesões acrais tipo perniose (18%), 

urticária (16%), eritema macular (13%), 

erupção vesicular (11%), erupção papulo-

escamosa (9,9%) e púrpura retiforme (6,4%) 

(HADDAD et al., 2020; FREEMAN et al., 

2021). 

De acordo com o estudo de ZHAO (2020), 

14,77% dos pacientes apresentaram manifes-

tações dermatológicas como o primeiro sin-

toma da doença. Já para aqueles em que a 

manifestação foi após o início dos sintomas 

sistêmicos, a latência dos sintomas cutâneos é 

em média de 14 dias (4-27) e a duração média 

dos sintomas mucocutâneos de 12 dias (8-20). 

De acordo com um estudo que avaliou 200 

pacientes que testaram positivo para COVID-

19 com manifestações cutâneas. O sintoma 

mais frequentemente relatado pelos pacientes 

foi prurido (40,5%) seguido de dor/queimação 

(11%). No mesmo estudo, após ajuste para 

idade, erupção cutânea eritematosa, maculo-

papular e/ou morbiliforme confluente foram 

identificadas como um fator de risco signi-

ficativo para tosse (OR, 2,25; IC 95%, 1,1-

4,63; P=0,0269), o padrão urticariforme como 

um fator de risco significativo para sintomas 

gastrointestinais (OR, 6,10; IC 95%, 2,25-

16,59; P=0,0004), e o padrão semelhante ao 

livedo/vasculítico como um fator de risco 

significativo para dispneia (OR, 4,17; IC 95%, 

1,05-16,5; P=042) (MARZANO et al., 2021). 

Exceto aqueles pacientes com manifesta-

ções Chilblains-like relacionados ao COVID-

19, os que apresentaram as demais lesões 

dermatológicas tinham idade média entre 40 e 

50 anos e, em geral, a hospitalização por 

COVID-19 foi necessária em um terço deles 

(CLEACH, 2021). 

 

Lesões dermatológicas mais comuns 

na infecção por COVID-19 

 

Lesões tipo-perniose e acroisquê-

micas 

 

As lesões tipo-perniose, também denomi-

nadas Chilblains-like ou ainda pseudo-

chilblains, são lesões eritematosas distribuí-

das nas superfícies acrais, principalmente nas 

mãos e nos pés, de forma assimétrica e mais 

comumente encontrada em jovens infectados 

pelo SARS-CoV-2.  

Mais adiante no capítulo, será possível 

encontrar uma sessão inteiramente dedicada a 

esse assunto, uma vez que as lesões tipo-
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perniose estão entre as mais prevalentes em 

pacientes com COVID-19 (RELVAS et al., 

2021). Tais lesões podem evoluir para acro-

isquemia em resultado de um quadro de 

hipercoagulabilidade, resultando em lesões 

com cianose, bolhas hemorrágicas e gan-

grenas secas, afetando principalmente as áreas 

dos dedos dos pés e das mãos. O aparecimento 

desse padrão de ferimentos está geralmente 

relacionado a casos mais graves da infecção 

pelo COVID-19. 

 

Figura 21.1 Máculas eritemato-violáceas de 

localização distal nos dedos dos pés, 

compatíveis com acro-isquemia 

 
Fonte: Casas, 2020. 

 

Lesões livedoides 

 

Figura 21.2.1 Lesões livedoides em região 

sacral 

 
Fonte: Casas, 2020. 

 

A dermatose do tipo lesões livedoides são 

patologias transitórias ou permanentes que 

resultam da microvasculopatia trombótica 

oclusiva. Se manifestam de duas formas 

diferentes, a primeira delas é a do tipo benigno 

que pode ocorrer de forma idiopática ou 

associada a condições fisiológicas como a 

cutis marmorata telangiectásica congênita. Já 

o segundo tipo está associado a doenças 

sistêmicas, que podem ser hematológicas, 

reumáticas, cardiovasculares e infecciosas, 

sendo essas últimas as mais importantes a 

serem abordadas no contexto do COVID-19 

(WOLLINA, 2020; RELVAS et al., 2021). 

 

Figura 21.2.2 Lesões livedóides em abdome 
 

Fonte: Casas, 2020. 

 

Atualmente, o mecanismo molecular de 

desenvolvimento das lesões livedoides não é 

conhecido, porém a comunidade científica 

estabelece duas principais teorias onde a 

trombose ocorre devido a invasão das células 

endoteliais pelo vírus SARS-CoV-2 ou devido 

a ativação da cascata de coagulação. Mais 

comuns no tronco, antebraço, dorso da mão e 

dorso do pé, essas lesões são as menos comuns 

em pacientes diagnosticados com COVID-19. 

Em um estudo Espanhol com 375 casos 

confirmados, apenas 6% dessas lesões foram 

classificadas em livedoides de diversos graus 

de gravidade (SINGH, 2020). 
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Erupçōes eritematosas 

 

As erupções eritematosas estão entre as 

mais prevalentes manifestações dermatoló-

gicas observadas em pacientes infectados pelo 

novo coronavírus. Essas lesões causam quan-

tidades variadas de prurido e podem aparecem 

por reações a fármacos ou em decorrência de 

um processo infeccioso viral, sendo ne-

cessário um diagnóstico diferencial efetivo 

entre essas duas causas. 

O primeiro estudo europeu sobre as 

manifestações dermatológicas do COVID-19 

mostrou que quase 80% dos doentes apresen-

tavam erupções eritematosas, em sua maioria 

localizadas no tronco. Posteriormente, foi 

observado em outro estudo que 70% dos 

acometidos pela doença apresentavam esse 

tipo de lesão, que durava em média 3 dias 

entre o aparecimento e a resolução dos sinais. 

Quando associado ao COVID-19, o surgi-

mento das lesões eritematosas está associado 

a casos mais graves e de pior prognóstico da 

infecção (MARZANO et al., 2021).  

 

Figura 21.3 Erupções eritematosas 

 

Fonte: Relvas, 2021. 

 

Erupções urticariformes 

 

A erupção urticariforme é uma manifes-

tação dermatológica que, além da infecção 

pelo SARS-CoV-2, pode ser causada por 

outros antígenos como diferentes agentes 

infecciosos virais, agentes bacterianos, para-

sitas, exposições ao ambiente e resposta imu-

nológica mediada pela imunoglobulina E. 

Essa patologia cria lesões caracterizadas por 

serem eritematosas, levemente elevadas e que 

causam prurido intenso, podendo se localizar 

nos troncos, membros, concentradas na área 

facial ou distribuídas por todo o corpo, tendo 

duração de aproximadamente 6-8 dias. 

As lesões urticariformes podem preceder 

ou aparecer junto com os sintomas sistêmicos 

da COVID-19 e geralmente sugere um quadro 

mais grave da infecção. Um estudo conduzido 

por Recalcati identificou a presença desse tipo 

de lesão em quatro doentes, que foram 

medicados com anti-histamínicos com reso-

lução do quadro urticária. Não se sabe qual é 

a fisiopatologia das erupções urticariformes 

causadas pelo COVID19, porém teoriza-se 

que as lesões podem ser causadas ou dire-

tamente pelo vírus como agente primário, ou 

resultante de uma super estimulação do 

sistema imune, resultando em uma tempestade 

de citocinas com repercussão dermatológica. 

Ademais, também há a teoria de que as lesões 

urticariformes podem ter sido causadas por 

efeitos adversos a terapia farmacológica 

utilizada contra o SARS-CoV-2 como a 

cloroquina e a hidroxicloroquina (SINGH, 

2020). 

 

Figura 21.4 Erupções urticariformes 

 
Fonte: Singh, 2020 
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Erupções papulovesiculares 

 

O tipo varicela-like é uma manifestação 

cutânea precoce e bastante específica da 

infecção por SARS-CoV-2 e pode, portanto, 

representar uma pista útil em pacientes 

assintomáticos ou sintomáticos leves. Está 

presente em cerca de 9% dos pacientes com 

manifestações dermatológicas (CARRASCO-

SA, 2020).  

 

Figura 21.5 Lesões papulo-vesiculares 

 
Fonte: Haddad, 2020. 

 

Esta forma foi descrita pela primeira vez 

por Marzano et al. e Galvan Casas et al. como 

lesões pápulo-vesiculares monomórficas ge-

neralizadas. Uma erupção de pequenas pápu-

las, vesículas e pústulas, em tronco (100%) e 

em membros (20%), aparece de 3 a 30 dias 

após o início dos sintomas de COVID-19 e se 

resolve em uma média de 8-10 dias. Não há 

acometimento facial ou de mucosas (CAR-

RASCOSA, 2020). 

O PCR em tempo real para SARS-CoV-2 

a partir do conteúdo da vesícula apresenta, 

geralmente, resultados negativos. O resultado 

negativo sugere que provavelmente estas 

vesículas não são contagiosas. No entanto, 

não se sabe se é devido à inespecificidade dos 

testes PCR disponíveis para lesões dermatoló-

gicas. Essa forma está associada à gravidade 

moderada da doença, geralmente em pacientes 

de meia-idade. A histologia mostra degene-

ração vacuolar com queratinócitos desorga-

nizados, aumentados e multinucleados com 

células disceratóticas (apoptóticas), não está 

associado a bolha intraepidérmica com 

poucos queratinócitos acantolíticos apresen-

tando efeitos viropáticos característicos, o que 

o diferencia da varicela. Um denso infiltrado 

inflamatório pode estar presente. Os diagnós-

ticos diferenciais podem incluir manifestações 

dermatológicas de herpes simples, eritema 

multiforme, doenças bolhosas autoimunes 

como dermatite herpetiforme e penfigóide 

bolhoso (GISONDI, 2020). 

 

Erupções purpúricas 

 

Um amplo espectro de lesões purpúricas e 

petequiais foi descrito como possíveis 

manifestações associadas à infecção por 

SARS-CoV-2. Esse tipo de lesão foi relatado 

principalmente em tronco, nádegas e mem-

bros em pacientes adultos e com queixa 

frequente de ''sensação de queimação''. As 

formas purpúricas descritas relacionadas à 

COVID-19 foram erupções purpúricas 

generalizadas, máculas eritemato-purpúricas, 

milimétricas, coalescentes em regiões flexu-

rais, púrpura retiforme, erupções reticuladas 

levemente purpúricas em tórax, pernas e 

braços, erupção purpúrica evoluindo para 

lesões necróticas e púrpura trombocitopênica 

imune relacionada à infecção por SARS-CoV-

2. Importantes diagnósticos diferenciais são 

trombocitopenia, lúpus eritematoso sistêmico, 

leucemia, Coagulação Intravascular Dissemi-

nada (CID), síndrome hemolítico-urêmica, 

púrpura trombocitopênica trombótica, vascu-

lite, deficiência de vitamina C (GISONDI, 

2020).
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Figura 21.6 Lesões purpúricas 

Fonte: Gisondi, 2020 

 

Erupções maculopapulares 

 

A erupção cutânea maculopapular, 

também definida como morbiliforme, com 

características clínicas que se assemelham a 

exantemas virais típicos, também foi descrita 

em pacientes com COVID-19 em 49% dos 

pacientes com manifestações dermatológicas. 

Aparece concomitantemente com os outros 

sintomas de infecção e dura um curto período 

de 3–10 dias, o prurido é queixado pela 

maioria dos pacientes de forma leve a 

moderada. Acomete tronco e região proximal 

dos membros, sem acometimento mucoso 

com máculas e pápulas eritematosas com 

frequência confluente. Algumas variantes 

descritas deste subtipo são a distribuição 

perifolicular com descamação associada, 

pitiríase rósea-like e subtipo flexural 

acometendo fossa antecubital e axilar 

(CARRASCOSA, 2020). 

Foi observado que este padrão de 

acometimento está associado a doenças 

graves em pacientes idosos e em crianças. A 

biópsia de pele mostra algumas características 

inespecíficas de exantema relacionado ao 

vírus, como espongiose leve e infiltrado 

linfocítico perivascular leve (GISONDI, 

2020). Quando o exantema aparece no 

período de melhora dos sintomas respirató-

rios, as hipóteses para seu aparecimento re-

lacionam-se ao estado hiper inflamatório do 

paciente infectado pelo SARS-CoV-2, como 

pelo uso de múltiplos fármacos que sabida-

mente apresentam como possível efeito 

colateral o exantema maculo-papular. Os 

fármacos possivelmente relacionados com o 

rash são ribavirin, colchicina, imunoglo-

bulinas (IVIG), lopinavir, ritonavir, e demais 

antirretrovirais (SINGH, 2020). Importantes 

diagnósticos diferenciais são exantemas virais 

como adenovírus, picornavírus, coxsackie-

vírus, escarlatina, sarampo, rubéola, reação a 

medicamentos, sífilis secundária, erupção 

cutânea, leucemia, doença do enxerto contra o 

hospedeiro (HADDAD et al., 2020). 

 

Figura 21.7 Erupções maculopapulares 

Fonte: Haddad, 2020. 

 

Eflúvio telógeno 

 

O eflúvio telógeno é uma alopecia não 

cicatricial que resulta em alopecia difusa. É 

classicamente associada com febre alta, 

liberação de grande quantidade de citocinas 

inflamatórias e certos medicamentos. A mani-

festação da alopecia está relacionada ao que 

tem sido chamado ''long-COVID'', ou seja, as 

manifestações subagudas e crônicas decor-

rentes do estado inflamatório residual da 

doença. Em pacientes pediátricos as formas 

mais comuns também são o rash maculo-

papular (36%), papulovesicular (34%) e urti-

cariforme. Nessa faixa etária o rash cutâneo, 

quando aparece como manifestação da do-

ença, se inicia com o início dos sintomas 
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respiratórios. As erupções vesiculares prece-

dem o início da sintomatologia clássica, até o 

terceiro dia de doença. Já as lesões urti-

cariformes aparecem juntamente com os 

sintomas, com placas elevadas, avermelhadas 

e pruriginosas. As lesões nas crianças 

atingem, prioritariamente, o tronco, mãos e 

pés (CÔCO et al., 2021). 

 

Fisiopatologia das lesões 

 

O mecanismo principal das lesões 

cutâneas associado à infecção por SARS-

CoV-2 está relacionado à enzima conversora 

de angiotensina II (ACE2), que é expressa em 

vários tecidos, incluindo células endoteliais 

(SOUSA B, et al., 2021). O agente infeccioso 

da COVID-19 penetra nas células por meio da 

ACE2, localizada na parte apical das células 

epiteliais, mais especificamente nos quera-

tinócitos (SACHDEVA M, et al., 2020; SOU-

SA B, et al., 2021). Novas evidências sugerem 

que a liberação exacerbada de citocinas pró-

inflamatórias resultam na síndrome da 

tempestade de citocinas, que atua facilitando 

o progresso de adoecimento e desenvol-

vimento de complicações graves. A disfunção 

microvascular consequente a esses mecanis-

mos pode levar ao aumento da vasoconstrição 

e isquemia de órgãos, inflamação e um estado 

de pró-coagulação adicional, o que corrobora 

a formação de microtrombos nos vasos da 

derme (OLIVE MM, et al., 2020). 

Conforme a Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, há uma sugestão para que se 

divida as lesões dermatológicas causadas pelo 

SARS-CoV-2 de acordo com sua fisio-

patologia. Nesse sentido, as manifestações 

cutâneas encontram-se em duas categorias: a 

inflamatória e a vascular. As de origem 

inflamatória, relacionam-se com a resposta 

imune do organismo à carga viral que o 

infecta, como ocorre nos casos de urticária e 

exantema, os quais promovem a ativação de 

mastócitos e basófilos. Já as de etiologia 

vascular referem-se aos quadros de resposta 

secundária aos processos de vasculite, 

trombose e vasculopatia, como as lesões 

chilblains-like que geram uma resposta 

exacerbada por meio do interferon tipo I. 

 

Relação da presença das lesões com 

prognóstico 

 

As lesões cutâneas relacionadas ao 

COVID-19 podem ser um sinal, e até mesmo 

um marcador do prognóstico da doença, 

porém são menos específicas do que outros 

sinais clínicos relacionados. É essencial uma 

avaliação mais criteriosa, visto que a 

ocorrência isolada de dermatoses nesses 

pacientes não é um indicador da severidade da 

doença (SUCHONWANIT; LEERUNYA-

KUL; KOSITKULJORN, 2020). Essas 

manifestações cutâneas podem surgir antes 

dos sintomas específicos da COVID-19 ou 

durante o percurso da doença. Os estudos 

revelaram que uma minoria pode estar 

associada à alergia às medicações e outras, 

com pior prognóstico, em pacientes graves 

que passaram por internações (SILVA et al., 

2020). 

Alguns autores ressaltam que para se 

determinar uma relação entre as dermatoses e 

o prognóstico da doença é importante 

diferenciar os tipos de lesões. As 

manifestações dermatológicas de origem 

vascular, por exemplo, tendem a indicar maior 

severidade do quadro e um pior prognóstico 

(JAMSHIDI et al., 2021). 

Sendo assim, a detecção precoce das 

diferentes manifestações cutâneas, que podem 

estar relacionadas ao aumento exacerbado do 

estado inflamatório, resultando em sepses e 

hipercoagulabilidade, e/ou relacionadas a 

fenômenos autoimunes, pode ser de suma 
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importância para direcionar uma terapia mais 

apropriada ao paciente (SILVA et al., 2020). 

É importante destacar que a relação da 

gravidade da doença com o padrão das lesões 

ainda não é bem estabelecida, existindo 

discordâncias entre diferentes autores. 

 

COVID toes 

 

Um dos fenômenos dermatológicos mais 

associados e específicos da COVID-19 é o 

denominado "COVID toes", o qual consiste 

em lesões eritemato-violáceas nos dedos, 

principalmente dos pés, associadas a dor ou 

prurido. Essas manifestações dermatológicas 

são denominadas pseudo-Chilblains, Chilbla-

ins-like ou tipo perniose. O aparecimento do 

"COVID toes" geralmente não é acom-

panhado de PCR positivo, visto que essas 

lesões são de aparecimento tardio (LANDA et 

al., 2020). A duração média das lesões é de 

10-14 dias, mas já foram relatados casos de até 

um mês e geralmente se delimitam a área 

metatarso falangeana de apenas alguns dedos 

(CARRASCOSA et al., 2020). 

As manifestações dermatológicas do 

COVID toes são as mais comuns na infecção 

pelo SARS-CoV-2. O estudo espanhol de 

CASAS et al. (2020) com 375 pacientes com 

COVID-19 mostrou que 19% apresentaram 

erupções pseudo-Chilblains, enquanto em 

outros estudos a prevalência de lesões tipo 

chilblain oscilou de 14,3% a 72% (SINGH et 

al., 2021). Já na série de casos com 505 

pacientes de SINGH (2021), foi relatado essas 

lesões em 63% dos pacientes. 

As lesões Chilblains-like são máculas ou 

placas eritemato-violáceas infiltradas e 

dolorosas com edema, presente nos dedos e 

nas faces laterais dos pés (Figura 61.8) e, por 

vezes, vesículas e pústulas em crianças e 

adultos jovens. Se diferenciam da perniose 

pela ausência da exposição ao frio (RELVAS 

et al., 2021; CASAS et al., 2020). A 

fisiopatologia envolve um conjunto de fatores, 

sendo eles uma desregulação do sistema 

imunológico, aliado a uma ativação do 

complemento e menor resposta do interferon 

1, que causam microangiopatia de pequenos 

vasos da pele. Histologicamente, há a 

presença de infiltrado linfocítico dérmico 

perivascular, associado a edema e sinais de 

ativação endotelial, podendo haver necrose de 

queratinócitos e realce periécrino (CARRAS-

COSA et al., 2020; WOLLINA, 2020). 

 

Figura 21.8 Lesões tipo perniose nos dedos 

do pé 

Fonte: Marzano et al., 2020 

Os achados sugestivos da patogênese no 

estudo de KANITAKASIS (2020) foram 

depósitos de imunoglobulinas e complemento 

3 (C3) nos vasos dérmicos e a presença de 

microtrombos vasculares, células endoteliais 

edemaciadas (endotelite) e depósitos de fibri-

na dentro da parede das vênulas dérmicas. 

Essas lesões estão presentes, principalmente, 

em quadros graves, tendo valor prognóstico 

de complicações e com morbimortalidade 

estimada em 10% e são mais presentes em 

adultos de meia idade (SILVA et al., 2020). A 

acro-isquemia (Figura 61.9) causada pela 

trombose local pode evoluir com bolhas 

hemorrágicas e necrose seca. Os achados 

laboratoriais associados são altos níveis de 
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dímero D, fibrinogênio e produtos de 

degradação do fibrinogênio, além de tempo de 

protrombina prolongado (WOLLINA, 2020; 

RELVAS et al., 2021). 

 

Figura 21.9 Bolhas hemorrágicas e necrose 

seca dos dedos dos pés, compatíveis com 

acro-isquemia 

Fonte: Relvas et al., 2021. 

Essas lesões tendem a resolução espon-

tânea e a não deixar cicatrizes, contudo pode 

ser utilizado corticoides tópicos como adju-

vante da recuperação da pele (GONZÁLEZ, 

CORREA, CONTRERAS, 2020). 

 

Influência da medicação utilizada no 

tratamento COVID-19 no aparecimento 

das lesões 

 

Alguns autores como Estébanez (2020) e 

Olivé MM (2019) defendem a dificuldade de 

identificar a causa das erupções cutâneas seja 

viral ou seja por alergia medicamentosa, 

enquanto outros trabalhos conseguiram 

identificar o desenvolvimento de alterações 

dermatológicas em pacientes infectados pelo 

SARS-CoV-2, descartando a possibilidade de 

alergia medicamentosa. Nos casos de eritema 

multiforme, por exemplo, foram relatados que 

apenas 10% dos casos são decorrentes de 

reações alérgicas à medicação, sendo os 

outros 90% causados por agentes infecciosos, 

resultado similar ao de Jimenez-Cauhe, que 

relatou que 9% dos casos dermatológicos em 

pacientes com PCR positivo para COVID-19 

seriam causados por medicação (JIMENEZ- 

 

CAUHE, 2020). Destacam-se casos como 

no estudo de Henry D, et al., de uma residente 

médica que apresentou lesões cutâneas antes 

mesmo do aparecimento de sintomas como 

febre e dispneia (HENRY, 2020). 

O trabalho de Türsen Ü, et al., comparou 

as reações cutâneas de cada um dos medica-

mentos estudados no tratamento anti-COVID 

em 2020, chegando ao resultado na Tabela 

21.1, que pode ajudar na diferenciação das 

lesões causadas pelo COVID-19 e das 

causadas pela medicação ao relacionar o tipo 

de reação com a droga administrada no 

paciente. 

 

 

Tabela 21.1 Efeitos colaterais cutâneos de potenciais drogas anti-COVID-19 

Droga Efeito colateral cutâneo 

Cloroquina, 

Hidroxicloroquina 

Pustulose exantemática generalizada aguda, urticária, prurido, pele seca, erupções cutâneas, crises de 

psoríase e lesões esfoliantes, síndrome do tipo Stevens-Johnson, despigmentação mucocutânea, alopecia 

e branqueamento do cabelo. 

Azitromicina 

Reação cutânea severa associada a febre, angioedema, queimação nos olhos, dor na pele, erupções 

cutâneas avermelhadas ou roxas generalizadas, bolhas, descamação da pele, pustulodermia tóxica, 

anafilaxia, síndrome de DRESS, vasculite leucocitoclástica cutânea e erupções medicamentosas fixas. 

Colchicina 
Erupção cutânea difusa, branca, violácea e morbiliforme, erupção liquenóide, alopecia, reação 

semelhante a necrólise epidérmica tóxica, lesões semelhantes a eritema bolhoso e eritema nodoso. 
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Fonte: Tradução de Türsen, Ü, et al. (2020). Cutaneous sıde‐effects of the potential COVID‐19 drugs. 

 

CONCLUSÃO 

 

As lesões de pele representam repercussão 

importante da infecção causada pelo SARS-

CoV-2, sendo as lesões tipo perniose e a 

erupção cutânea morbiliforme as mais co-

muns. Dos pacientes que apresentam sintomas 

dermatológicos, a maioria cursa com prurido 

e dor/queimação. A fisiopatologia envolve 

processos inflamatórios e microangiopatia e 

as manifestações cutâneas podem sugerir o 

prognóstico do paciente. 

Diante disso, é necessário que médicos 

dermatologistas e profissionais da atenção pri-

mária tenham a capacidade de reconhecer pre-

cocemente estes sinais e sintomas, para que o 

tratamento correto seja oferecido ao paciente 

em momento oportuno, a fim de evitar a 

sobrecarga de setores mais especializados de 

atenção à saúde. 

 

Remdesivir Erupção cutânea. 

Oseltamivir/Favipira

vir/Umifenovir 

Síndrome de Stevens-Johnson / necrólise epidérmica tóxica, angioedema alérgico ou reações cutâneas 

idiossincráticas a medicamentos. 

Ribavirina 
Erupções acneiformes, alopecia, esclerodermia localizada, lesões maculopapulares e eczematosas, 

ressecamento da pele, prurido e erupção cutânea. 

Interferons 
Reações no local da injeção, psoríase, reações eczematosas a medicamentos, alopecia, sarcoidose, lúpus, 

lesões vasculares cutâneas, psoríase e reações liquenoides. 

Lopinavir/Ritonavir e 

outros anti-retrovirais 

Erupções maculopapulares, eritrodermia esfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise 

epidérmica tóxica, reações cutâneas graves a drogas, reações no local de injeção, como cistos, nódulos, 

endurecimento ou lesões semelhantes à esclerodermia, erupção liquenóide, lipodistrofia, eritema anular 

e fotossensibilidade, hiperpigmentação da unha, mucosa oral e pele, prurido, alopecia, paroníquia, 

urticária, hipersensibilidade à picada de inseto. 

Nitazoxanida Queda de cabelo, prurido, reações alérgicas; urticária, erupção cutânea, vermelhidão 

Mesilato de 

camostato 
Erupção cutânea, prurido, descoloração amarela da pele ou conjuntiva, púrpura 

Corticosteróides 

Prurido transitório leve a moderado, ardor, foliculite, ressecamento, erupções acneiformes, atrofia da 

pele, telangiectasia, eritema, edema, fissuras, urticária, exacerbação da doença, acne, lesões papulares e 

pustulares, hirsutismo e estrias. 

Tocilizumabe Infecções cutâneas, prurido, reações de hipersensibilidade cutânea, dermatite psoriasiforme. 

Anakinra Erupções cutâneas, reações no local da injeção e infecções da pele como infecção de ferida, celulite. 

Baricitinibe e outros 

da classe 

Erupção semelhante à pustulose palmo-plantar, ativações de herpes zoster e herpes simplex, câncer de 

pele melanoma e não melanoma, urticária, erupção cutânea, angioedema. 

Biológicos anti‐TNF 

Infusão e reações no local da injeção, psoríase e lesões do tipo psoriasiforme, síndromes do tipo lúpus, 

vasculite cutânea, infecções cutâneas, reações eczematosas, erupções liquenóides, reações 

granulomatosas, linfoma cutâneo, câncer de pele epitelial ou melanoma. 

Imunoglobulina 

humana intravenosa 

(IVIG) 

Reação anafilática, erupção cutânea vasculítica facial, urticária, erupções cutâneas maculopapulares, 

petéquias, eczema, eritema multiforme e alopecia. 

Inibidores de 

checkpoints 

Erupção cutânea, prurido, xerose, alopecia, estomatite, urticária, reação de fotossensibilidade, 

hiperidrose, vitiligo, esfoliação da pele, mudanças na cor do cabelo, cicatrização de feridas cutâneas 

prejudicadas, lesões semelhantes a granuloma piogênico periungueal, reações semelhantes a sarcoidose, 

paniculite granulomatosa, granuloma anular e dermatite granulomatosa. 

Vacinas Urticária, esclerodermia, erupções cutâneas maculopapulares, reações no local da injeção. 
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Capítulo 22 - USO DE VACINAS COVID-19 EM PACIENTES IMUDEPRIMIDOS: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA. 
Palavras-chave: Vacinação; Covid-19; Pacientes Imunodeprimidos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema imunológico dos indivíduos é 

constituído por diversas células e moléculas 

que têm como objetivo reconhecer antígenos 

invasores que possam adentrar ao corpo, 

desenvolvendo uma resposta efetora perante 

aos estímulos, toxinas e outras substâncias 

que esses patógenos são capazes de liberar, 

para que haja destruição e não afete o 

organismo. Por isso, torna-se notório a 

importância desse sistema para a ação efetiva 

dos mecanismos protetores e de defesa do 

organismo ao grande número de patógenos 

que por ventura possam vir a atacá-lo, como 

no caso da infecção por SARS-CoV-2 

(ALVAREZ; MARTÍNEZ, 2013). 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a doença provocada pelo vírus 

recém descoberto, SARS-CoV-2, é conhecida 

como COVID-19. Esse vírus é responsável 

pela presença de várias incertezas na 

sociedade atual, visto que ainda não o 

conhecem totalmente e está em constante 

estudo, podendo se manifestar de forma 

assintomática em algumas pessoas, enquanto 

em outras pode apresentar anosmia, ageusia, 

sintomas respiratórios, formas de pneumonia 

grave e até mesmo a morte. Sabe-se que 

pessoas com o sistema imunológico depri-

mido como os diabéticos, hipertensos, obesos, 

pacientes oncológicos, portadores de HIV, 

dentre outros, apresentam um quadro clínico 

mais grave, pois além do sistema imune estar 

enfraquecido e não conseguir combater o 

vírus de modo eficiente, também pode ser um 

fator de risco para a proliferação viral, 

deixando o paciente mais vulnerável e, 

consequentemente, tendo um pior prognóstico 

(PRADA; FERREIRA, 2020). 

Com isso, diversos estudos foram sendo 

realizados para que criassem formas de 

controlar a transmissão da doença, o que está 

sendo feito por meio da vacinação, que visa a 

estimulação do organismo para produção de 

anticorpos, os quais são fundamentais para 

combater às doenças oportunistas que possam 

invadir o corpo, sendo que todas essas 

vacinas, independentemente da origem, 

precisam ter dados de eficácia e segurança 

cientificamente comprovados. Por mais que 

ainda esteja sendo estudada, recomenda-se 

que pacientes imunodeprimidos se vacinem 

com orientação médica, mesmo que a resposta 

imunológica seja reduzida nesses indivíduos, 

já que os benefícios são maiores que os 

malefícios (SOCIEDADE MINEIRA DE 

PEDIATRIA, 2021). 

Desse modo, é fundamental que sigam 

algumas orientações, como não vacinar com 

vacinas atenuadas, pois como o sistema imune 

desse indivíduo está bastante enfraquecido 

pode acabar não conseguindo controlar essa 

replicação viral que acontece pela ad-

ministração do vírus não atenuado, causando 

problemas ainda mais severos (BAKER et al., 

2020). Além disso, é importante que o 

profissional de saúde responsável pelo 

paciente esteja ciente de todos os fatores que 

esse indivíduo está inserido, avaliando as 

condições de saúde e sabendo se ele está 

fazendo uso de algum medicamento ou se tem 

alguma reação alérgica à alguma substância 

presente na vacina que possa contraindicar a 

vacinação, como é o caso de uso de 

medicamentos imunossupressores e reações 

alérgicas ao Hidróxido de Alumínio, subs-

tância presente na vacina do Instituto 

Butantan (CoronaVac). 

Concomitante a isso, ao realizar uma 

análise da propedêutica e o avançar da prática 

da vacinação contra a COVID-19, destacam-

se três mecanismos de ação principais 

voltados à imunização, sendo por meio de um 

vetor viral não replicante, da inativação viral 
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e de RNA mensageiro (REIS et al., 2021). 

Devido a isso, a ação de cada vacina irá 

depender do que foi utilizado para a sua 

produção, como é o caso desses citados acima, 

no qual o primeiro mecanismo alterou 

geneticamente um microrganismo para que 

não fosse capaz de se replicar quando fosse 

administrado no hospedeiro humano e com 

isso auxiliasse na formação dos anticorpos. 

Além disso, no segundo mecanismo 

utilizam um vírus que é inativado em 

laboratório pelo calor, substâncias químicas e 

amplificadores, para que não seja capaz de se 

replicar e estimule o sistema imunológico para 

que produza anticorpos antivirais, formando 

uma resposta imune protetora ao indivíduo 

vacinado e, por fim, o terceiro mecanismo que 

foi baseado na utilização de pequenas partícu-

las geradas em laboratório com origem das 

bases genéticas do vírus SARS-CoV-2, 

produzindo uma resposta imune protetora sem 

acarretar uma infecção no indivíduo em que a 

vacina for aplicada (KFOURI et al., 2021). 

Devido ao cenário exposto, o objetivo 

deste trabalho é compreender a importância e 

a possibilidade da vacinação da COVID-19 

em pacientes imunodeprimidos. 

 

MÉTODO 

 

Este estudo configura-se como uma 

revisão integrativa realizada por meio de 

levantamento bibliográfico nos diretórios: 

Google Scholar, bem como Scientific Eletro-

nic Library On-line (SciELO). Os descritores 

utilizados na pesquisa seguiram o DeCs 

(Descritores em Saúde) e o Medical Subject 

Headings (MeSH), nos idiomas português e 

inglês, utilizando os seguintes termos: 

“vacinação”, “COVID-19” e “pacientes 

imunodeprimidos”. Desta busca, foram 

encontrados 29 artigos, posteriormente sub-

metidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados entre os anos de 2019 e 2021, nas 

línguas portuguesa e inglesa, que abordavam 

o tema uso vacinas de COVID-19 em 

pacientes imunodeprimidos. Os critérios de 

exclusão foram: resumos em eventos, artigos 

que não cumpriam os critérios de inclusão 

supracitados e artigos duplicados. 

Com isso, a seleção resultou em 12 artigos 

que foram submetidos à análise seletiva, 

exploratória e interpretativa para coletar os 

dados para este estudo. Os resultados foram 

apresentados em uma tabela 62.1, de forma a 

identificar as obras e ordenar o conteúdo 

estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos artigos da pesquisa 

apresentam-se na Tabela 22.1. A escolha dos 

artigos usados para essa revisão integrativa foi 

realizada por meio da leitura do título, resumo 

e dos artigos completos encontrados de acordo 

com a metodologia dessa revisão de literatura. 

De acordo com o mecanismo de busca foram 

encontrados 29 artigos. Desses, apenas 12 

artigos foram utilizados para a produção do 

presente estudo, uma vez que os outros não se 

encaixavam nos critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos. 
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 Tabela 22.1 principais resultados dos artigos selecionados para pesquisa. 

Título Objetivo Principais resultados 

Atualização das 

recomendações da SBH 

sobre a COVID-19 na 

cirrose e no transplante de 

fígado, vacinação contra o 

SARS-COV-2. 

Agrupar informações existentes, a fim de 

orientar a vacinação no contexto da hepatopatia 

crônica e do transplante de fígado. 

Com o avanço da produção vacinal, e como resultado de incansáveis estudos, as 

principais vacinas contra a COVID-19 aceitas no Brasil demonstraram-se seguras e 

eficazes para pacientes em imunossupressão por câncer ou transplante hepático. 

(FLECK JUNIOR et al., 2021.) 

Uma análise crítica das 

vacinas disponíveis para 

SARS-CoV-2 

Explorar as principais vacinas contra COVID-

19 em uso no Brasil com a finalidade de 

analisar seus parâmetros em segurança, eficácia, 

entre outros. 

Os estudos apontam limitações quanto a vacinação de imunodeprimidos, gestantes e 

crianças, grupos excluídos do trabalho, embora já existam pesquisas em andamento. 

(ALMEIDA et al., 2021.) 

Vacinas contra COVID-

19: o que podemos dizer 

nesse momento? 

Apresentar um breve resumo contendo as 

indicações, eficácia e contraindicações vacinais, 

bem como orientações para grupos especiais. 

O boletim indica que, embora ainda não existam dados disponíveis que apontem a 

eficácia e segurança da vacina aos pacientes imunodeprimidos, este grupo pode vir a 

receber a dose contra COVID-19 caso não apresentem contraindicações ao imunizante 

(DOS REIS et al., 2021.) 

Three Doses of an mRNA 

Covid-19 Vaccine in 

Solid-Organ Transplant 

Rec-ipients 

O estudo objetivou relatar a resposta humoral 

em um grupo de 101 receptores consecutivos de 

transplante de órgãos sólidos que receberam três 

doses da vacina de RNA mensageiro 

BNT162b2 (Pfizer- BioNTech). 

Foi possível evidenciar que a administração de uma 3ª dose da vacina BNT162b2 a 

receptores de transplante de órgãos sólidos melhorou a imunidade advinda da vacina, 

visto que nenhum caso de COVID-19 foi identificado nos pacientes. No entanto, a 

existência de risco, relacionado à COVID-19, a eles não deve ser subestimada ou 

descartada, o que chama atenção às medidas de prevenção e ao incentivo à vacinação 

de familiares e pessoas próximas aos pacientes. (KAMAR et al., 2021.) 

Doctor—Should I get the 

COVID-19 vaccine? 

Infection and immuniza-

tion in individuals with 

neuromuscular disorders 

O artigo objetiva abordar o papel das infecções 

evitáveis por vacinas em DNs e a eficácia da 

imunização em indivíduos com DNMs, com 

ênfase na vacinação contra a COVID-19. 

O estudo concluiu que todos os indivíduos com DNMs que não se encontram em 

processo de uso de agentes imunossupressores e imunomoduladores devem ser 

encorajados a receber vacinas contra a COVID-19, porque o risco de infecções por 

COVID-19 a eles provavelmente supera os riscos potenciais da vacina. (ŽIVKOVIĆ et 

al., 2021.) 

Vacinas SARS-COV-2: 

principais caraterísticas e 

perspectivas futuras: revi-

são da bibliografia 

O artigo objetiva a exposição de informações 

sobre os diferentes tipos de vacinas contra a 

SARS-CoV-2 já existentes no mercado e sobre 

outras em processo de desenvolvimento ou 

aprovação. 

O estudo salienta a inegável distinção entre os tipos de vacinas, que possuem 

vantagens e desvantagens. Além disso, também destaca a importância da contínua 

pesquisa em relação a este tópico, bem como às estratégias preventivas para que, 

assim, a pandemia seja controlada. (SILVA; ALMEIDA, 2021.) 

Administration of  

COVID-19 vaccines in 

immuno-compromised 

patients 

O artigo procura reunir, de forma resumida, 

informações importantes quanto a vacinação de 

pacientes imunodeprimidos contra Covid-19 a 

fim de auxiliar na tomada de decisão. 

O estudo aponta a vacinação de pacientes imunossuprimidos como prioritária no 

combate à pandemia, contanto que o imunizante aplicado não seja do tipo vetor vivo 

atenuado. Contudo, não há nenhuma vacina viva atenuada disponível ou em estudo, 

sugerindo, portanto, que todas as vacinas disponíveis podem ser seguras. 

(NEGAHDARIPOUR et al., 2021) 

COVID-19 vaccine-readi-

ness for anti-CD20-deple-

ting therapy in auto-

immune diseases 

O estudo objetiva, principalmente, apontar as 

questões imunológicas da COVID-19, bem 

como relatar resultados de ensaios publicados 

sobre rituximabe e ocrelizumabe publicados. 

O estudo conclui que, embora as vacinas adenovírus sejam importantes na geração de 

anticorpos neutralizantes e células T citopáticas em estudos humanos iniciais, vírus 

vivos e atenuados são contraindicados em pessoas imunossuprimidas. Assim, estudos 

mais aprofundados devem ser conduzidos para que seja possível saber se as vacinas de 

DNA-RNA do SARS-CoV-2 serão úteis em pessoas que tomam agentes 

imunossupressores. (NEGAHDARIPOUR et al., 2021.) 

Anti-SARS-CoV-2 

antibody response in 

patients with chronic 

lymphocytic leukemia 

O estudo teve como objetivo caracterizar a 

resposta imune à COVID-19 em pacientes com 

LLC a partir da identificação de todos os 

pacientes dessa natureza que foram 

diagnosticados, também, com COVID-19 via 

PCR no Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center. 

A partir do estudo conduzido, concluiu-se que pacientes com LLC parecem ter 

resposta imune humoral variável à infecção, o que abre espaço para hipóteses de que 

alguns pacientes com LLC podem ter uma resposta prejudicada a potenciais vacinas 

que dependem da produção de Ab para conferir imunidade e, caso isso seja 

comprovado, a resposta às vacinas candidatas precisará ser examinada 

especificamente em populações imunocomprometidas. (NEGAHDARIPOUR et al., 

2021) 

COVID-19 vaccines for 

patients with cancer: 

benefits likely outweigh 

risks 

 

O artigo procurou resumir os dados atuais 

acerca das principais vacinas contra Covid-19 e 

referentes à vacinação de pacientes submetidos 

a tratamentos imunomoduladores de câncer. 

O estudo concluiu que a maior parte dos tratamentos atuais do câncer não impedem a 

geração de imunidade protetora pela vacina, e por isso, defende que os pacientes em 

tratamento de câncer recebam o imunizante contra Covid-19, já que os seus benefícios 

provavelmente superam os riscos. Além disso, acredita na manutenção dos cuidados 

de higiene, uso de máscaras e distanciamento como sendo fundamental na prevenção 

ao vírus. (HWANG et al., 2021) 

A practical approach for 

vaccinations including 

COVID-19 in autoimmu-

ne/autoinflammatory 

rheumatic diseases: a 

non-systematic review 

O estudo objetiva orientar médicos para a 

vacinação contra Covid-19 de pacientes com 

doenças reumatológicas autoimunes ou 

autoinflamatórias baseado nas evidências atuais 

sobre o uso de outras vacinas neste grupo de 

pacientes. 

O artigo sustenta que os pacientes com doenças reumatológicas autoimunes ou 

autoinflamatórias devem ser vacinados contra Covid-19, preferencialmente quando a 

atividade da doença estiver sob controle, e quando não houver infecção concomitante. 

Ressalta ainda que os pacientes que recebem rituximabe devem ser vacinados ao 

menos 4 semanas antes ou 6 meses após o tratamento. Por fim, defende que 

medicamentos como tofacitinibe e metotrexato sejam descontinuados antes da 

vacinação, sendo reiniciados cerca de 14 dias após a dose. (SOY et al., 2021) 
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O sistema imunológico faz parte de um 

conjunto de sistemas interligados que ao 

exercer sua plenitude das funções dão 

qualidade de vida ao ser humano. Segundo 

Alvarez e Martinez (2013), tal sistema é 

importante porque: é constituído por uma 

complexa rede de células e moléculas 

dispersas por todo o organismo e se carac-

teriza biologicamente pela capacidade de 

reconhecer especificamente determinadas es-

truturas moleculares ou antígenos e desen-

volvem uma resposta efetora diante destes 

estímulos, provocando a sua destruição ou 

inativação. Portanto, representa um sistema 

eficaz de defesa contra microrganismos que 

penetrem no organismo ou contra a trans-

formação maligna de células. Esta função de 

defesa é essencial contra o desenvolvimento 

de infecções e tumores. 

Portanto, é comum ser dito que a 

imunidade do ser humano cumpre o papel 

fundamental de defesa e proteção do or-

ganismo contra substâncias e microrganis-

mos invasores. Uma pessoa que não goza da 

plenitude do seu sistema imunológico, possui 

um déficit na captura e destruição de agentes 

patógenos, possuindo também maior facili-

dade de ficar suscetível a doenças oportu-

nistas. 

Pacientes imunodeprimidos são aqueles 

que possuem os mecanismos do sistema 

imunológico comprometidos como os porta-

dores da imunodeficiência humana (HIV), de 

câncer e pacientes que tiveram órgãos trans-

plantados. Esses indivíduos apresentam res-

posta reduzida às vacinas, logo estas têm uma 

eficácia menor (DOS REIS et al., 2021), ainda 

é possível que não desenvolvam memória de 

defesa contra o COVID-19. Contudo, eles não 

devem deixar de se vacinar, pois partindo do 

princípio de beneficência, há muito mais 

benefícios nessa tentativa de imunizar este 

grupo de pessoas do que malefícios. 

Deve-se ressaltar que não é recomendado 

que portadores de HIV sejam imunizados com 

vacinas com vírus vivo (BAKER et al, 2020), 

visto que possui o sistema imunológico 

debilitado. Além disso, a vacinação não deve 

ser administrada em pacientes com contagem 

de linfócitos CD4 abaixo de 200cel/mm3, 

como é definido pela Sociedade Brasileira de 

Imunizações (SBIM), ou portadores de 

reações alérgicas graves a algum componente 

da vacina (DOS REIS et al., 2021). 

A vacinação consiste em uma exibição, 

por via oral, via respiratória ou via san-

guíneas, um agente não nocivo que estimule o 

indivíduo a gerar anticorpos. Desse modo, 

percebe-se que se o indivíduo é poste-

riormente apresentado ao antígeno contra o 

qual fora imunizado, a apresentação resulta 

em uma resposta imune de segunda ordem que 

promove a proliferação de linfócitos B e 

subsequentemente na produção de anticorpos, 

protegendo o indivíduo de contrair a patologia 

(DA LUZ et.al, 2007). 

Dessa forma, atualmente existem três 

mecanismos principais de ação em relação à 

vacina do COVID-19, os quais podem ser por 

meio de um vetor viral não replicante, da 

inativação viral e de RNA mensageiro. Diante 

disso, observa-se que, o primeiro mecanismo 

parte da ação de um microrganismo que é 

alterado em sua constituição genética com o 

intuito de não se duplicar em células humanas. 

Contudo ele ainda consegue fornecer partes 

do RNA do vírus-alvo para a geração de um 

antígeno (DOS REIS, 2021). 

Com base no déficit da resposta imune 

celular do paciente imunocomprometido, seja 

combinado (mediado por células e humoral) 

ou em relação à imunossupressão grave, é 

contraindicado a aplicação de vacinas vivas 
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atenuadas de bactérias ou vírus. Entretanto, se 

o indivíduo possui um tipo de imunocompro-

metimento moderado, pôde-se avaliar o 

panorama clínico e o risco do mesmo para 

recomendação desse tipo de vacina (SOCIE-

DADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, 

2021). 

Os principais exemplos de doenças 

imunossupressoras são: “Lúpus, Artrite 

reumatoide, Doença de Crohn, Vitiligo, 

Psoríase, Diabetes tipo 1, AIDS, Esclerose 

múltipla, Doença celíaca, Tireoidite de Hashi-

moto, Síndrome de Sjögren” (CONRAD, 

2007). Sendo assim, as vacinas possuem 

fundamental importância no combate as 

doenças oportunistas que ao adentrarem no 

corpo desse paciente encontram um ambiente 

favorável para se multiplicar e desenvolver. 

Segundo Dos Reis (2021), diz que: 

“Embora ainda não existam dados disponíveis 

que apontem a eficácia e segurança da vacina 

aos pacientes imunodeprimidos, este grupo 

pode vir a receber a dose contra COVID-19 

caso não apresentem contraindicações ao imu-

nizante”. Isso quer dizer que em organismos 

com seus sistemas de defesa fragilizados 

existe a possibilidade de não reagir e, também 

não criar memória de defesa contra a COVID-

19. Diante do exposto, pacientes vítimas de 

câncer normalmente tem a imunidade rebai-

xada devido as seções de quimioterapia e ra-

dioterapia, mas para Hwang (2021) o estudo 

concluiu que a maior parte dos tratamentos 

atuais do câncer não impedem a geração de 

imunidade protetora pela vacina e, por isso, 

defende que os pacientes em tratamento de 

câncer recebam o imunizante contra COVID-

19, já que os seus benefícios provavelmente 

superam os riscos. 

Além disso, acredita na manutenção dos 

cuidados de higiene, uso de máscaras e 

distanciamento como sendo fundamental na 

prevenção ao vírus. 

Esse estudo fortalece a ideia de que 

mesmo em paciente fragilizados, as células do 

corpo ainda possuem a função de interpretar, 

combater as atividades e reações que a vacina 

provoca no corpo. Tendo como ideia central 

aprender a se defender de novas invasões 

provenientes do COVID-19. 

Durante a pandemia, vários laboratórios 

iniciaram o desenvolvimento da vacina contra 

o SARS-CoV-2. Esta tem um papel 

fundamental no combate ao vírus, uma vez 

que elas sensibilizam o sistema imunológico e 

capacitam uma resposta eficiente para 

eventuais infecções no organismo. As vacinas 

realizam essa função através de diferentes 

mecanismos (SILVA; ALMEIDA, 2021). A 

AstraZeneca e a Janssen, por exemplo, 

utilizam o mecanismo de vetor viral, que são 

vírus recombinantes vivos que transportam 

um gene ou antígeno relevante do vírus a 

partir de um vírus portador como o pox ou 

adenovírus. 

Por outro lado, a Pfizer é por meio do RNA 

mensageiro, na qual há a produção de 

antígenos virais no citoplasma por tradução 

direta de proteínas in vivo ao serem 

sintetizadas por transcrição in vitro. Por 

último, a CoronaVac utiliza o método 

clássico: vírus inativado. Este irá induzir a 

resposta imunológica do organismo. Como já 

foi citado, para pacientes imunodeprimidos, é 

mais indicado vacinas com vírus inativado. 

Após a vacinação destes pacientes, é 

recomendado que seja feita uma avaliação da 

resposta imunológica para saber se ela foi 

eficiente (BAKER et al., 2020). 

Já Soy (2021) teve como conclusão em seu 

estudo que os pacientes com doenças 

reumatológicas autoimunes ou auto inflama-

tórias devem ser vacinados contra COVID-19, 

preferencialmente quando a atividade da 

doença estiver sob controle, e quando não 

houver infecção concomitante. Ressalta ainda 
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que os pacientes que recebem rituximabe 

devem ser vacinados ao menos 4 semanas 

antes ou 6 meses após o tratamento. Por fim, 

defende que medicamentos como tofacitinibe 

e metotrexato sejam descontinuados antes da 

vacinação, sendo reiniciados cerca de 14 dias 

após a dose. 

Esse estudo aponta que a vacinação para 

imunossuprimidos, não deve ser tratada como 

uma regra geral, mas como algo singular. 

Atentando sempre as indicações de cada 

sociedade médica, a respeito dos temas e os 

possíveis riscos. 

Em regra geral, com base no déficit da 

resposta imune celular do paciente imuno-

comprometido, seja combinado mediado por 

células e humoral ou em relação à imunos-

supressão grave, é contraindicado a aplicação 

de vacinas vivas atenuadas de bactérias ou 

vírus. Se o indivíduo possui um tipo de 

imunodeficiência moderada, pode-se avaliar o 

panorama clínico e o risco do mesmo para 

recomendação desse tipo de vacina 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNI-

ZAÇÕES, 2021). 

Como apresentado nos resultados, os 

dados apontam que os pacientes imuno-

deprimidos devem ser imunizados contra o 

SARS-CoV-2. Contudo, antes é necessário 

avaliar as condições de saúde do paciente, 

pois ele pode estar em uso de, por exemplo, 

imunossupressores e imunomoduladores para 

tratamento de doenças neuromusculares (ŽIV-

KOVIĆ et al., 2021) ou em casos de doenças 

reumatoides descompensadas (SOY et al., 

2021) e, para estes casos, não é recomendada 

a vacinação contra o COVID-19 naquele 

momento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Mediante o supracitado, percebe-se que o 

vírus SARS-CoV-2 é caracterizado como 

sendo altamente perigoso e potencialmente 

fatal, em decorrência principalmente da sua 

incerteza diagnóstica e variação sintomato-

lógica nos organismos da população. Dessa 

forma, diante do conteúdo exposto e após a 

análise dos artigos propostos, conclui-se que o 

quadro decorrente da infecção com o vírus 

fica potencialmente mais agravado em 

decorrência do quadro de deficiência imuni-

tária que esses pacientes já apresentam, tor-

nando mais necessário que os mesmos 

realizem o protocolo vacinal proposto pela 

OMS. Nessa conjuntura, a vacinação desses 

pacientes se torna possível, em decorrência do 

tipo de vírus utilizado na composição das 

doses, que é comprovadamente seguro para 

esse grupo populacional. 

Por fim, é valido salientar que a aplicação 

das vacinas da COVID-19, não somente nos 

pacientes imunodeprimidos, mas na popula-

ção de um modo geral, é necessária e 

indispensável, em decorrência da agressivi-

dade desse vírus no organismo das pessoas, 

além do alto número de óbitos que vem 

ocorrendo desde que o novo coronavírus 

surgiu em meados de 2020. 
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Capítulo 23 - USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19: IMPACTO NA RESISTÊNCIA MICROBIANA 
 

Palavras-chave: COVID-19; Antimicrobianos; Resistência. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a saúde pública é marcada 

pela ameaça constante das doenças infeccio-

sas. O coronavírus, que causa infecções do 

trato respiratório em humanos, é relacionado 

a vários tipos de doenças infecciosas e, conse-

quentes desafios globais (SU et al., 2016). Os 

Coronavírus consistem em vírus de RNA en-

velopados que são distribuídos, na sua grande 

maioria, entre humanos, outros mamíferos e 

aves e causam doenças respiratórias, neuroló-

gicas, hepáticas e entéricas (ZHU et al., 2019). 

A resistência antimicrobiana (AMR) 

constitui um dos grandes desafios as orga-

nizações modernas de saúde. De acordo com 

estudos, cerca de 700 mil mortes, no decorrer 

do ano, são causadas pela resistência aos 

antimicrobianos. Tendo em vista estas análi-

ses e se não houver uma mudança de aborda-

gem para conter o problema, estima-se que até 

2050, a AMR poderá causar mais mortes que 

o câncer (ESTRELA, 2018). 

Durante vários anos, as infecções por vírus 

e bactérias caracterizavam-se como as causas 

principais de óbitos no mundo. Com o surgi-

mento do primeiro antibiótico utilizado com 

sucesso no tratamento de infecções decorren-

tes de bactérias, a penicilina, reduziu-se dras-

ticamente a letalidade, salvando milhões de 

vida. Entretanto, o uso de antibióticos para 

tratar doenças não bacterianas, como em boa 

parte das infecções de garganta, gripes, diar-

reias e, principalmente, para a COVID-19, 

contribui significativamente para o apareci-

mento de bactérias super-resistentes propici-

ando complicações para o desenvolvimento 

de novos medicamentos antibacterianos. 

Os microrganismos veem sofrendo muta-

ções que provocam maior resistência de 

parasitas e agentes causadores dessas e de 

outras doenças, em especial nas populações 

mais pobres, ampliando-se os empecilhos para 

seu controle. No âmbito da saúde, as conse-

quências principais da resistência aos antimi-

crobianos são os altos índices de morbidade e 

mortalidade decorrentes de doenças que, anti-

gamente, se tratavam com antibióticos ou an-

timicrobianos quimioterápicos. Ademais, é 

válido ressaltar que, é possível ocorrer tam-

bém, a reemergência de doenças infecto-

contagiosas como dengue, tuberculose, febre 

amarela, doença de Chagas, esquistossomose, 

leishmaniose, malária e hanseníase. (ESTRE-

LA, 2018). 

A pandemia da COVID-19, que tem como 

agente causador o SARS-CoV-2, consiste em 

uma doença grave que afeta tanto indivíduos 

saudáveis jovens quanto os grupos de risco 

incluindo pessoas com idade avançada e com 

comorbidades prévias. O entendimento da 

COVID-19 está evoluindo, no entanto, até o 

presente momento, não há recursos terapêu-

ticos específicos e eficazes para o tratamento 

e prevenção da doença. Logo, um grande 

número de pesquisadores em todo o mundo 

está estudando, analisando e pesquisando os 

efeitos de medicamentos novos ou já existen-

tes para o tratamento e prevenção da COVID-

19 (STEIN, et al., 2020). 

Para o tratamento de suporte à COVID-19 

estão inclusos antibióticos, oxigênio, alívio da 

febre/dor e hidratação, para reduzir o alto ín-

dice de mortalidade. Mesmo que o COVID-19 

seja caracterizado como uma doença viral não 

afetada por antibióticos, dados iniciais de hos-

pitais demostram que proporções elevadas de 

pacientes estão utilizando esses medicamen-

tos, durante doenças respiratórias ou hospi-

talização, para tratar ou proteger contra as 

infecções secundárias (STEIN, et al., 2020). 

O uso indiscriminado de antibióticos que 

aumentam o número de microrganismos resis-

tente, é uma condição que colabora para a 

resistência, além dos diagnósticos, prescrições 

incorretas, prescrições desnecessárias, auto-



 

186 
  

medicação e uso de antibióticos na alimen-

tação do gado, que é então consumido pelo 

homem. Esses fatores podem ser controlados 

e ajudam a evitar o aumento da taxa de 

resistência em relação à produção de novos 

antibióticos e teste de sua eficiência e eficácia 

antes de ir para o mercado (MARTINEZ; 

GOMEZ, 2019). 

Em meio a este cenário e de acordo com as 

fontes científicas pesquisadas, o objetivo des-

te artigo é discorrer sobre o consumo inade-

quado e indiscriminado de antimicrobianos, 

principalmente os antibióticos, durante a pan-

demia da COVID-19, procurando aumentar a 

conscientização e o conhecimento sobre o 

tema, bem como incentivar a aplicação ade-

quada desses medicamentos. 

 

MÉTODO 

 

O desenvolvimento do artigo foi realizado 

a partir de leitura baseada na pesquisa biblio-

gráfica, ou seja, elaborada mediante materiais 

já publicados, buscando semelhança e diferen-

ças entre as ideias levantadas em artigos e 

livros. Refere-se a uma pesquisa de cunho 

descritivo, que teve como objetivo discutir 

sobre os impactos do uso indiscriminado de 

antimicrobianos para o tratamento do CO-

VID-19. 

Os bancos de dados utilizados foram 

Scielo e PubMed, para realizar as buscas de 

artigos científicos já publicados. Para a sele-

ção de artigos foram utilizados os seguintes 

descritores: COVID-19; uso irracional de 

antimicrobianos; resistência antimicrobiana; 

antibióticos; resistência bacteriana; autome-

dicação. 

Os critérios de inclusão foram: pesquisas 

que abordassem o uso indiscriminado de anti-

microbianos, principalmente os antibióticos, 

para o tratamento do COVID-19, publicadas 

em português, inglês, ou espanhol, em forma-

to de artigos, dissertações, revisões e teses. 

Foram excluídos trabalhos que não apresen-

tassem o tema proposto na biblioteca e nas 

bases de dados pesquisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resistência a antimicrobianos e 

COVID-19 

 

Atualmente, a Resistência a Antimicro-

bianos (AMR) é considerada para a saúde 

pública global, um dos problemas que mere-

cem maior atenção. Ela é originada mediante 

interação natural entre microrganismos no 

meio ambiente, entretanto, o crescimento no 

número de casos novos pode ser decorrente de 

vários fatores já conhecidos (SILVA et al., 

2020). 

Em 31 de dezembro de 2019, a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS) foi avisada 

sobre vários casos de pneumonia na cidade de 

Wuhan, província de Hubei, na República 

Popular da China. Após estudos, observou-se 

o surgimento de uma nova cepa do coro-

navírus, o SARS-CoV-2, nunca tinha sido 

identificada antes em seres humanos. Os 

coronavírus podem ser encontrados em toda 

parte, sendo a segunda principal causa de res-

friado comum (após rinovírus) e, até as últi-

mas décadas, dificilmente causavam doenças 

mais graves em humanos do que o resfriado 

comum (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERI-

CANA DA SAÚDE, 2020). 

Os antimicrobianos estão sendo reapro-

veitados tanto para o tratamento de COVID-

19, como no caso da combinação de azitro-

micina e hidroxicloroquina, quanto na cober-

tura empírica para uma possível infecção ad-

quirida na comunidade coexistente do trato 

respiratório, especialmente em casos graves 

de COVID-19. Além disso, eles estão sendo 

utilizados para possível superinfecção hospi-
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talar do trato respiratório, levando-se em con-

sideração que uma proporção significativa dos 

pacientes hospitalizados por COVID-19, terá 

internações prolongadas ou necessitarão de 

internação em unidade de terapia intensiva. 

Outras utilizações clínicas são para o trata-

mento direcionado de co- ou superinfecções 

dentro ou fora do trato respiratório adquiridas 

na comunidade ou em hospitais 

(SPERNOVASILIS; KOFTERIDIS, 2020). 

De acordo com estudos, o aparecimento de 

resistência, tem disseminado tanto no contex-

to hospitalar, quanto entre microrganismos 

presentes nas comunidades causadores de in-

fecções com alto índice de prevalência, como 

as de trato respiratório, de pele/partes moles e 

urinárias. Ademais, esse fenômeno parece es-

tar intimamente associado a incremento no 

consumo de vários antimicrobianos usados no 

manuseio dessas síndromes (ZIMERMAN, 

2010). 

A Figura 23.1 demostra, segunda a OMS, 

a administração de antimicrobianos em dife-

rentes situações hospitalares durante a pande-

mia COVID-19 e as implicações para AMR 

em setores de saúde. 

 

Figura 23.1 Admi-nistração de antimicrobianos durante a pandemia COVID-19 e as implicações 

para AMR em setores de saúde 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. Adaptado de Miranda et al. (2020). 

 

A COVID-19 provocou enorme tensão 

mundial nos âmbitos social e de saúde, entre-

tanto, assim como o SARS-CoV-2, a RAM 

está avançando, mesmo que de uma forma 

mais lenta e menos perceptível. As medidas de 

prevenção e consequências destas duas ques-

tões são comparáveis e uma é sobreposta à 

outra, embora a urgência de ações esteja no 

momento favorecendo a COVID-19 (GON-

ÇALVES, 2020). 

A Tabela 23.1 traz uma comparação entre 

a resistência aos antimicrobianos e a pande-

mia do COVID-19, destacando as caracte-

rísticas e o gerenciamento necessári. 
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Tabela 23.1 Comparação de COVID-19 e AM 
 

Características e Gerenciamento COVID-19 AMR 

Número afetado ~ 160 milhões (22/05/21) 64.5 milhões anualmente 

Mortalidade Mundial 3.444.498 (22/05/21) 812.000 anualmente 

Conhecimento sobre o problema Em desenvolvimento Bem estabelecido 

Disseminação Rápida Gradual 

Desigualdade na saúde Aumentada Anualmente 

Impacto econômico Pouco conhecido 400 bilhões de dólares por ano 

Vacina Disponível Não disponível 

Aumento da testagem 
Visão em tempo real da 

disseminação 
Vigilância do problema 

Diagnósticos rápidos Existem alguns Existem alguns 

Novas drogas Em desenvolvimento Poucas em desenvolvimento 

Gestão Em tempo Continua e internacional 

Fonte: Adaptado de Nieuwlaat et al., 2020 

A vigilância da resistência antimicrobiana 

é importante em nível local, nacional e global. 

Nesta perspectiva, é válido destacar que, a Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS) junta-

mente com seus Estados-Membros, é respon-

sável pela elaboração de protocolos para o 

enfrentamento da AMR, desde quando o tema 

teve seu devido reconhecimento como um 

problema grave para a saúde pública, através 

de discussões e debates sobre as ações 

realizadas para lidar com o problema. Observe 

a Figura 23.2. 

 

Figura 23.2 Linha do tempo da formulação da resposta à AMR 

Fonte: Adaptado de Silva et al., 2020. 
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Resistência bacteriana como 

consequência do uso inadequado de 

antibióticos 

 

Os antibióticos podem ser caracterizados 

como compostos naturais ou sintéticos aptos à 

inibir o crescimento ou causar a morte de 

vários tipos de bactérias, atuando por diversos 

mecanismos, com o intuito de proporcionar 

danos em algumas das principais vias meta-

bólicas que são importantes para a sobre-

vivência das bactérias (FUENTE-SALCIDO 

et al, 2015). 

Desde o seu surgimento, os antibióticos 

ocupam posição de destaque, uma vez que 

propiciaram uma redução significativa das 

taxas de morbidade e mortalidade. Eles per-

mitem uma grande atividade associada à alta 

segurança de administração, sendo ambas 

resultantes de sua atividade seletiva para 

alvos, fortemente específicos, que são exclu-

sivos dos microrganismos, ou bem mais 

significativos neles do que nos seres humanos 

(KATZUNG, 2017). 

Devido ao uso excessivo e inadequado dos 

antibióticos as superbactérias são originadas, 

sendo subdividas em extensamente resisten-

tes, multirresistentes ou pan-resistentes. As 

bactérias extensamente resistentes são aquelas 

resistentes a apenas uma ou duas classes, 

enquanto as multirresistentes se dão ao fato de 

serem resistentes a um antibiótico de três ou 

mais classes distintas. Por fim, as pan-resis-

tentes são resistentes a todos os antibióticos de 

todos os tipos de classes, não havendo antibió-

ticos eficientes para este caso. (SILVA, 2007). 

A resistência bacteriana pode ser classifi-

cada como intrínseca (natural) e adquirida. 

Entende-se como resistência intrínseca ou na-

tural, aquela que é herdada de forma genética 

por suas próprias características. Em contra-

partida, a adquirida, como seu próprio nome 

retrata, é aquela adquirida por fatores exter-

nos, como é o caso do uso inadequado e exces-

sivo de antibióticos sem orientação adequada. 

(SOUZA, 2016). 

Dentre os principais tipos de mecanismos 

de resistência bacteriana aos antibióticos, é 

válido destacar: a diminuição da acumulação 

intracelular do antibiótico através da redução 

da permeabilidade celular ao antibiótico; a 

destruição ou modificação enzimática do anti-

biótico; existência de bombas de efluxo dos 

antibióticos e alterações nas moléculas alvo 

dos antibióticos (LOUREIRO et al., 2016). 

Na Figura 23.3 observa-se os principais 

mecanismos de resistência microbiana. 

 

Figura 23.3 Esquematização dos 

meca-nismos de resistência bacteri-

ana 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Adaptado de Peterson e Kaur (2018). 
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Os genes de resistência adquiridos podem 

permitir que uma bactéria produza enzimas 

que destroem o medicamento antibacteriano, 

expresse sistemas de efluxo que evitam que o 

medicamento atinja seu alvo intracelular, 

modifique o local alvo do medicamento ou 

produza uma via metabólica alternativa que 

contorne a ação do medicamento. A aquisição 

de novo material genético por bactérias susce-

tíveis a antimicrobianos de cepas de bactérias 

resistentes pode ocorrer por meio de conju-

gação, transformação ou transdução, com 

transposons geralmente facilitando a incorpo-

ração de genes de resistência múltipla no 

genoma ou plasmídeos do hospedeiro. O uso 

de agentes antibacterianos cria uma pressão 

seletiva para o surgimento de cepas resistentes 

(TENOVER, 2006). 

 

Legislação e controle dos antimi-

crobianos 

 

Desde a década de 70, a dispensação de 

antimicrobianos, deve obrigatoriamente ser 

realizada mediante a presença de receita, de 

acordo com o exposto na própria faixa verme-

lha das embalagens (VENDA SOB PRES-

CRIÇÃO MÉDICA), em concordância ao 

previsto no § 2º do Art. 94 do Decreto nº. 

79094 de janeiro de 1977. Tendo em vista o 

não cumprimento desta regra de forma regu-

lar, o órgão regulador, ANVISA, por meio da 

Resolução RDC nº. 44 de 26 de outubro de 

2010, revogada pela Resolução-RDC nº. 20 de 

05 de maio de 2011, implementou protocolos 

exigindo a apresentação e retenção de uma via 

da receita médica, bem como o registro da 

movimentação de entrada e saída desses pro-

dutos para um maior controle para sua prescri-

ção e dispensação (SILVA, 2019). 

Logo, esse controle foi implementado pela 

ANVISA, a fim de obter os seguintes resulta-

dos: 1) monitoramento sanitário e farmaco-

epidemiológico do consumo de antimicro-

bianos na comunidade; 2) redução dos casos 

de resistência bacteriana; 3) diminuição da 

automedicação e aumento do uso racional de 

antimicrobianos; 4) fortalecimento da cons-

cientização da população sobre a necessidade 

de consumir medicamentos por meio de 

orientação de profissional habilitado (SILVA, 

2019). 

Dessa forma, Sampaio (2018) ressalta que, 

mesmo com a construção da Resolução, a re-

ferida RDC ainda é pouco conhecida pela 

população, por isso o foco está na probabili-

dade do não cumprimento da norma de forma 

efetiva, e não da legislação para assim ter o 

controle do uso desenfreado de antibióticos, 

que resulta na continuidade de evolução e 

multiplicação das resistências bacterianas. 

Sendo assim, os medicamentos antimicro-

bianos disponíveis sem prescrição repre-

sentam um problema significante, especial-

mente quando combinado com o pouco enten-

dimento da resistência antimicrobiana por 

parte da população. Além disso, vários países 

relatam pouca capacidade para firmar os regu-

lamentos já existentes para uso pelos humanos 

desses medicamentos, assim como o monito-

ramento reduzido da resistência antimicro-

biana (STAFF, 2014). 

 

Automedicação de antimicrobianos 

para o tratamento da COVID 19 

 

A automedicação é a aquisição e uso de 

medicamentos, sem prescrição médica, por 

iniciativa do próprio indivíduo ou sem inter-

venção de profissional de saúde. É uma 

prática comum realizada em todo o mundo, 
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por ser considerada o primeiro nível de 

atenção à saúde da sociedade. Entretanto, 

pode ter consequências desfavoráveis à saúde, 

de mínimas a graves, dependendo da resposta 

do corpo e da droga como o mascaramento da 

doença de base, o surgimento de efeitos adver-

sos e interações medicamentosas, aumento da 

resistência aos antimicrobianos e dependência 

de drogas (ALDAVE, 2021). 

Ainda, segundo Aldave (2021), mesmo 

com poucas evidências científicas de ensaios 

clínicos comprovados, médicos e especialistas 

em saúde optam por estabelecer protocolos de 

tratamento, as recomendações de tratamento 

com medicamentos incluem antivirais, 

imunossupressores, antinflamató-rios, 

corticosteroides e antibióticos. Entre os 

antibióticos estão azitromicina, amoxicilina 

associado ao ácido clavulânico, ceftriaxona, 

claritromicina, levofloxacina e outros tipos de 

antimicrobianos como hidroxicloroquina e 

ivermectina. 

A empurroterapia facilitada pela autome-

dicação, juntamente à prescrição médica 

indevida são as causas mais comuns para o 

desenvolvimento do uso indiscriminado de 

antibióticos. A prescrição indevida ocorre por 

vários fatores, como por exemplo, à qualidade 

da formação médica, prática indevida, às 

políticas de saúde, à grande variedade de 

antibióticos existentes no mercado e ainda à 

pressão exercida por laboratórios farmacêu-

ticos (NASCIMENTO, 2005). 

Na situação de pandemia que se vive nos 

dias atuais, é importante destacar o uso 

desenfreado de antibióticos na busca pela cura 

ou até mesmo como medida profilática para a 

COVID-19, mesmo que a literatura comprove 

que não há um tratamento específico para a 

doença e que vários medicamentos estão sen-

do utilizados em forma de teste. Tal ação pode 

proporcionar a seleção de bactérias resistentes 

e infecções intratáveis futuramente (ROCHA, 

2018). 

Logo, mediante a situação atual, a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) elaborou 

algumas diretrizes para o uso dos antibióticos 

quando ocorrer complicações por uma infec-

ção bacteriana. Entretanto, boa parte (até 

90%) dos pacientes com COVID-19 estão 

utilizando, principalmente por automedica-

ção, os antimicrobianos sem nenhuma evidên-

cia da infecção bacteriana ou fungos. Os mais 

frequentes são os antibióticos de largo espec-

tro 

A publicidade larga dada a azitromicina 

como uma “cura” para esta doença igualmente 

causou uma grande procura por ela, com 

automedicação significativa, especialmente 

quando tais antibióticos podem ser facilmente 

obtidos (THOMAS, 2020). De acordo com 

CFF, venderam-se 21,4 milhões de unidades 

de azitromicina entre abril de 2018 e março de 

2019. O número subiu para 24,5 milhões no 

ano seguinte (aumento de 23%) e chegou a 

41,8 milhões na pandemia (alta de 71%). 

Na Tabela 23.2 observa-se os resultados 

de um estudo realizado pelo Conselho Federal 

de Farmácia (CFF) (2021), por meio da 

consultoria IQVIA. São dados nacionais do 

comparativo entre abril a março de 2020 e de 

2021.
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Tabela 23.2 Venda de medicamentos relacionados à COVID-19 

Medicamento Crescimento (%) 

Ivermectina 857% 

Hidroxicloroquina Sulfato 126% 

Vitamina D 100% 

Azitromicina 71% 

Flutamida 45% 

Dexametasona 18% 

Nitazoxanida 14% 

Fonte: CFF, 2021 

 

Estratégias para minimizar a 

Resistência Antimicrobiana 

 

O efeito do uso indiscriminado desses 

fármacos gera um custo extremamente eleva-

do ao sistema de saúde. Desde enfermidades 

comuns que já não podem ser tratadas com 

antibióticos de primeira linha, e se faz neces-

sário utilizar medicamentos mais caros. Como 

também, o prolongamento das internações 

hospitalares, que muitas vezes são ampliadas 

em um tempo maior e mesmo assim são 

ineficazes (MACHADO, 2021). A Tabela 

23.3 traz algumas estratégias para redução da 

resistência microbiana. 

 

Tabela 23.3 Diferentes estratégias para reduzir resistência microbiana 

Fonte: ZIMERMAM, 2010. 

 

Estratégia para combater o fenômeno 

da resistência 
Comentário 

Redução global no número de 

prescrições de antimicrobianos 

Meta alcançável com segurança na maioria dos contextos. Eficácia 

dependente do binômio bactéria/antimicrobiano avaliado. 

Redução no prazo de uso 
Meta alcançável aparente comprometimento de eficácia mesmo em 

síndromes comunitárias mais graves, como pneumonia. 

Restrição preferencial de certas classes 

(p.ex., fluorquinolonas) 

A implicação de certas classes como agentes de maior potencial de 

seleção de resistência foi confirmada, até o momento, principalmente em 

contexto hospitalar. 

Promoção de uso heterogêneo 
Baseada em resultados desfavoráveis com uso extenso e monótono de 

mesmo antimicrobiano. 

Uso de antimicrobianos em combinação 

Estratégia estudada principalmente no contexto hospitalar. Apesar de 

apresentar méritos teóricos, os resultados têm sido sistematicamente 

negativos. 

Lançamento de novos 

antimicrobianos 

Garante eficácia, pelo menos temporária, no tratamento de 

infecções se o uso for comedido e racional. 
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Para que esse cenário seja mudado, faz-se 

necessário fornecer informações adequadas 

aos pacientes sobre o processo de mutação 

microbiana e esclarecer a correta utilização 

desses fármacos. Além disso, é fundamental 

averiguar a possibilidade de planejar um 

protocolo de medidas de rotina nos centros de 

saúde, para que se tenha como hábito aprofun-

dar a investigação do quadro clínico e da 

necessidade de utilização desses fármacos 

(MACHADO, 2021). 

 

CONCLUSÃO 
 

Foi visto no decorrer do artigo, que os 

antimicrobianos são fundamentais para a 

população, uma vez que, sem estes fármacos 

muitas mortes por consequência de doenças 

infecciosas não poderiam ter sido evitadas. No 

entanto, seu uso inadequado, principalmente 

com o advento da pandemia do COVID-19, 

vem se tornando um problema global na saúde 

pública, pois tem proporcionado o surgimento 

de várias cepas resistentes o que limita a 

terapêutica. 

Dessa forma, é necessário educar os 

pacientes quanto ao uso desses medicamentos 

e as consequências do seu uso indevido, para 

assim reduzir a emergência de cepas micro-

bianas de interesse clínico, onde o uso racio-

nal não se limita somente a posologia ade-

quada, mas também a prescrição, a venda 

regulada e a realização de exames correto. 
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Capítulo 24 - VACINA POLIVALENTE CONTRA O VÍRUS SARS-COV-2: UMA 

POSSIBILIDADE DE COMBATE 
Palavras-chave: Coronavírus; Vacina; Prevenção. 



 

197 
  

INTRODUÇÃO 

 

Desde o ano de 2020, o Brasil enfrenta 

uma luta contra um novo agente do betacoro-

navírus (β-CoV), o SARS-CoV-2 ou COVID-

19, que é um vírus de RNA1 positivo de fita 

simples2 e pertencente à família Coronaviri-

dae, a mesma que é causadora da Síndrome 

respiratória aguda grave (SARS-CoV) e da 

Síndrome respiratória do Oriente Médio (ME-

RS-CoV, na sigla em inglês). O SARS-CoV-

2, conforme Bastianello et al. (2020), é um 

vírus zoonótico, ou seja, ele se replica no ani-

mal hospedeiro e pode ser transmitido aos se-

res humanos por meio do contato direto com 

as fezes e/ou saliva do hospedeiro. Segundo a 

Organização Pan-Americana da Saúde 

(2020), a transmissão do SARS-CoV-2 entre 

seres humanos ocorre a partir do contato 

direto com secreções respiratórias (e.g. gotí-

culas respiratórias) expelidas pelo sujeito que 

está contaminado. 

Antes de ser identificado como uma nova 

cepa viral do já conhecido coronavírus (CoV), 

a doença foi tratada como um tipo de “pneu-

monia grave”. Com o número de infecções 

crescendo gradativamente, cientistas isolaram 

o vírus da até então “pneumonia” e desco-

briram, a partir disso, ser uma variante do β-

CoV. Notou-se, assim, uma semelhança entre 

as sequências de nucleotídeos virais do β-

CoV, da SARS-CoV e da MERS-CoV, ga-

nhando, portanto, a nomenclatura de SARS-

CoV-2. 

Desde que foi identificado em 2019, de 

acordo com Zorzetto (2021), o SARS-CoV-2 

sofreu uma série de transformações em seu 

material genético, devido ao seu potencial de 

disseminação e pelos descuidos dos sujeitos 

com as medidas de cuidados sanitários bási-

                                                           
1 Sigla em inglês para Ácido Ribonucleico. 
2 Baseando-se na classificação de Baltimore. 

cos, passando, com isso, a surgir novas varian-

tes e, consequentemente, constituindo uma 

nova linhagem3 viral. 

Sabe-se das dificuldades que se tem no 

combate às epidemias virais, sobretudo pela 

capacidade que os vírus possuem em sofrer 

diversas mutações. Em geral, especialistas 

recomendam medidas preventivas enquanto 

desenvolvem vacinas que, em conformidade 

com Braz et al. (2016), tem-se que é consi-

derado um dos métodos mais eficazes para 

suprimir doenças imunopreveníveis, como em 

grande parte das infecções virais. 

A partir dessa ideia e com apoio de revisão 

analítica bibliográfica da literatura especiali-

zada de área, elaborou-se o presente estudo 

teórico com o objetivo de analisar integrativa 

e sistematicamente uma nova técnica para 

prevenção da SARS-CoV-2: o desenvolvi-

mento de uma vacina polivalente. Esse tipo 

específico de vacina, de acordo com Ribeiro 

et al. (2016), costuma apresentar vantagens 

sobre os demais tipos, por serem mais 

econômicas e pela sua capacidade em oferecer 

uma resposta imune mais rápida, ampla e 

eficiente em casos de crises epidê-micas virais 

como a provocada pelo vírus SARS-CoV-2. 

 

MÉTODOS 

 

I) REVISÃO TEÓRICO-ANALÍ-

TICA INTEGRATIVA QUANTO ÀS 

MUTAÇÕES, CEPAS E LINHAGENS 

VIRAIS DO SARS-COV-2 

 

Fazendo-se uma análise conceitual teórica 

na área de virologia a respeito dos vírus, com 

base em Mahy (2001), Carter e Saunders 

(2007) e Valverde (2021), compreende-se que 

os vírus, em geral, não possuem mecanismos 

3 Organismos de origem em comum que possuem 
variabilidade genética congênere. 
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que viabilizem a correção de “erros” em seu 

genoma, sendo assim, são seres predispostos a 

sofrerem e armazenarem mutações em seu 

material genético a partir do momento em que 

são replicados e não há proteínas que as 

detectam. 

Quando acontece de uma mutação do 

material genético alterar pelo menos uma das 

características fenotípicas4 do vírus como 

tornar-se resistente a tratamentos pré-existen-

tes, estimular novos efeitos sintomáticos ao 

sujeito contaminado ou mesmo desenvolver 

maior capacidade de adaptação a ambientes 

hostis, tem-se que o agrupamento viral passa 

a ser chamado de cepa. Especificamente no 

caso do SARS-CoV-2, após as suas primeiras 

notificações, ocorrida em fins de 2019, na 

cidade de Wuhan, capital da província chinesa 

de Hubei, identificou-o como sendo uma cepa 

viral semelhante ao já conhecido coronavírus 

do caso da Síndrome respiratória aguda grave 

(SARS-CoV), porém, sem proteínas que po-

deriam possibilitar de imediato o seu combate. 

Com a proliferação em grande escala do 

SARS-CoV-2 por todo o planeta, ocasionando 

uma pandemia em nível global, variantes 

dessa molécula de RNA de fita simples foram 

surgindo, criando-se uma extensa linhagem 

viral. Conforme Valverde (2021), dentre as 

variantes, destacam-se: D614G que é conside-

rada como a primeira variante identificada, 

sem localidade geográfica de origem especí-

fica e conhecida como “variante G”, B.1.1.7 

nomeada como “variante Alfa”, detectada 

inicialmente no Reino Unido e considerada 

por muitos como sendo mais contagiosa do 

que a “variante G”, B.1.351 identificada na 

África do Sul e denominada como “variante 

                                                           
4 Características que podem ser identificadas de forma 

observável, sem simulacro ou deduções. 
5 Cf. Statens Serum Institute (2021). Disponível em: 

https://files.ssi.dk/covid19/virusvarianter/st -v2. Acesso em: 

02 set. 2021. 

Beta”, P.1 descoberta primeiramente na 

cidade de Manaus, capital do estado brasileiro 

do Amazonas, sendo nomeada como “variante 

Gamma” e B.1.525 encontrada em diversas 

localidades,por exemplo, na Nigéria, no Reino 

da Dinamarca e no Reino Unido e designada 

como “variante Eta”. Essa variante carrega 

uma mutação na proteína N501Y, derivada da 

proteína viral Spike, principalmente encontra-

da nas variantes “Beta” e “Gamma”, mas dis-

tinta da mutação da mesma proteína N501Y 

da variante “Alfa”5). No ano de 2021, identi-

ficou-se outras duas variantes, sendo elas: 

B.1.617.2 (conhecida como “variante Delta”, 

com maior potencialidade de contágio do que 

as variantes D614G, B.1.1.7, B.1.351, P.1 e 

B.1.5256) e C.37 (denominada como “variante 

Lambda”, com maior taxa de transmissibili-

dade e mortalidade do que a “variante Del-

ta”7). Cada variante pode causar sintomas e 

complicações diferentes entre si, além da 

variância da resposta imune de cada indiví-

duo. 

 

II) ANÁLISE DESCRITIVA SOBRE 

AS CARACTERÍSTICAS DA INFECÇÃO 

PELO SARS-COV-2 

 

Perscrutando-se sistematicamente os 

estudos de Wu e McGoogan (2020), pode-se 

perceber que pacientes que desconhecem sua 

infecção pelo vírus da COVID-19, ainda que 

de forma assintomática, são os que costumam 

apresentam maior risco de transmissibilidade 

e, desta forma, podem provocar prejuízos para 

a saúde pública, já que esses pacientes podem 

dificultar a adoção de medidas sanitárias 

6 Vide Barboza (2021). 
7 Veja Romero (2021). Disponível em: 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.26.21259

4 

87v1. Acesso em 31 ago. 2021. 
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preventivas como o isolamento social e o uso 

de máscara de proteção. 

Conforme ocorre mutações nas diferentes 

linhagens virais da SARS-CoV-2, os princi-

pais sintomas prevalecem como alterações do 

sistema olfativo e gustativo, sistema respira-

tório superior, sendo que, esses marcadores 

são considerados como casos leves a modera-

do da doença e indivíduos com esses marca-

dores apresentam até dez vezes menos chan-

ces de serem internados pela doença (YAN et 

al., 2020). Entretanto, as complicações podem 

se diversificar de acordo com a linhagem viral 

que o sujeito está contaminado, como 

tromboembolismo, sepse, lesão cardía-ca, 

síndrome respiratória aguda, insuficiência 

renal aguda ou crônica, a depender do caso, 

entre outros (CASCELLA et al., 2020). Todas 

as complicações são dependentes do tempo de 

infecção, identificação e tratamento dos sinto-

mas. 

 

III) AVALIAÇÃO TEÓRICA 

ACERCA DOS TRATAMENTOS PARA 

A INFECÇÃO DA SARS-COV-2: 

ALGUMAS PONDERAÇÕES SIGNIFI-

CATIVAS 

 

Até o presente ano de 2021, ainda não há 

medicamentos específicos para o tratamento 

da infecção do SARS-CoV-2. Tem-se apenas 

um tratamento paliativo para manejo dos 

sintomas e complicações. 

Há relatos do uso de medicações que 

constituem o popularmente conhecido como 

“kit COVID”, que tem sido utilizado sem 

eficácia científica comprovada para o denomi-

                                                           
8 Cf. Lamontagne et al. (2021). Disponível em: 

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n526. Acesso em: 20 abr. 

2021. 
9 Disponível em: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389. 

Acesso em: 20 abr. 2021. 

nado “tratamento precoce”. Nesse “kit”, está 

incluso medicamentos como azitromicina, 

hidroxicloroquina e ivermectina, que, de acor-

do com o que é apresentado em uma das dire-

trizes da Organização Mundial da Saúde8 

(OMS) e também constatado por Lopéz-Me-

dina9 (2021), tem se mostrado ser prejudicial 

à saúde dos usuários. 

Conforme reportagem do dia 29 de março 

de 2021, do Centro de Comunicação Social da 

Faculdade de Medicina da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG) sob o título 

“Kit covid: o que diz a ciência?”10, médicos 

do Hospital das Clínicas da Universidade de 

São Paulo (USP) e da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp) relatam casos de oito 

pessoas que apresentaram hepatite medica-

mentosa após o uso do “kit COVID”, sendo 

que cinco destes usuários estão na fila de 

transplante de fígado e os outros três vieram a 

óbito. Ainda segundo a reportagem, tem-se 

que esse “kit” é contraindicado pelas autori-

dades sanitárias como OMS, o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 

Unidos (CDC, na sigla em inglês), a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a 

Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e a 

Associação Médica Brasileira (AMB). 

Enquanto as vacinas ainda estavam sendo 

desenvolvidas e pela falta de um tratamento 

específico para a COVID-19, estabeleceu-se 

algumas medidas preventivas para a popula-

ção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Qual seria o diferencial que uma vacina 

polivalente poderia acrescentar no combate ao 

10 Disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/kit-covid-

o-que-diz-a-ciencia/. Acesso em: 20 abr. 2021. 
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SARS-CoV-2? É o que será destrinçado a 

seguir. 

Devido a calamidade instaurada no país 

pela disseminação lépida do SARS-CoV-2, o 

Ministério da Saúde do Governo Federal do 

Brasil11, para prevenção e controle da 

disseminação do vírus, decretou medidas 

preventivas como o uso de máscara de 

proteção, cobrindo boca e nariz, lavagem das 

mãos com água e sabão, uso de álcool em gel 

ou álcool 70%, manter o distanciamento 

social no mínimo de 1 metro, evitar aglome-

rações e, em caso de apresentação de sintomas 

leves ou moderados, manter o isolamento 

social por, pelo menos, 14 dias. Porém, com-

forme Braz (2016), tem-se que a forma mais 

eficaz e segura de controle da situação são as 

vacinas. Dessa forma, cientistas no mundo 

todo iniciaram pesquisas e uma gama extensa 

de testes para a confecção de vacinas. 

Para que as vacinas fossem desenvolvidas, 

cada laboratório utilizou diferentes técnicas. 

Por exemplo, o laboratório que produziu a 

SINOVAC utilizou a técnica de Vero Cell12, 

em que fazem com que o vírus se desenvolva 

nas células de cobaias, no caso, a cobaia foi o 

macaco verde africano e, depois seja inativado 

para aplicação, isto é, infecta-se a cobaia com 

o vírus da SARS-CoV-2 e, depois de um 

determinado período, o vírus é inativado e 

passa por um processo de diluição para apli-

cação da vacina. Já no caso do laboratório que 

produziu a vacina da ASTRAZENECA, uti-

lizou-se da técnica de um vetor recombinante 

de um adenovírus que possui a mesma pro-

teína do SARS-CoV-2, no caso a proteína 

Spike, ou seja, a proteína do adenovírus foi 

inserida no sistema imune das pessoas vacina-

                                                           
mais detalhes, veja em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/como-se-proteger. Acesso em: 02 set. 
2021. 
12 Cf. AMMERMAN, N.; BEIER-SEXTON, M.; AZAD, A. 
F. (2008). Disponível em: https://www.ncbi.nl 

das, estimulando a produção de anticorpos 

pelo sistema imune contra o vírus. Para o caso 

da produção da vacina da JANSSEN, o 

laboratório responsável utilizou partículas 

virais, para que do mesmo jeito que a vacina 

ASTRAZENECA, haja a estimulação para 

produção de anticorpos pelo sistema imune. 

Em relação à produção das vacinas MODER-

NATX e da PFIZER, os laboratórios que as 

produziram, utilizaram a técnica de RNA 

mensageiro (RNAm), em que há a alteração 

do RNAm para conferir maior estabilidade à 

proteína Spike, enquanto o laboratório respon-

sável pela vacina SPUTNIK V também utiliza 

vetores recombinantes, mas não há descrição 

detalhada da técnica específica, sendo esse um 

dos motivos que levou a não autorização do 

uso no solo brasileiro pela ANVISA. (JACK-

SON et al., 2020). 

Ao fim de 2020, quando se anunciou os 

resultados de eficácia das primeiras vacinas e 

surgia a esperança do controle da pandemia, o 

novo coronavírus voltou a surpreender. De 

acordo com Spilki13 (2021, apud Serrano, 

ibid.), “Passaram a surgir variantes que apre-

sentavam simultaneamente várias mutações e 

se disseminaram rapidamente, substituindo as 

anteriores”. 

Apesar da eficácia que as vacinas atuais 

apresentam, devido a grande quantidade de 

cepas e linhagens virais que vem surgindo, 

buscam-se a implementação de melhorias 

para maior eficácia no combate ao coronaví-

rus, assim pode existir a possibilidade de uma 

vacinação mais frequente, assim como no 

caso do vírus da Influenza. A partir disso, tem-

se como hipótese a possibilidade da produção 

de uma vacina polivalente, pois analoga-

m.nih.gov/pmc/articles/PMC2657228/pdf/nihms89678.
pdf. Acesso em: 02 set. 2021. 
13 Virologista pesquisador da Universidade Feevale, no 
Rio Grande do Sul, e coordenador da Rede Nacional de 
ômicas de Covid-19, a Corona-ômica BR, que 
acompanha a circulação do vírus no país. 
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mente ao que foi observado na vacinação 

contra o vírus da Influenza constatado nos 

resultados e conclusões apresentados por 

Ribeiro et al. (2016), esse tipo de vacinação 

apresentaria uma maior segurança à popula-

ção, por englobar um maior número de va-

riantes virais, além de apresentar uma quan-

tidade menor de doses, sendo assim aplicada 

com uma menor frequência. 

Já se tem o uso de vacinas polivalentes 

para outras infecções virais, que apresentam 

resultados significativos que valem destaque. 

Por exemplo, há o caso do uso de vacina 

polivalente para tratamento de pneumonias 

causadas pelo Streptococcus pneumoniae, 

apresentado no artigo de revisão “Vacina 

Antipneumocócica: eficácia em diferentes 

grupos de risco e recentes avanços no desen-

volvimento de uma vacina mais imunogênica 

Atualização”14, de Bricks (1994), apresen-

tado no Jornal de Pediatria. Nesse estudo, 

mostrou que a vacina polivalente 23-valente, 

que dispõe de 23 sorotipos de pneumococos e 

apresenta imunidade cruzada15, possibilitou a 

diminuição em 84% das infecções causadas 

pelo Streptococcus pneumoniae, bem como 

reduziu em 44% a taxa de mortalidade ocasio-

nada por esse agente. 

Outro caso notório é sobre a vacina 

polivalente Gardasil 9 contra o Papilomavírus 

Humano (HPV, na sigla em inglês), apresen-

tado na dissertação de mestrado “Vacinação 

contra Papilomavírus: uma revisão”16, de Sara 

Isabel Domingos Guerreiro, do Instituto 

Superior de Ciências da Saúde “Egas Moniz”. 

Nesse trabalho, Guerreiro (2016, p. 47), com 

base em Bonnez (2015), FDA (2014), EMA 

(2016), Gruber (2014) e Neuhauser (2015), 

                                                           
14 Disponível em: 

http://www.jped.com.br/ArtigoDetalhe.aspx?varArtigo=726&idio

ma=pt-BR. Acesso em: 02 set. 2021. 
15 Imunidade cruzada é a capacidade de células de memória 

imune (e.g. linfócitos) em reconhecer sequências virais que 

não estão presentes nos sorotipos que compõem a vacina. 

demonstrou que a vacina Gardasil 9, que 

possui 9 sorotipos de HPV, apresenta efetivi-

dade na prevenção de condiloma acuminado, 

câncer de ânus, de colo de útero, de vagina, de 

vulva e lesões pré-neoplásicas, no caso do 

sexo feminino; enquanto que para o sexo 

masculino, a Gardasil 9 tem sido eficaz na 

prevenção de verrugas genitais, lesões pré-

neoplásicas e câncer de ânus. 

Faz-se válido também destacar o estudo 

apresentado por Sarkar, et al. (2021) 

intitulado “Immunoinformatics-guided desig-

ning and in silico analysis of epitope-based 

polyvalent vaccines against multiple strains of 

human coronavirus (HCoV)”17, lançado pela 

Taylor & Francis Public Health Emergency 

Collection em que os autores discutem sobre 

a eficácia da vacina polivalente contra as 

cepas virais do coronavírus humano por se 

tratar de uma zoonose, sendo assim, uma 

única dose terá eficácia no combate à diversas 

mutações do vírus por estimular a resposta 

imune baseada em algo que todas as cepas 

virais têm em comum, a proteína Spike, não 

havendo a necessidade de aplicação de outras 

vacinas para distintas variantes. 

Logo, percebe-se que em hipótese as vaci-

nas polivalentes podem ser um importante 

instrumento de uso em epidemias/pandemias 

virais, já que traz uma notória eficácia e abran-

ge uma maior quantidade de cepas virais, 

acarretando, assim, maior segurança e contro-

le epidémico/pandêmico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se notar que a 

situação atual, no caso uma pandemia viral 

16 Disponível em: 

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/17674 . Acesso em: 

02 set. 2021. 
17 Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7989953/. 

Acesso em: 02 set. 2021. 
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sem controle que já matou milhões de pessoas 

ao redor do mundo, a dificuldade para con-

trolar um vírus que sofre diversas mutações, 

as quais originam novas variantes, tornam as 

vacinas já existentes não tão eficazes, exis-

tindo a necessidade de uma aplicação mais 

recorrente. Isso faz com que haja a seguinte 

dúvida: como será possível controlar a situa-

ção causada por um vírus que está mudando 

constantemente? 

Como visto na seção anterior, tem-se que 

as vacinas polivalentes podem ser um aliado 

significativo nessa situação, já que elas abran-

gem diversas cepas virais e podem acarretar 

uma imunização cruzada, trazendo, assim, 

mais segurança e eficácia no combate ao 

SARS-CoV-2, além de ser aplicada em menor 

frequência, podendo acelerar o processo de 

“imunização de rebanho” da população. 
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Capítulo 25 - PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NOS PROFISSIONAIS NA 

LINHA DE FRENTE DO COMBATE À COVID-19 
Palavras-chave: Infecção coronavírus; Saúde mental; Profissionais de saúde 
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INTRODUÇÃO 
 

Em dezembro de 2019, um surto de uma 

pneumonia por um novo coronavírus SARS-

CoV-2 atingiu Wuhan (Hubei, China), se 

estendendo rapidamente às regiões adjacen-

tes e, posteriormente, ao restante do mundo. 

No dia 11 de março de 2019, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de 

COVID-19 uma pandemia, com grande ênfa-

se na alta transmissibilidade e letalidade da 

doença, que alterou drasticamente as dinâ-

micas sociais, principalmente no que diz 

respeito à prestação de serviços por parte dos 

profissio-nais de saúde (CABRERA et al., 

2020). 

Ao longo da história, foram notificados 

outros surtos de novas doenças infecciosas, 

sendo as mais recentes o surto de síndrome 

respiratória aguda grave (SARS), em 2002, e 

a pandemia de influenza A/H1N1, de 2009-

2010. Situações como essas exigem uma 

resposta intensa e imediata em termos de 

cuidados de saúde, envolvendo profissionais 

de forma direta como médicos e enfermeiros 

ou indireta como auxiliares, técnicos de 

laboratório, indústria farmacêutica e manipu-

ladores de resíduos médicos, através do aten-

dimento a pacientes infectados, na medida em 

que trabalham na linha de frente para com-

bater os surtos (BUSH et al., 2021). 

Diante disso, a disseminação mundial da 

COVID-19 está desafiando a saúde mental 

dos profissionais responsáveis pelo cuidado 

com os pacientes infectados. A equipe pode 

vivenciar o medo de infectar familiares, a 

indisponibilidade de equipamentos de prote-

ção individual (EPIs), conflito entre tomadas 

de decisões no que diz respeito ao trata-mento, 

longas jornadas de trabalho, ausência de 

tratamento eficaz e o estigma das pessoas que 

trabalham em ambientes de alto risco de 

infecção. Todas essas situações podem 

acarretar, a médio e longo prazo, uma gama de 

comportamentos que vão interferir no 

desempenho de suas funções (NETO et al., 

2021). 

Segundo Lai et al., o qual examinou o 

estado de saúde mental de 1257 profissionais 

de saúde na China, incluindo médicos, enfer-

meiros e técnicos. Foram observados diferen-

tes acometimentos psíquicos negativos como 

estresse, insônia e angústia. Além disso, 44% 

dos profissionais entrevistados apresentaram 

sintomas ansiosos, que incluíam medo, in-

quietação, apreensão, dificuldade de concen-

tração e acometimento neurovegetativo, 

ademais, 50,4% constataram humor depri-

mido, desânimo, perda de energia e dificul-

dade em tomar decisões. 

Os profissionais de saúde enfrentam, por-

tanto, situações críticas que aumentam o risco 

de sofrer pelo impacto psicológico de lidar 

com uma série de condições desfavo-ráveis, 

com consequências que podem abran-ger 

desde sofrimento psíquico a transtornos 

mentais de fato. 

O objetivo deste artigo é rever, por meio 

de uma revisão de escopo, a prevalência de 

ansiedade e depressão nos profissionais de 

saúde na linha de frente do enfrentamento à 

COVID-19. 

 

MÉTODO 
 

Estratégias de Pesquisa 

 

Uma pesquisa abrangente da literatura em 

base de dados informatizada foi realizada para 

identificar estudos que analisam a prevalência 

de efeitos psíquicos durante a pandemia nos 

profissionais de saúde, com ênfase em ansie-

dade e depressão. Foram analisados estudos 

na base de dados MEDLINE (National Libra-

ry of Medicine), utilizando as palavras-chave: 

Mental health, COVID-19 e Health personnel 
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(contando com suas variações segundo o 

MeSH) e, para identificar os delineamentos 

dos artigos foram empregados os seguintes 

filtros: ran-domized controlled trial, review e 

meta-analysis. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 

Devido à rápida disseminação da pande-

mia causada pelo vírus SARS-CoV-2, a re-

visão incluiu estudos relacionados a profis-

sionais de saúde publicados no período que 

compreende os anos de 2020 e 2021. Obje-

tivando selecionar as pesquisas de maior evi-

dência científica, assim foi contemplado os 

ensaios clínicos controlados e randomizados 

(ECCR), que tiveram seu escopo atualizado e 

revisado, além das revisões sistemáticas com 

ou sem metanálise, disponibilizadas na ínte-

gra. Como critérios de inclusão: apenas os 

artigos na língua inglesa, estudos realizados 

em humanos e realizados durante o período de 

2020 e 2021. 

Os critérios de exclusão foram: artigos 

duplicados, disponibilizados na forma de 

resumo e que não abordavam diretamente a 

prevalência dos efeitos psíquicos analisados 

(ansiedade e depressão) relacionados aos 

profissionais de saúde, estes excluídos por não 

abordarem a temática prevista. 

 

Seleção de estudos e extração de 

dados 

 

Através de um diagrama de fluxo, um total 

de 18 artigos foram coletados e sele-cionados 

usando uma análise de título-resumo. Todos 

os estudos que não conside-raram a 

prevalência dos efeitos psíquicos analisados 

(ansiedade e depressão) e profis-sionais de 

saúde foram excluídos. Apenas os artigos que 

abordam fatores organizacionais e do trabalho 

sobre as consequências psi-cológicas e para a 

saúde mental relacionadas à COVID-19 foram 

incluídos e considerados para uma análise de 

conteúdo do texto completo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O diagrama de fluxo (Figura. 6625.1) 

mostra o processo de identificação e seleção 

dos artigos incluídos nesta revisão de escopo. 

Utilizando MEDLINE, foi identificado 342 

estudos envolvendo a saúde mental dos pro-

fissionais de saúde na linha de frente no 

combate à COVID-19. Contudo, apenas 9 

artigos foram selecionados para esta revisão. 

 

Prevalência de ansiedade e 

depressão nos profissionais de saúde na 

linha de frente do enfrentamento à 

COVID-19 

 

Segundo dados heterogêneos, em vários 

países do mundo houve aumento da preva-

lência de ansiedade e depressão nos pro-

fissionais de saúde da linha de frente durante 

a pandemia, porém em graus variáveis. O 

Tabela 25.1 apresenta os estudos analisados, 

sistematizados de acordo com o ano de 

publicação, autores, país de origem do estudo, 

amostra, abordagem metodológica e itens 

avaliados (ansiedade e depressão).
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Figura 25.1 Fluxograma do processo 

de seleção de estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25.1-Estudos analisados segundo o título, ano de publicação, autores, e resulta-dos através 

dos itens avaliados: ansiedade e depressão. 

Título Ano Autores Ansiedade Depressão 

COVID-19-Related Mental Health Effects 

in the Workplace: A Narrative Review. 
2020 

GIORGI, 

et al. 
Risco aumentado Risco aumentado 

The Psychological Impact of Epidemic and 

Pandemic Outbreaks on Healthcare 

Workers: Rapid Review of the Evidence. 

2020 
PRETI, 

et al. 
45% 50,7% 

Psychological effects caused by the 

COVID-19 pandemic in health 

professionals: A systematic review with 

meta-analysis. 

2021 
NETO, et 

al. 

(13,0 vs. 8,5%, p 

<0,01, OR = 

1,6152; IC 95% 

1,3283 a 1,9641; p  

<0,0001) 

(12,2 vs. 9,5%; p = 

0,04; OR = 1,3246; 

IC de 95% 1,0930 a 

1,6053; p  = 0,0042) 

Coronavirus and Its Implications for 

Psychiatry: A Rapid Review of the Early 

Literature. 

2020 
CABRE

RA, et al. 
Risco aumento Risco aumentado 

Mental burden and its risk and protective 

factors during the early phase of the 

SARS-CoV-2 pandemic: systematic review 

and meta-analyses. 

22021 
KUNZL

ER, et al. 

0,40; IC 95% 0,15-

0,65 

0,67; IC 95% 0,07-

1,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros identificados na base 
de dados PubMed (n=342) 

Registros removidos após 
aplicação dos filtros: 

 Meta analisys (n=8) 

 Review (n= 33) 

 RCT (n= 36) 

Registros selecionados por título 
(n= 22) 

Registros excluídos (n=14 ) 

Registros selecionados após 
seleção por resumo (n=18) 

Relatórios não recuperados  
(n=4 ) 

 Abrange manifestações 
neurológicas da covid 
(n=1) 

 Não inclui profissionais 
da saúde (n=1) 

 Não comenta os 
impactos (n=2) 

Relatórios selecionados através 
da leitura completa (n=12) 

Relatórios excluídos (n=6) 

 Não relata 
prevalência dos 
efeitos psíquicos 
analisados (n=3) 

 Não abrange 
profissionais de 
saúde da linha de 
frente (n =1) 

 Avalia apenas 
intervenção (n=1) 

 Artigo não disponível 
para leitura (n=1) 

 

Estudos incluídos no Scoping 
Review (n=12) 

 

Identificação dos estudos através da base de dados 
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COVID-19 Pandemic and Mental Health 

of Vulnerable Two Groups: Developmental 

Trauma of the Child-Adolescents and 

Work Disaster of Health Care Workers. 

2021 
NAM, & 

YANG. 
Alto risco Alto risco 

Experiences and management of physician 

psychological symptoms during infectious 

disease outbreaks: a rapid review. 

2021 
FIEST, et 

al. 
14,3-92,3% 17-80,5% 

What We Have Learned from Two 

Decades of Epidemics and Pandemics: A 

Systematic Review and Meta-Analysis of 

the Psychological Burden of Frontline 

Healthcare Workers. 

2021 
BUSCH, 

et al. 

25,36%, IC 95% 

17,90-33,64 

25,72%, IC 95% 

18,34-33,86 

Moral injury in the wake of coronavirus: 

Attending to the psychological impact of 

the pandemic. 

2020 
MAGUE, 

et al. 
Risco aumentado Risco aumentado 

Os resultados ratificam a premissa de que 

o contexto pandêmico atual da COVID-19 

interfere na saúde mental dos profissionais de 

saúde. Segundo os efeitos do contexto pandê-

mico, os principais resultados encontrados 

foram: a) alta prevalência de sofrimento 

mental; b) aumento significativo dos escores 

de ansiedade e depressão nas equipes de 

saúde; c) maior índice de acometimento 

mental nas equipes que trabalham próximas 

aos pacientes infectados; d) serviços sem 

estrutura para o enfrentamento à COVID-19 

deixando os profissionais mais vulneráveis 

mentalmente; e) perpetuação do distancia-

mento social como um fator negativo na rees-

truturação psíquica desses indivíduos (GIOR-

GI et al., 2020; PRETTI et al.,2020; CABRE-

RA et al., 2020; NAM & YANG, 2021). 
 

Alta prevalência de sofrimento men-

tal 
 

No que se referem a fatores de risco, os 

estudos selecionados evidenciaram que o ris-

co de desenvolver sintomas de sofrimento 

psicológico como na ansiedade e na de-

pressão, era maior em trabalhadores da saúde 

do sexo feminino, que entravam em contato 

direto com pacientes em fase aguda da doen-

ça, pelo medo aumentado de se infectarem. 

Também são considerados de maior risco 

indivíduos com doença mental preexistente, 

que sejam solteiros, que estejam em serviços 

de residência ou com maior carga de trabalho, 

seja pelo grande volume de paci-entes, seja 

pelo aumento de funções ou com carga horária 

aumentada, aqueles indivíduos com queixa de 

insônia e profissionais que foram convocados 

para um serviço onde há elevado risco de se 

infectarem. Por outro lado, foi considerado 

fator protetor quando o profissional aceita 

estar exposto ao alto risco de infecção, bem 

como idade avançada, situação econômica 

estável e ensino superior (FIEST et al., 2021; 

KUNZLER et al., 2021; PRETI et al., 2020). 

 

Níveis aumentados de ansiedade e 

depressão 

 

Os estudos selecionados demonstraram 

que, durante a pandemia, houve exacerbação 

do sofrimento psíquico entre os profissionais 

de saúde e aumento dos sintomas de ansie-

dade e depressão. Estes foram agravados por 

situações como medo de infectar familiares, 

limitação dos EPIs e outros recursos, pela 

carga horária exaustiva, atendimento a 

pacientes não cooperativos com os proto-

colos e, além disso, sentimentos como exa-
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ustão, frustração, esgotamento, desespero, 

isolamento, discriminação, emoção negativa 

dos pacientes e distância das famílias (BUS-

CH et al., 2021; FIEST et al., 2021; GIORGI, 

et al., 2020). 

Além do exposto, profissionais que rela-

taram passar mais de cinco horas na semana 

buscando informar-se sobre a COVID-19, por 

meio da leitura, e sentiram incerteza com 

relação à doença e seu controle, tinham maior 

propensão a desenvolver ansiedade e 

depressão (NETO et al., 2021). 

As equipes que lidavam diretamente com 

o tratamento da doença tiveram os níveis de 

angústia aumentados e redução da qualidade 

do sono e do rendimento, em decorrência dos 

altos níveis de ansiedade. Giorgi G et al. 

pontua oito situações durante a pandemia que 

geram sintomas de ansiedade, sendo elas: 

1) EPIs indisponíveis; 

2) Exposição ao vírus no trabalho e 

possibilidade de levá-lo para familiares; 

3) Pouco acesso a testes em caso de sintomas 

e medo de disseminar a infecção entre os 

colegas de trabalho; 

4) Incerteza quanto à chance de a classe 

profissional tomar as medidas necessárias em 

caso de infecção; 

5) Não acesso a creches e escolas em vigência 

do aumento da carga horária de trabalho; 

6) Indisponibilidade de apoio pessoal e 

familiar em decorrência do aumento da carga 

horária de trabalho; 

7) Ser capaz de trabalhar em nova área onde 

for alocado; 

8) Falta de acesso à comunicação e 

informações atualizadas. 
 

Impacto psicológico diferente entre 

as equipes de saúde 
 

Os resultados mostraram um desequi-

líbrio significativo em relação às figuras de 

saúde que são mais afetadas em nível 

psicológico. Na verdade, a equipe que atuava 

em locais de alto risco, com maior exposição 

ao contágio com SARS-CoV-2, apresentou 

nível de medo (p = 0,024), ansiedade (p = 

0,005) e depressão (p = 0,007) significati-

vamente maior do que os profissionais não 

atuantes nessas áreas. Do mesmo modo, os 

níveis de ansiedade foram maiores nas 

equipes de saúde, quando comparadas com 

equipes administrativas (OR=1,2441; IC 95% 

1,0834 a 1,4287; p=0,0020) (NETO et al., 

2021). 

 

Ausência de estrutura em serviços 

de enfrentamento à COVID-19 

 

É notório que o ambiente laboral tem 

influência direta sobre o bom desempenho da 

equipe de saúde. Ambientes insalubres, con-

dições precárias, conflitos internos, cobrança 

dos acompanhantes, falta de autonomia pro-

fissional na tomada de decisão, insegurança 

no desenvolvimento de suas atividades e so-

brecarga de trabalho são fatores que influem-

ciam diretamente no sofrimento mental. As 

situações de emergência em saúde, no âmbito 

global, amplificaram tais condições, obrigan-

do os profissionais a atuarem em situações de 

risco pela falta de EPIs, com estrutura ina-

dequada, escassez de recursos materiais para 

procedimentos, sobrecarga de funções, carga 

horária extensa e falta de capacitação profis-

sional, visto que vivemos em um contexto de 

saúde atípico (FIEST et al., 2021; GIORGI, et 

al., 2020; NAM & YANG, 2021). 

Além disso, a falta de suporte e inter-

venção psicológica às equipes, bem como a 

falta de ambientes de descanso e que sirvam 

para a convivência com outros profissionais, 

já que há a necessidade de distanciamento 

social, são situações que favorecem o surgi-

mento de sofrimento mental (FIEST et al., 

2021). 
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Distanciamento social como um 

fator agravante do quadro psíquico 

 

Uma das principais estratégias contra a 

pandemia foi a adoção do distanciamento 

social que, apesar de ter seus benefícios 

comprovados na diminuição do contágio da 

doença, privou os profissionais de saúde da 

linha de frente de um fator contra o compro-

metimento da saúde mental. Além disso, 

efeitos psicossociais podem surgir ou se 

intensificar no ambiente domiciliar e gerar 

repercussões econômicas, sociais e psicológi-

cas, que podem refletir na perda da produz-

tividade, na pior percepção do estado global 

de saúde e da qualidade de vida (GIORGI, G. 

et al., 2020; NAM & YANG, 2021). 

 

CONCLUSÃO 
 

Esta revisão na literatura confirma a 

prevalência do sofrimento mental em pro-

fissionais de saúde da linha de frente no 

combate à COVID-19, quando comparado ao 

período pré-pandêmico. Nos estudos analisa-

dos, foi possível observar a prevalência de 

ansiedade e depressão, sendo insônia e es-

tresse fatores de risco para ambas. Essas 

sequelas são particularmente alarmantes 

quando se considera sua natureza duradoura e 

sua associação plausível com diminuição da 

capacidade de tomada de decisão. 

Considerando a similaridade dos resul-

tados aqui apresentados, além dos males 

físicos trazidos pela pandemia, os danos 

psicológicos também vêm tornando-se per-

sistentes e impactando diretamente no bom 

desempenho e atuação desses profissionais. 

Apesar do estigma da doença mental, é ne-

cessário um plano de intervenção psicológica 

aos grupos vulneráveis, através da reestrutu-

ração da cognição e gerenciamento do estresse 

laboral específico para proteção psíquica, 

além de melhoria estrutural no contexto 

laboral. 

No entanto, esta revisão de escopo tem 

algumas limitações: primeiramente, com no-

vos dados sendo publicados diariamente, esta 

revisão só pode fornecer resultados até a data 

de sua submissão. Além disso, o viés de 

publicação não pode ser excluído, embora, 

devido à novidade da epidemia, possa não 

refletir todo o corpo de pesquisas sobre 

avaliação de risco e manejo de profissionais 

de saúde expostos à COVID-19 em todo o 

mundo, dessa forma fornecerá algumas 

evidências para estudos futuros. 
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Capítulo 26 - EVIDÊNCIAS FISIOPATOLÓGICAS PULMONARES DA COVID-19 
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INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus são vírus envelopados de 

RNA de fita simples, capazes de rápida muta-

ção e recombinação (ZHENG J., 2020). Estes 

vírus são encontrados em humanos e outros 

mamíferos, com potencial de causar doenças 

respiratórias, gastrointestinais e neurológicas 

(ZHU et al., 2020). Eles pertencem à família 

Coronaviradae, que pode ser subdivi-dida em 

quatro gêneros principais: α, β, γ e δ (ZHENG 

J., 2020). 

O novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, foi 

classificado como membro pertencente à fa-

mília β-coronavírus e teve o seu primeiro 

registro de ocorrência em dezembro de 2019, 

na cidade de Wuhan, China (ZHENG J., 

2020). O SARS-CoV-2 foi o terceiro corona-

vírus a causar doença grave em humanos e a 

se espalhar globalmente nas últimas décadas 

(ZHONG. et al., 2003), sendo o primeiro, o 

vírus da síndrome respiratória aguda grave 

(SARS), que resultou em um surto global no 

ano de 2002 e 2003 (ZHONG. et al., 2003) e, 

o segundo, o vírus da síndrome respiratória do 

Oriente Médio (MERS), que surgiu em 2012 

(ZAKI. et al., 2012). Embora a semelhança 

entre estes coronavírus, o SARS-CoV-2 

apresenta uma taxa de letalidade me-nor, 

porém se dissemina facilmente através do 

contato com gotículas respiratórias e aerossóis 

provenientes de indivíduos infectados sinto-

máticos ou assintomáticos (ABDELRAH-

MAN Z. et al., 2020). Estes dois fatores em 

conjunto, proporcionam um aumento repen-

tino e substancial das infecções e hos-

pitalizações, dificultando o controle do 

cenário pandêmico instalado. 

A COVID-19, doença causada devido à 

infecção por SARS-CoV-2, pode acometer 

diversos sistemas do organismo, levando ao 

desenvolvimento de sintomas respiratórios, 

gastrointestinais, cardiovasculares e neuroló-

gicos (SHANMUGAM C., 2020). Porém, a 

COVID-19 têm os pulmões como os prin-

cipais alvos, levando à pneumonia e insufi-

ciência respiratória e, consequentemente gera 

a necessidade de ventilação mecânica em 

casos graves (SHANMUGAM C., 2020). Jun-

tamente com o avanço da pandemia, a ciência 

trouxe esclarecimentos acerca de assuntos 

como origem do vírus, patogênese, fisiopato-

ogia, diagnóstico e medidas não fármaco-

lógicas e farmacológicas de prevenção e trata-

mento. 

A COVID-19 pode ser classificada histo-

patologicamente em três estágios, relacio-

nando as etapas da infecção viral e o curso 

clínico da doença. Uma vez infectado, o 

SARS-CoV-2 tem como alvo células nasais e 

pulmonares do indivíduo (HOFFMANN M. 

et.al.,2020). O acesso do vírus a estas células 

ocorre através da proteína viral Spike (S), que 

se liga ao receptor da enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2) (HOFFMANN  M. et. 

al., 2020). A serina protease transmembrana 

tipo 2 (TMPRSS2) também atua neste proces-

so, promovendo a absorção viral por meio da 

ECA2 e, dessa forma, ativa a proteína S, pro-

piciando a entrada do SARS-CoV-2 nas célu-

las (HOFFMANN M. et. al.,2020). A ECA2 e 

TMPRSS2 são expressas principalmente nas 

células epiteliais dos alvéolos, isso explica o 

fato dos pulmões serem os principais órgãos 

acometidos (HOFFMANN. et. al., 2020). 

Nesta fase, o indivíduo pode desenvolver sin-

tomas semelhantes aos da gripe (POLAK. et 

al., 2020). 

Posteriormente, os pacientes podem de-

senvolver pneumonia viral, necessitando de 

hospitalização ou até ventilação mecânica. 

Essa evolução acontece devido à aceleração 

da replicação viral (POLAK. et al., 2020). 

Concomitantemente, o SARS-CoV-2 infecta 

as células endoteliais dos capilares pulmo-

nares, acentuando a resposta inflamatória e 
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complicações trombóticas (XU. et al., 2020). 

O terceiro estágio da doença é caracterizado 

pela diminuição da resposta inflamatória e 

desenvolvimento de fibrose pulmonar 

(CHEN. et al., 2020). 

Em meio a uma pandemia, é imprescin-

dível a compreensão acerca da fisiopatologia 

da doença em questão. Portanto, o objetivo 

desta revisão é o de fornecer um compilado 

sobre a compreensão atual centrada na fisio-

patologia da COVID-19 e seus achados histo-

patológicos pulmonares, citando também al-

guns dos achados mais relevantes em outros 

sistemas fisiológicos. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa de 

artigos científicos pertencentes à base de 

dados PubMed/Medline. Foram utilizados os 

descritores “COVID-19 physiopathology and 

pulmonary damage”. 

Os artigos foram selecionados no período 

de 2019 a 04 de julho de 2021, com base nos 

seguintes critérios: foram incluídos na pes-

quisa os estudos no idioma inglês de revisão 

sistemática com ou sem metanálise, revisões 

narrativas ou revisões integrativas que inv-

estigaram a patogênese da COVID-19 e os 

danos causados no trato respiratório em 

humanos infectados por SARS-CoV-2. 

Os critérios de exclusão foram estudos in 

vitro, estudos em modelos animais, estudos 

clínicos, de coorte, epidemiológicos, retros-

pectivos e estudos que abordem outras 

temáticas sobre a COVID-19. Foram encon-

trados 68 artigos, e após os critérios de 

seleção, restaram 14 artigos que foram subme-

tidos à leitura minuciosa para a coleta de 

dados. Os resultados foram apresentados de 

forma descritiva, divididos em categorias 

temáticas abordando a patogênese da COVID-

19 no trato respiratório e os achados histopa-

tológicos neste sítio, finalizando com uma 

síntese da fisiopatologia e achados mais 

relevantes descritos nos demais sistemas 

biológicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme identificado e reportado na lite-

ratura, a COVID-19 apresenta-se em básica-

mente três estágios clínicos com gravidade 

crescente: infecção pelo SARS-CoV-2, que 

marca o primeiro estágio, pneumonia viral 

associada a coagulopatia no segundo estágio, 

no qual pode ocorrer a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS), culminando até mesmo 

na morte do paciente e, por fim, a fibrose 

pulmonar, que caracteriza o terceiro estágio 

(WU et al., 2020). 

Apesar de definido o estadiamento da do-

ença, seu curso clínico é variável, de modo 

que cerca de 81% dos pacientes apresentam a 

forma moderada da COVID-19, 14% a forma 

grave e em torno de 5% dos pacientes sofrem 

a manifestação crítica da doença, à qual estão 

associadas altas taxas de mortalidade. Além 

disso, a COVID-19 também pode seguir um 

curso assintomático ou acometer de maneira 

distinta indivíduos que apresentem comorbi-

dades ou idade mais avançada, sendo geral-

mente mais severa e debilitante nesses paci-

entes (ÖZTÜRK; TAŞOVA; AYAZ, 2020). 

De acordo com os vários estudos publi-

cados, o principal meio de transmissão do 

SARS-CoV-2 entre humanos é através do 

contato com gotículas e aerossóis gerados pela 

fala, espirro, tosse e respiração de indivíduos 

infectados com o vírus, sejam eles assinto-

máticos ou sintomáticos (PEIRIS et al., 2021). 

A fisiopatologia da COVID-19, bem como 

seus efeitos no tecido pulmonar, foi revisita-

dos neste trabalho, finalizado com uma síntese 

dos achados histopatológicos reportados em 
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outros sistemas acometidos em pacientes com 

COVID-19. 

 

Patogênese da COVID-19 no trato 

respiratório 

 

O mecanismo fisiopatológico do SARS-

CoV-2 ainda não foi totalmente elucidado. 

Entretanto, sabe-se que o vírus SARS-CoV-2 

penetra na célula através da ligação da sua 

proteína spike (S) aos receptores celulares do 

hospedeiro. A enzima conversora de angioten-

sina II (ECA2) foi identificada como sendo 

esse receptor de ligação do SARS-CoV-2 em 

células humanas (HOFFMANN M. et. al., 

2020). A ECA2 é expressa predominante-

mente nas células epiteliais pulmonares e 

intestinais, sugerindo que os pulmões e intes-

tino podem ser os principais sítios de infecção 

pelo SARS-CoV-2. A ECA2 também está 

presente nas células endoteliais venosas e 

arteriais. Essa distribuição da enzima conver-

sora de angiotensina II explica algumas das 

manifestações clínicas da doença causada 

pelo SARS-CoV-2: insuficiência respiratória, 

colite, lesão microvascular e inflamação 

(ZHAO et al., 2020). 

Os principais órgãos lesados na COVID-

19 são as vias aéreas e os pulmões, e a 

insuficiência respiratória é a principal causa 

de morte. Uma alta expressão de ECA2 foi 

identificada em células epiteliais alveolares 

dos pulmões de pacientes com COVID-19. O 

perfil da expressão de ECA2 em tecido pul-

monar humano saudável revelou que 83% das 

células que expressam ECA2 eram células 

epiteliais alveolares (ZHAO et al., 2020). 

Essa e outras descobertas indicam que a alta 

expressão da ECA2 em células epiteliais 

alveolares facilita a replicação do vírus nos 

pulmões, explicando o tropismo do vírus pelo 

sistema respiratório e as repercussões clínicas 

pulmonares. 

A ECA2 também está expressa em elevada 

quantidade nas células epiteliais intestinais, 

sendo essa a razão pela qual o intestino é outro 

possível órgão alvo. Além das células epite-

liais alveolares e intestinais, as células endote-

liais vasculares também expressam a enzima 

participante do sistema renina-angiotensina 

(SRA), o que provavelmente contribui para a 

fisiopatologia das alterações patológicas mi-

crocirculatórias em casos graves de COVID-

19, caracterizados por coagulopatia e lesão 

microvascular, levando à disfunção orgânica 

(IWASAKI et al., 2021). 

 

Achados da COVID-19 no trato 

respiratório 

 

Corroborando os dados apresentados so-

bre o mecanismo utilizado pelo SARS-CoV-2 

para penetrar nas células, a detecção do novo 

coronavírus já foi reportada na literatura em 

vários sistemas e sítios anatômicos diferentes, 

tendo destaque o trato respiratório em toda a 

sua extensão. Por ser a principal porta de en-

trada do vírus no organismo, tanto a porção 

superior quanto a inferior do trato respiratório 

são amplamente infectadas, tendo o vírus já 

sido detectado na faringe, traqueia, epiglote, 

brônquios e pulmões (PEIRIS et al., 2021). 

De acordo com resultados de exames ra-

diológicos realizados em 313 pacientes que 

desenvolveram a forma severa da COVID-19, 

o acometimento pulmonar foi evidenciado 

pela presença de opacidades unilaterais ou 

bilaterais em 54,9% dos casos, além de conso-

lidações pulmonares em 32,9%, e de eventos 

tromboembólicos em 6,1%. Todos indicativos 

claros de doença respiratória (PEIRIS et al., 

2021). 

Segundo trabalho publicado por Polak e 

colaboradores, baseado em uma revisão de 

relatos de caso reportando os achados patoló-

gicos em pacientes com COVID-19, a ava-
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liação macroscópica dos pulmões de 92 paci-

entes indicou um aumento do peso do órgão 

em 88% dos casos, além de congestão difusa 

e edema em 83% dos casos e alterações 

hemorrágicas em 22%, tendo sido destacada 

dentro destas, a ocorrência de necrose parcial 

e de êmbolos macroscópicos em 10% dos 

casos (POLAK et al., 2020). 

Adicionalmente, a avaliação microscópica 

de 129 biópsias de pulmão pelos mesmos au-

tores, levou à identificação de três principais 

padrões histopatológicos de acometimento 

pulmonar: o padrão epitelial, caracterizado 

por alterações celulares reativas nos pneumó-

citos e dano alveolar difuso (DAD), com 

potencial formação de membranas hialinas, 

observados em 85% das amostras; o padrão 

vascular em 59% com dano e congestão ca-

pilar, formação de microtrombos e desenvol-

vimento de pneumonia aguda fibrinosa e orga-

nizante e o padrão fibrótico em 22%, carac-

terizado por fibrose intra-alveolar e inters-

ticial (Tabela 26.1). Os autores evidenciam 

ainda que ambos os padrões, epitelial e vas-

cular, podem ser encontrados em todos os 

estágios da COVID-19; ao passo que o padrão 

fibrótico começa a ser observado com, em 

média, três semanas de infecção. Ademais, os 

pacientes podem apresentar mais de um 

padrão de acometimento, de forma simultânea 

ou consecutiva, o que é consistente com o 

curso clínico de infecções virais (POLAK et 

al., 2020). 

 

Tabela 26.1 Achados histopatológicos nos pulmões de pacientes com COVID-19 

 

Fonte: Adaptado de Polak et al., 2020. 

 

Tanto os achados pulmonares macros-

cópicos quanto os microscópicos observados 

por todo o tecido pulmonar, advém princi-

palmente da resposta imune contra o vírus. Ao 

infectar as células alveolares, o SARS-CoV-2 

gera alterações celulares reativas e leva a uma 

produção e secreção massiva de moléculas 

pró-inflamatórias, evento conhecido como 

“tempestade de citocinas”, que gera um estado 

hiper inflamatório nos pulmões (IWASAKI et 

al., 2021). O dano alveolar difuso (DAD) é um 

dos principais resultados da pneumonia causa-

da pelo novo coronavírus, que compromete 

todos os compartimentos alveolares (epitelial, 

Achado histopatológico Número de casos 

Padrão epitelial 110 (85%) 

Dano alveolar difuso (DAD) e/ou membranas hialinas; Descamação e/ou 

hiperplasia reativa de pneumócitos; Metaplasia escamosa do epitélio 

alveolar; Células gigantes multinucleadas; Alterações citopatológicas por 

efeito citopático viral, partículas e/ou corpos de inclusão e outras.  

97 (75%); 93 (72%); 25 (19%); 26 

(20%); 2 (2%). 

Padrão vascular 76 (59%) 

Congestão dos capilares; Microtrombos; Hemorragia alveolar; Proteinose 

alveolar; Exsudato fibroso intra-alveolar e/ou deposição de fibrina; 

Alterações dos capilares com prolifereção ou espessamento, deposição de 

fibrina, destacamento ou morte de células endotelias; Infiltrado 

inflamatório perivascular ou intravascular; Infiltrado inflamatório 

intersticial e/ou intra-alveolar. 

58 (45%); 50(39%); 42 (33%); 31 

(24%); 34 (26%); 32 (25%); 12 (9%); 

82 (64%); 59 (46%) 

Padrão fibrótico 28 (22%) 

Alterações fibróticas intersticiais (hiperplasia de fibroblastos, fibrose, 

deposição de colágeno); Anormalidade cística (pulmão em “favo de mel”) 
43 (33%); 9 (7%) 
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endotelial e intersticial), podendo levar à fi-

brose intra-alveolar e intersticial e à perda de 

função. 

Na COVID-19, o DAD desenvolve-se em 

pacientes que anteriormente não apresenta-

vam a forma severa da doença, principal-

mente em idosos, e/ou em pacientes previa-

mente hígidos, o que contraria o curso clínico 

de outras doenças respiratórias já descritas 

(ACKERMANN et al., 2020). Peiris e colabo-

radores descrevem a identificação de partícu-

las virais do SARS-CoV-2 nos principais 

componentes alveolares: pneumócitos, célu-

las endoteliais de capilares sanguíneos, e ma-

crófagos alveolares. Tal achado corrobora a 

hipótese da “tempestade de citocinas” respon-

sável pelo DAD e pela evolução clínica da 

COVID-19, uma vez que os macrófagos e as 

células endoteliais são grandes produtores de 

citocinas e marcadores inflamatórios. Assim, 

o dano pulmonar decorre, inicialmente, da 

ação citopática do novo coronavírus sobre os 

pneumócitos e células endoteliais, e é poste-

riormente amplificado pela resposta inflama-

tória exacerbada (PEIRIS et al., 2021). 

O dano endotelial também leva a uma 

coagulopatia devido ao desbalanço das res-

postas antitrombóticas e anti-inflamatórias, 

favorecendo o desenvolvimento de uma con-

dição pró-trombótica, com ativação plaque-

tária e do sistema do complemento, além do 

aumento da celularidade na microcirculação 

pulmonar pela intensa mobilização leucoci-

tária (JACKSON, et al 2019; PEIRIS et al., 

2021). Além disso, há o aumento da 

permeabilidade vascular, que culmina no 

extravasamento de fluidos e células 

sanguíneas para o interior dos alvéolos e por 

todo o parênquima pulmonar, resultando em 

edema difuso com consequente dispneia, 

hipóxia e eventual falência respiratória 

(BAIG, 2020; IWASAKI et al., 2021). 

Muitos estudos indicam que pacientes com 

COVID-19 possuem maior risco de desen-

volverem tromboembolismo venoso e/ou 

arterial devido à hiper inflamação, imobi-

lização prolongada nos casos de hospital-

lização longa, e à coagulação intravascular 

disseminada (CID), consequência da depleção 

dos fatores de coagulação. A ocorrência de 

tromboembolismo pulmonar agudo é uma das 

mais frequentes causas de morte nos pacientes 

graves de COVID-19, uma vez que a doença 

pode ser agravada pela coagulopatia e even-

tual CID (ÖZTÜRK. et al., 2020). 

Observamos assim, a severidade e exten-

são do comprometimento pulmonar na CO-

VID-19, que leva à várias doenças pulmo-

nares como: DAD bilateral, tromboembo-

lismo, embolismo, broncopneumonia, pneu-

monia, dano vascular, fibrose, entre outras 

(SILVA ANDRADE et al., 2021). Dessa 

forma, pacientes recuperados da COVID-19, 

podem apresentar sequelas e sintomas resi-

duais, classificados como síndrome da CO-

VID longa (DHAWAN et al., 2021; SILVA 

ANDRADE et al., 2021), que compromete a 

reinserção do indivíduo no trabalho e em 

atividades sociais, além de comprometer a 

qualidade de vida. 

As sequelas pulmonares mais observadas 

na síndrome da COVID longa traduzem-se em 

sintomas como: dor no peito persistente e 

inexplicada ou sem causa aparente, falta de 

fôlego ou sensação de redução na capacidade 

respiratória, limitações físicas para atividades 

rotineiras e de execução não complicada, e 

fadiga persistente. Tais sintomas podem per-

durar por semanas ou até meses após a recu-

peração da COVID-19 e, suas causas, apesar 

de ainda não elucidadas, podem envolver 

fatores como a restrição da função pulmonar 

por fibrose e/ou por eventos trombóticos, 

disfunção cardíaca e por redução do fluxo 

sanguíneo por oclusão vascular parcial (trom-
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bos não resolvidos ou apenas parcialmente 

resolvidos) (DHAWAN et al., 2021; SILVA 

ANDRADE et al., 2021). 

 

Patogênese e achados da COVID-19 

em outros sistemas biológicos 

  

Sabe-se que a COVID-19 também pode 

acometer outros sistemas do organismo, le-

vando ao desenvolvimento de sintomas gas-

trointestinais, cardiovasculares e neurológicos 

(SHANMUGAM C., 2020). Nesse sentido, ao 

se analisar o sistema gastrointestinal (SGI) no 

contexto da COVID-19, achados histopato-

lógicos e relatos de casos confirmam que a 

infecção pelo SARS-CoV-2 também pode 

acometer esse sistema, devido à alta expressão 

de receptores ECA2 local. No SGI, a ECA2 

está envolvida na absorção de aminoácidos da 

dieta, regula a expressão de peptídeos antimi-

crobianos e estimula a homeostase da mi-

crobiota intestinal (HASHIMOTO et al., 

2012).  

No entanto, o mecanismo pelo qual o novo 

coronavírus pode desencadear um quadro de 

acometimento gastrointestinal caracterizado 

por vômitos, diarreia e dor abdominal ainda 

não está completamente elucidado, uma vez 

que o exame histopatológico de amostras gas-

trointestinais não mostrou danos significa-

tivos aos tecidos relacionados à infecção 

(D’AMICO et. al., 2020). Evidências sugerem 

que a atividade do vírus causador da COVID-

19 no TGI possivelmente resulta em modifi-

cações enzimáticas na ECA2, o que poderia 

explicar a sintomatologia gastrointestinal do-

cumentada entre os pacientes com COVID-19 

(GAO et. al., 2020). 

Com relação ao sistema cardiovascular, os 

mecanismos subjacentes à lesão cardíaca no 

contexto de COVID-19 ainda precisam ser 

investigados, mas parecem ser devido a uma 

lesão direta aos cardiomiócitos seguida da 

exacerbação da resposta inflamatória à in-

fecção das células pelo SARS-CoV-2. A alta 

expressão da ECA2 no miocárdio e nas 

células endoteliais vasculares (GUO et. al., 

2020) fornece um mecanismo teórico da lesão 

direta por SARS-COV-2 no coração, tendo 

como consequência um quadro de miocardite. 

Além disso, o excesso de inflamação causa 

disfunção endotelial e aumenta a atividade 

pró-trombótica do sangue, os quais podem 

contribuir para a formação de um trombo 

oclusivo, levando à síndrome coronariana 

aguda e lesão miocárdica (IWASAKI et al., 

2021). 

Quanto ao sistema neurológico, condições 

de acidente vascular cerebral (AVC), epilep-

sia, encefalite, cefaleia e alterações olfatórias 

e gustativas observadas em alguns pacientes 

com COVID-19 indicam que o vírus também 

afeta as células nervosas. Sabe-se que os 

coronavírus podem causar danos ao sistema 

nervoso por meio de vias de infecção diretas 

como as vias neuronais, corrente sanguínea, 

hipóxia, resposta imune e outros mecanismos. 

O material genético e até mesmo proteínas 

de vários vírus podem frequentemente ser 

detectados em amostras de tecido do sistema 

nervoso como líquido cefalorraquidiano ou 

cérebro, sugerindo que os vírus podem invadir 

diretamente o sistema nervoso e causar qua-

dros infecciosos. Essa infecção direta ao SNC 

pode acontecer por meio de dois mecanismos: 

pelo transporte do vírus pela corrente san-

guínea até o sistema nervoso ou pelo trans-

porte neuronal, no qual os vírus infectam 

terminações nervosas sensoriais ou motoras e 

são transportadas ao SNC (SWANSON, Mc-

GAVERN, 2015). Outro mecanismo pelo qual 

o vírus é capaz de afetar o SNC é por meio de 

danos ao tecido pulmonar, levando a distúr-

bios das trocas gasosas alveolares que podem 

eventualmente causar hipóxia no sistema ner-

voso (ABDENNOUR et al., 2012). Um 
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terceiro mecanismo envolve o sistema 

imunológico por meio do desenvolvimento de 

uma síndrome da resposta inflamatória sistê-

mica (SIRS) (KLEIN et al., 2017). A SIRS 

pode ser iniciada de forma anormal em 

pneumonia grave causada por infecção por 

SARV-CoV-2 e ativar células do sistema 

imunológico no cérebro, causando inflamação 

crônica e danos cerebrais (YESHUN WU et. 

al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados apontados e discutidos 

nesta revisão, conclui-se que a COVID-19 é 

uma doença que acomete gravemente o 

sistema respiratório devido ao mecanismo 

fisiopatológico do SARS-CoV-2, que infecta 

primariamente, e de maneira mais expressiva, 

as células do trato respiratório superior e infe-

rior, sendo o pulmão o foco da doença. 

Não obstante, a infecção pelo novo coro-

navírus em outros órgãos e sistemas bioló-

gicos também é descrita na literatura, tendo 

grande relevância para o curso clínico da 

doença e para a recuperação do paciente. 

Dessa forma, a compreensão acerca da 

fisiopatologia da COVID-19 e dos achados 

histopatológicos associados a ela são muito 

importantes para auxiliar na compreensão 

acerca da extensão do impacto que a doença 

pode causar em curto e longo prazo, bem 

como, na contribuição para o desenvol-

vimento do manejo e tratamentos eficazes 

para pacientes acometidos pela COVID-19, 

baseados em evidências e conhecimento 

científico. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), 

no início de março de 2020, categorizou como 

pandemia a disseminação de um novo corona-

vírus, o qual foi denominado coronavírus da 

síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-

CoV-2), as primeiras notificações acontece-

ram devido ao surto de pneumonia viral grave 

(doença pelo coronavírus 2019 – COVID-19) 

em meados de dezembro de 2019, na 

província de Wuhan, na China. Três meses 

após a primeira notificação, a doença já havia 

sido registrada em vários países de todos os 

continentes, exceto na Antártida. Conside-

rando-se todos os tipos de COVID-19, as 

estimativas sugerem que 5% dos infectados 

poderão desenvolver insuficiência respirató-

ria, enquanto, entre os pacientes hospitali-

zados, até 40% evoluirão para a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA), que é 

uma importante causa de morte nessa po-

pulação (TOMAZINI et al., 2020). 

Relatórios indicam que em aproximada-

mente 5% das infecções confirmadas por 

COVID-19 relaciona-se uma doença grave 

que requer cuidados intensivos. Dado que a 

doença está se tornando cada vez mais co-

mum, assim como os surtos anteriores de 

infecções respiratórias agudas graves - SARS 

(Síndrome Respiratória Aguda Grave), MERS 

(Síndrome Respiratória do Oriente Médio), 

Gripe Aviária A (H7N9) e Influenza A 

(H1N1) pdm09. Os cuidados intensivos, 

portanto se tornarão parte integrante da res-

posta global a esta infecção emergente (MUR-

THY. et al., 2020). 

Compreender as características clínicas 

típicas e o curso da doença é essencial para 

preparar cada vez mais pacientes e determinar 

a melhor forma de tratar as pessoas infectadas. 

Os pacientes que precisam de cuidados 

intensivos são frequentemente mais velhos 

com idade média de 60 anos e 40% dos 

pacientes têm comorbidades, geralmente 

diabetes e doenças cardíacas. (MURTHY; 

GOMERSALL, FOWLER, 2020). 

Além disso, há evidências de que pa-

cientes com COVID-19 grave podem ter uma 

doença altamente inflamatória chamada tem-

pestade de citocinas. O perfil de citocinas 

desses pacientes é semelhante ao perfil de 

citocinas na linfo-histiocitose hemofagocítica 

secundária (sHLH), com níveis elevados de 

interleucina (IL) IL-2, IL-6 e fator de necrose 

tumoral alfa. Os corticosteroides são um dos 

principais tratamentos para sHLH (TOMA-

ZINI et al., 2020). 

Em razão de seus efeitos anti-infla-

matórios, os corticosteroides podem ser um 

tratamento adequado para esses pacientes e 

foram testados em diferentes cenários de 

SDRA. Um estudo recente mostrou que o uso 

precoce de dexametasona é seguro e pode 

reduzir a duração da ventilação mecânica 

(VM) em pacientes com SDRA não COVID-

19. No entanto, os dados sugerem que o uso 

de corticosteroides pode aumentar a carga 

viral de pacientes com infecção por SARS-

CoV-1 e infecção pelo vírus da síndrome 

respiratória do Oriente Médio (MERS), uma 

metanálise mostrou que os corticosteroides 

estão associados a taxas de infecção mais altas 

como taxa de mortalidade por pneumonia e 

por influenza. O uso precoce em casos menos 

graves e o uso tardio durante a SDRA podem 

ser a causa de efeitos prejudiciais nessas po-

pulações. As diretrizes atuais não recomen-

dam o uso de corticosteroides para pacientes 

com COVID-19 fora dos protocolos de 

pesquisa clínica (TOMAZINI et al., 2020). 

O tempo médio desde o início dos sinto-

mas até a admissão na UTI é de 9 a 10 dias, o 

que indica que na maioria dos casos irá piorar 

gradativamente. O motivo mais registrado 

para a necessidade de cuidados intensivos é o 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srinivas+Murthy&q=Srinivas+Murthy
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srinivas+Murthy&q=Srinivas+Murthy
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srinivas+Murthy&q=Srinivas+Murthy
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suporte respiratório e dois terços dos pacientes 

atendem aos critérios para SDRA (MURTHY, 

et al., 2020). 

Portanto, o material integrado nestas re-

comendações é fundamentado predominante-

mente no parecer de especialistas. Dessa 

forma, estas recomendações devem ser pon-

deradas com cautela por médicos e demais 

profissionais de saúde, considerando o Grau 

de Recomendação de nível C-relato de casos, 

que inclui estudos de coorte ou caso-controle 

de menor qualidade (AMB,2020). 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, que é um método que viabiliza a 

capacidade de sistematização do conheci-

mento científico de forma que o pesquisador 

se aproxima da problemática que deseja 

estudar, traçando um panorama sobre sua 

produção científica para conhecer a evolução 

do tema ao longo do tempo e, com isso, 

visualizar possíveis oportunidades de pes-

quisa (BOTELHO et al., 2011). 

A revisão integrativa é composta de seis 

passos, a saber: estabelecimento da questão 

norteadora, definição de critérios de inclusão 

e exclusão para busca na literatura, cate-

gorização dos estudos, avaliação dos estudos 

incluídos na revisão, interpretação dos resul-

tados e síntese do conhecimento com apresen-

tação da revisão (MENDES, et al., 2008). 

No primeiro passo foi realizada a elabo-

ração da pergunta que norteia esse estudo que 

é: Qual é o manejo clínico da Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) em 

pacientes diagnosticados com COVID-19 na 

Unidade de Terapia Intensiva. Esse questio-

namento se deu a partir de uma discussão de 

caso clínico, onde houve a necessidade de 

estudo sobre o manejo clínico desses pacien-

tes que evoluem para a forma grave da doença, 

com interesse em entender melhor as alter-

nativas de tratamento quando os pacientes se 

encontram com quadro clínico grave. 

O passo a seguir foi a busca na literatura 

que se concentrou nos bancos de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), na base de 

dados da Literatura Latino Americana em 

Ciências da Saúde (LILACS) e na Biblioteca 

da Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e no portal de periódicos da CAPES. 

Os descritores utilizados na busca foram 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agu-

do; COVID-19; Manejo Clínico; Terapia 

Intensiva, tanto de forma combinada quanto 

isolada. Os critérios de inclusão foram: ar-

tigos, diretrizes, dissertações e teses publi-

cados no período de 2019 a 2021, nos idiomas 

português e inglês e disponíveis na íntegra 

online. 

Após a aplicação dos filtros de pesquisa 

foram selecionados 43 artigos. Desse total, 14 

foram excluídos, por não apresentarem con-

formidade com o tema estudado, 9 estavam 

repetidos nas bases, resultando desse modo 

em 20 estudos. Em seguida, realizou-se a 

leitura minuciosa dos títulos e resumos dos 

artigos pré-eleitos visando determinar os es-

tudos que respondessem à questão norteadora 

e, dessa maneira, elegeu-se 10 estudos para 

compor esta revisão. 

O terceiro passo foi a coleta dos dados dos 

artigos selecionados e contou com a utilização 

de instrumentos previamente elaborados, para 

a diminuição dos erros na redação e garantir 

precisão na checagem das informações e ser-

vir como registro, foi realizado o fichamento 

dos artigos para uma melhor análise dos 

resultados da leitura bibliográfica. 

No quarto passo foi realizada a análise 

crítica dos estudos, com o intuito de responder 

à questão norteadora deste estudo. A análise 

ocorre a partir da realização de leitura siste-

mática e do fichamento dos artigos, onde 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srinivas+Murthy&q=Srinivas+Murthy
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foram retiradas as ideias centrais de cada 

estudo, sendo os resultados e discussão 

apresentados, em forma de quadro e textos 

descritivos. 

A quinta fase permitiu a discussão dos 

resultados encontrados comparando os dados 

evidenciados na análise dos artigos ao 

referencial teórico e identificando possíveis 

lacunas do conhecimento. 

Na sexta, e última fase, a revisão inte-

grativa é apresentada uma síntese do conhe-

cimento com apresentação da revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mortalidade em pacientes hospita-

lizados e criticamente doentes variou substan-

cialmente em diferentes séries de casos ao 

longo da pandemia. As recomendações a se-

guir estão alinhadas com os padrões inter-

nacionais atuais para o manejo de todas as 

causas de SDRA (OMS, 2020). 

Os pacientes com COVID-19 apresentam 

principalmente os sintomas: febre, tosse, 

dispneia, mialgia e fadiga. Embora a maioria 

evolua de forma favorável, aproximadamente 

20% dos pacientes desenvolvem formas gra-

ves da doença, incluindo insuficiência respira-

tória aguda hipoxêmica (IRpA), SARS, SD-

RA e insuficiência renal aguda (IRA) com 

necessidade de admissão em unidade de 

terapia intensiva (UTI). Também já foi 

demonstrado que alguns grupos, especial-

mente os idosos e os portadores de outras 

comorbidades, possuem maior risco de de-

senvolver disfunção de múltiplos órgãos 

(DMOS) e, por final, irem a óbito (CORRÊA, 

et al., 2020). 

O manejo da COVID-19 grave não é 

diferente da maioria das condutas para trata-

mento de pneumonias virais que causam 

insuficiência respiratória. A evolução princi-

pal dos pacientes graves é o desenvolvimento 

da SDRA: uma síndrome caracterizada pelo 

início agudo de insuficiência respiratória hi-

poxêmica com infiltrados bilaterais. As 

diretrizes de tratamento baseadas em evidên-

cias para SDRA devem ser seguidas, in-

cluindo estratégias conservadoras de fluidos 

para pacientes sem choque após a reanimação 

inicial, antibióticos empíricos precoces para 

suspeita de coinfecção bacteriana até que um 

diagnóstico específico seja feito, ventilação 

protetora de pulmão, posicionamento prono e 

consideração de oxigenação por membrana 

extracorpórea para hipoxemia refratária 

(MURTHY, et al., 2020). 

Conforme Campos (2020), a Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo caracteriza-

se por uma doença grave, que se apresenta 

clinicamente como uma lesão pulmonar aguda 

e se caracteriza por um dano alveolar difuso, 

devido ao desenvolvimento de edema pulmo-

nar não-cardiogênico decorrente do aumento 

da permeabilidade da membrana alvéolo-

capilar pulmonar. E os critérios para SDRA 

são: lesão pulmonar de instalação aguda, no 

caso de um a três dias, infiltrado radiológico 

bilateral consistente com edema pulmonar 

não-cardiogênico, PaO2/FiO2 menor que 200; 

pressão capilar menor que 18mmHg ou dis-

função do ventrículo esquerdo. 

Pode-se diagnosticar clinicamente uma in-

suficiência respiratória aguda quando o doen-

te apresenta-se taquipneico, taquicárdico, dis-

pneico, e algumas vezes cianótico, podendo 

levar a obnubilação mental por narcose. Esses 

pacientes apresentam geralmente uma gaso-

metria arterial com PaO2 < 60mmHg e pCO2  

> 50mmHg (CAMPOS, 2020). 

Evidências na literatura demonstram que 

os parâmetros ventilatórios desses pacientes 

devem ser uma ventilação protetora (volumes 

correntes baixos, cerca de 6mL/Kg), limi-

tando-se às pressões de vias aéreas para níveis 

abaixo de 35cm-H2O. A pressão positiva 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srinivas+Murthy&q=Srinivas+Murthy
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expiratória final (PEEP) pode ser ajustada em 

torno 2 de 10 cmHO ou por meio de titulação 

2cmH2O, a partir do ponto de inflexão da 

curva pressão-volume do sistema respiratório. 

Associada com os outros cuidados intensivos, 

esta estratégia de ventilação protetora reduz 

em cerca de 30% a 40% a mortalidade desses 

indivíduos. O tratamento segue, portanto, 

aquilo que é preconizado nas doenças virais 

com SDRA: estratégia conservadora na repo-

sição de fluídos, ou seja, cuidado na expansão 

volêmica em pacientes sem choque na ressus-

citação inicial, antibioticoterapia empírica 

para suspeita de coinfecção bacteriana, con-

siderar ventilação invasiva precoce, ventila-

ção protetora dos pulmões, posição prona 

periódica em paciente em ventilação mecâ-

nica (CAMPOS, 2020). 

Segundo estudos de Corrêa  et al, (2020), 

os critérios para intubação orotraqueal são 

pacientes que apresentam necessidade de 

oxigênio suplementar através de CNO2 > 

5L/minuto ou VNI com FiO2 > 50% ou PP 

com delta >  10cmH2O ou EPAP > 10cmH2 

O para manter SpO2 > 94% ou FR ≤ 24rpm. 

Além disso, pacientes que não se adaptaram 

ou toleraram a interface de VNI e pacientes 

dependentes de VNI. 

Em ambientes com acesso limitado à ven-

tilação invasiva ou antes dos pacientes desen-

volverem insuficiência respiratória hipoxê-

mica grave, pode haver um papel para 

oxigênio nasal de alto fluxo ou ventilação não 

invasiva. No entanto, o alto fluxo de gás des-

sas duas técnicas é menos contido do que no 

circuito fechado típico de ventiladores invasi-

vos, o que representa o risco de dispersão do 

vírus aerossolizado no ambiente de saúde, 

como na colocação de uma máscara facial mal 

ajustada. A determinação da magnitude desse 

risco e das estratégias de mitigação é uma 

lacuna de conhecimento crucial (MURTHY, 

et al., 2020). 

Com relação aos ajustes iniciais do ven-

tilador mecânico, recomenda-se os seguintes 

parâmetros iniciais de volume-minuto (VM) 

imediatamente após a IOT: modo pressão 

controlada (PCV); volume corrente (VC) de 

6mL/kg de peso predito; PEEP inicial de 

15cmH2O; frequência respiratória de 20 a 24 

irpm para manter VM entre 7 e 10L/minuto; 

pressão de distensão (driving pressure; pres-

são de platô menos PEEP) 15cmH2O; alvo 

inicial de SpO2 entre 92 e 96%; alvo inicial de 

dióxido de carbono de final de expiração 

(EtCO2 ) entre 30 e 45; sugere-se realização 

de gasometria arterial 1 hora após IOT para 

eventuais ajustes nos parâmetros iniciais de 

VM (CORRÊA, et al., 2020). 

Segundo o estudo de Chad e Sampson 

(2020), em relação a posição prona, o paciente 

é reposicionado para ficar na posição deitada 

para frente, o uso dessa técnica visa melhorar 

a oxigenação dos pacientes com insuficiência 

respiratória aguda e inclui o paciente acorda-

do, sem estar entubado, mas que o momento 

da intubação foi adiado. A técnica é ampla-

mente utilizada para uma terapia de resgate, 

principalmente em pacientes mecanicamente 

com síndrome do desconforto respiratório 

agudo grave. 

Desta forma, o ensaio clínico rando-

mizado, Posicionamento em Prona na Sín-

drome de Dificuldades Respiratórias Agudas 

Graves, relatada no estudo, apontou uma 

melhora na mortalidade considerável em paci-

entes intubados com SDRA grave quando essa 

técnica foi usada junto com ventilação pul-

monar. Dessa maneira, identifica-se benefí-

cios na mortalidade de pacientes adultos 

ventilados com SDRA sendo que o tratamento 

em prona por mais de 16 horas por dia resultou 

uma diferença na mortalidade versus o paci-

ente não prona. Diante dos pacientes encon-

trados na posição prona, alguns estudos su-

geriram que a técnica poderia se estender aos 
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pacientes acometidos pela COVID-19 de ma-

neira precoce nas enfermarias médicas 

(CHAD & SAMPSON 2020). 

Para a SDRA grave causada por COVID-

19, é recomendado a posição prona para os 

pacientes críticos em ventilação mecânica. 

Essa terapia é de intervenção eficaz no trata-

mento precoce de pacientes com sintomas 

críticos e/ou graves acometidos pela doença. 

Assim, o uso de decúbito ventral e decúbito 

lateral em pacientes no estágio inicial da do-

ença exigiu menos uso dos recursos médicos, 

sugerindo que os riscos de gerar novas lesões 

e/ou complicações são baixos. Sendo assim, 

pode-se considerar benéfico a manobra como 

uma intervenção precoce (DONG, et al., 

2020). 

Conforme estudos de Corrêa et al. (2020), 

a analgesia e sedação dos pacientes com 

intubação orotraqueal segue a indicação da 

associação de fármacos como propofol dose 

máxima de 3,0mg/kg/hora endovenoso e 

fentanil dose de 25 a 50 mcg/hora; chegando 

a dose máxima 100 mcg/hora endovenoso. As 

opções anteriores são a primeira escolha para 

sedação e analgesia de pacientes submetidos à 

ventilação mecânica por COVID-19. Na 

presença de propofol em dose superior a 

3mg/kg/hora, recomenda-se associar midazo- 

lam, na dose de 0,02 a 0,2 mg/kg/hora endo-

venoso, com objetivo de manter a sedação 

durante as primeiras 48 horas de VM: RASS- 

5. Alvo de sedação recomendado após as 

primeiras 48 horas de VM: é a relação PaO2  

/FiO2 >250 e PEEP ≤15cmH2O e FiO2  

≤50%: RASS -3 a zero. Relação PaO2 /FiO2 

≤250 e/ou PEEP ≥15cmH2O: RASS 4-5. 

Caso seja necessário realizar doses adicio-nais 

para controle de agitação durante a VM. O 

propofol dose de 10 a 40 mg endovenoso (EV) 

em bolus, o midazolam pode ser prescrito de 

3 a 5 mg endovenoso em bolus. Para controle 

adicional da dor (analgesia) durante a 

ventilação mecânica, recomenda-se doses 

adicionais de fentanil em bolus de 50 mcg EV 

e associação com analgésicos co-muns, por 

exemplo: dipirona ou paracetamol no objetivo 

de poupar a utilização de opióides 

Recomenda-se à utilização de bloqueador 

neuromuscular (BNM), na administração de 

cisatracúrio 0,15 mg/kg EV em bolus, seguida 

de infusão em bomba de infusão contínua 

(BIC) de 1 a 4 mcg/kg/minuto, quando houver 

quadros de assincronia grave persistente, des-

crita por piora da oxigenação e da ventilação, 

após ajuste da ventilação mecânica e de 

sedação, em pacientes com PaO2 / FiO2 entre 

150 e 200; e PaO2 /FiO2 <150 com PEEP  

>15cm H2O (CORRÊA,  et al., 2020). 

 Em pacientes recebendo BNM, com base 

nas diretrizes vigentes,(16,17) recomenda-se 

Índice bispectral (BIS) com alvo de 40 a 60, 

com taxa de supressão de surtos (SR) > zero. 

Train of four (TOF): alvo zero (avaliar uma 

vez por dia, se possível). Na impossibilidade 

de monitorização com BIS, deve-se garantir 

sedação profunda (RASS-5) antes do início da 

infusão do BNM (CORRÊA, et al., 2020). 

Em pacientes com COVID 19 sugere se 

após o início dos sintomas, a manutenção do 

bloqueador neuromuscular por 48 horas. Após 

esse período de horas, se apresentarem PaO2 

/FiO2 >200 e PEEP <20cmH2O, deve-se 

descontinuar o BNM e reavaliar num intervalo 

de 24 horas. Já em pacientes que estão em 

sedação contínua, recomenda se diariamente 

verificar a possibilidade de redução da seda-

ção, quando pH >7,30 e PaO2 /FiO2 >200, 

realizar tentativas de troca de midazolam por 

propofol, caso esteja em uso de midazolam. 

Se PaO2 /FiO2 >300, trocar propofol por 

dexmedetomedina 0,3 a 1,3mcg/kg/hora. 

Além disso, tentar reduzir progressivamente a 

dose de fentanil administrada de forma conco-

mitante. Se durante a tentativa de diminuição 

da sedação o paciente apresentar assincronia 
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com queda da SpO2 e/ou instabilidade hemo-

dinâmica, sugere-se como conduta a adminis-

tração de 10 a 40mg de propofol EV em bolus 

e 25 a 50mcg de fentanil EV em bolus. Bem 

como a administração de uma dose de neuro-

lépitco (quetiapina 25 a 50mg via sonda na-

soenteral (SNE) e caso não seja possível via 

SNE, utilizar haloperidol EV). Na ocasião de 

não melhora após 20 minutos, aprofundar a 

sedação, diminuindo em -2 na RASS, ou até 

RASS -5, e reavaliar em 24 horas. Considerar 

aprofundar a sedação e realizar uma nova 

avaliação em 24 horas se houver necessidade 

de dois ou mais bolus em um período de 6 

horas. Para pacientes em uso crônico de 

drogas psicoativas, após 48 horas de sedação, 

deve-se realizar reconciliação medicamento-

sa, antes de considerar reduzir sedação 

contínua. (CORRÊA, et al., 2020). 

Sobre o uso de antibioticoterapia é re-

comendado a administração de antibióticos 

empíricos para pacientes que evoluem com 

choque séptico associado à COVID-19 ou 

para SARS como descrito: em tratamento 

empírico inicial de casos sem hipoxemia 

documentada é indicado oseltamivir 75mg via 

oral (VO) ou via SNE a cada 12 horas, pelo 

período de 5 dias. Deve se esperar resultado 

do painel viral para suspensão da medicação 

antes do quinto dia. Já nos casos de tratamento 

empírico inicial de casos com hipoxemia 

documentada: sugere-se oseltamivir conforme 

orientação acima e ceftriaxone 1g, a cada 12 

horas EV, por 7 dias em associação à azi-

tromicina 500mg VO ou SNE uma vez ao dia, 

por 5 dias. Quando suspeita de infecção por 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA), ceftarolina 600mg a cada 12 horas 

EV por 7 dias ou algum outro antibiótico que 

apresenta cobertura mais ampla para bactérias 

Gram-negativas, quando suspeita de bactérias 

multirresistentes associado com azitromicina 

500mg VO ou SNE uma vez por dia, por 5 

dias (CORRÊA, et al., 2020). 

Com referência ao suporte hemodinâmico, 

sugerem-se a monitorização da pressão arte-

rial invasiva (PAI) e a inserção de cateter 

venoso central (CVC) em paciente que 

recebem doses >0,1mcg/kg/min e norepine-

frina elevada. Devido ao risco aumentado de 

eventos trombóticos, recomenda-se evitar o 

uso de cateteres centrais de inserção periférica 

(PICC) para administrar norepinefrina ou 

manter o acesso intravenoso. Se a dose de 

norepinefrina for >0,5mcg/kg/min, é indicado 

iniciar com epinefrina 0,01mcg/kg/min. Se a 

norepinefrina > 0,2mcg/kg/min ao final de 6 

horas de ressuscitação, é recomendado injetar 

200 mg de hidrocortisona por via intravenosa 

em BIC. (CORRÊA, et al., 2020). 

Em estudos de Tomazini et al. (2020), foi 

avaliada a eficácia da administração precoce 

de dexametasona no tratamento de SDRA 

moderada ou grave causada por SARS-CoV-

2. Os corticosteroides têm sido usados no 

tratamento da SDRA há quase 50 anos. No 

entanto, ainda há controvérsias quanto à 

eficácia desse tratamento. A literatura mostra 

que a administração precoce tem benefícios 

potenciais nos casos mais graves e pode afetar 

os resultados, dependendo da causa da SDRA 

(pneumonia bacteriana e viral, SDRA pri-

mária e secundária). Além disso, a maioria 

dos artigos publicados são de pequenos 

estudos retrospectivos de populações hetero-

gêneas. 

Conforme Corrêa et al. (2020), se o pa-

ciente apresentar choque séptico são re-

comendados corticosteroides, iniciar 200 mg 

de hidrocortisona por via intravenosa em BIC 

a cada 24 horas. Se o paciente necessitar de 

VM e não fizer uso de hidrocortisona por 

choque séptico, iniciar metilprednisolona 0,5  

mg/kg/dia IV por 7 dias. Após 7 dias de 

tratamento, os corticosteroides vão ser in-
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terrompidos, assim deve reduzir para 50% da 

dose do 8º dia e 25% da dose do 9º dia. 

Em relação a  profilaxias e anticoagulação, 

recomenda-se para lesão por pressão (LPP): 

pantoprazol 40 mg por via intravenosa, uma 

vez ao dia. Para a Prevenção da trombose 

venosa profunda (TVP): é indicado o uso do 

Compressor pneumático (sem meia de com-

pressão), iniciar heparina não fracionada na 

dose de 5.000UI subcutânea (SC), a cada 8 

horas para todos os pacientes, exceto contra-

indicações absolutas. O valor do dímero D não 

altera o método de prevenção de drogas para 

tromboembolismo venoso (TEV). Não iniciar 

anticoagulação completa com base no valor 

isolado de dímero-D, apenas no caso de 

confirmação de eventos tromboembólicos ou 

indicações formais como fibrilação atrial 

crônica, a anticoagulação completa é indica-

da. (CORRÊA, et al., 2020). 

Além de várias e distintas medidas realiza-

das para o manejo clínico, é importante 

ressaltar sobre o suporte clínico geral, onde 

preconiza-se a correta higienização das mãos; 

desenvolver medidas preventivas de contato e 

aerossol durante a internação na UTI; evitar o 

uso de medicamentos que podem prolongar o 

intervalo QT (por exemplo: zofran, broprida, 

fluconazol, metoxiclor, promamida e antiarrít-

micos), especialmente quando em uso antibió-

ticos macrolídeos e cloroquina; não é indicado 

realizar terapia por inalação para evitar nebu-

lização. No caso de broncoespasmo, utilizar 

broncodilatador com espaçador (CORRÊA, et 

al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Repentinamente e em um período muito 

curto de tempo, os sistemas de saúde e a 

sociedade foram severamente desafiados pelo 

emergente vírus da COVID-19. A nova 

doença ainda possui um curso clínico descrito 

de forma incompleta e os possíveis fatores de 

risco para o agravamento precisam ser elu-

cidados, embora já se saiba que a idade 

avançada e comorbidades preexistentes são 

fatores importantes. 

A complexidade de sintomas apresenta-

dos, além do aumento exponencial de novos 

casos, a alta demanda de insumos, recursos 

humanos e profissionais capacitados para o 

atendimento dos pacientes graves internados, 

representam um grande desafio para as 

equipes assistenciais e os sistemas de saúde. 

Prevenir sua transmissão e diminuir as taxas 

de novas infecções são os objetivos principais. 

No entanto, estabelecer o manejo clínico se-

guro e adequado na unidade de terapia in-

tensiva, para aqueles pacientes que evoluem 

de forma grave é de extrema importância na 

redução dos impactos provocados pela do-

ença, bem como o número de óbitos. 

As recomendações apresentadas neste 

documento foram desenvolvidas para direcio-

nar os profissionais de saúde que estão 

envolvidos diretamente na assistência de 

pacientes com COVID-19, as evidências 

disponíveis na literatura para tratamento de 

enfermos graves são escassas e limitadas a 

estudos não controlados, elaborados predomi-

nantemente a partir da opinião de especia-

listas. É essencial aprender o máximo possível 

por meio de estudos observacionais e ensaios 

clínicos em uma ampla variedade de popula-

ções de pacientes e ambientes de atendimento. 

Com tudo, evidências robustas provenientes 

de ensaios clínicos randomizados e contro-

lados são necessárias, para que possa-se 

oferecer tratamentos mais efetivos e seguros 

para pacientes com COVID-19.
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Capítulo 28 - O ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-

19 
Palavras-chave: Aleitamento Materno; COVID-19; Transmissão Vertical de Doenças Infecciosas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Além de alimentar o lactente, o aleita-

mento materno protege a mãe e criança com-

tra doenças e promove o desenvolvimento 

cognitivo e emocional do bebê e o bem-estar 

físico e psíquico do binômio mãe-filho (SO-

CIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2018). É dito que a criança está em alei-

tamento materno quando recebe o leite ma-

terno, independentemente de receber ou não 

outros alimentos. Enquanto o aleitamento 

materno exclusivo ocorre quando a criança 

recebe somente leite materno, direto da ma-

ma ou ordenhado, sem outros líquidos ou 

sólidos (GIUGLIANI, 2017). 

O conceito de melhor prática alimentar do 

lactente, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Ministério da Saúde do Brasil 

e Sociedade Brasileira de Pediatria resume-se 

ao aleitamento materno por dois anos ou mais, 

sendo de forma exclusiva nos primeiros seis 

meses. Além de ser o comportamento 

esperado para a espécie humana, pertencente 

à classe dos mamíferos, a amamentação por 

dois anos ou mais é vantajosa em razão do 

valor nutritivo do leite materno e da proteção 

contra doenças infecciosas, que se mantém 

enquanto a criança for amamentada, indepen-

dentemente da idade (GIUGLIANI, 2017; 

SOCIDEDADE BRASILEIRA DE PEDIA-

TRIA, 2018). 

São diversos os benefícios do aleitamento 

materno, entre eles a redução da mortalidade 

infantil e neonatal, redução da incidência e 

gravidade da diarreia, redução da morbidade 

por infecções respiratórias e otite média, re-

dução de doenças crônicas como diabetes 

mellitus tipo 2, obesidade, dermatite atópica e 

asma. Além de melhor desenvolvimento 

cognitivo e inteligência, melhor desenvol-

vimento da cavidade bucal, proteção materna 

contra os cânceres de mama e de ovário e o 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. 

Além da evidente promoção do vínculo afe-

tivo entre mãe e filho, gerando sentimentos de 

segurança e proteção na criança e de 

autoconfiança e realização como mãe na 

mulher (GIUGLIANI, 2017; SOCIDEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2018). 

A partir do surgimento da “Coronavirus 

disease 2019” (COVID-19), declarada uma 

pandemia em 11 de março de 2020 pela 

Organização Mundial da Saúde, surgiram 

questões sobre a possível transmissão vertical 

de mãe para filho através do leite materno e do 

íntimo contato necessário à amamentação 

(CENTENO-TABLANTE et al., 2021). Até o 

dia 1º de setembro de 2021, 539 dias após a 

instauração do estado pandêmico, já foram 

registrados 217.558.771 casos confirmados e 

4.517.240 mortes em todo o mundo, dos quais 

20.752.281 casos e 579.574 óbitos apenas no 

Brasil. (WORLD HEALTH ORGANIZA-

TION, 2021). 

A transmissão do “severe acute respira-

tory syndrome coronavirus-2” (SARS-CoV-

2), vírus causador da COVID-19, ocorre 

reconhecidamente através de gotículas respi-

ratórias emitidas pela tosse e espirro ou por 

saliva e secreções nasais, bem como o contato 

com objetos ou superfícies contaminadas 

(CENTENO-TABLANTE et al., 2021). 

Existem evidências limitadas, mas crescentes, 

de possíveis infecções congênitas por SARS-

CoV-2, sobretudo em infecções maternas no 

terceiro trimestre ou no final do segundo 

trimestre de gestação. No entanto, ainda não 

está totalmente claro se as mulheres grávidas 

correm maior risco de se infectar ou se o 

SARS-CoV-2 pode ser transmitido da mãe 

para o bebê durante a gravidez, parto ou 

amamentação (VASSILOPOULOU et al., 

2021). 
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Desta forma, o objetivo deste estudo foi 

discutir as principais evidências científicas 

descobertas até o presente momento acerca da 

correlação entre a pandemia de COVID-19 e 

o aleitamento materno, verificando as 

evidências de transmissibilidade e recomen-

dações no processo de amamentação, além da 

passagem de anticorpos através do leite 

humano. 

 

MÉTODO 

 

Este capítulo trata-se de uma revisão 

integrativa, realizada entre julho e setembro 

de 2021, por meio de pesquisas nas bases de 

dados da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Public 

Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (PubMed) e Scientific 

Electronic Library Online (Scielo). As 

palavras-chave obtidas dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) foram “Aleita-

mento Materno”, “Leite Humano” e “CO-

VID-19”, além de seus correspondentes em 

língua inglesa “Breast Feeding”, “Human 

Milk” e “COVID-19”. Desta busca foram 

encontrados 364 artigos, posteriormente 

submetidos aos critérios de seleção. Além de 

busca ativa por publicações da World Health 

Organization, United Nations Children’s 

Emergency Fund (UNICEF), Pan American 

Health Organization (OPAS), Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) e American 

Academy of Pediatrics (AAP). 

Foram selecionados artigos científicos 

publicados entre 2016 e 2021 nos idiomas 

português, inglês e espanhol, disponibiliza-

dos na íntegra. Selecionados ensaios clínicos 

controlados, estudos clínicos, diretrizes, revi-

sões sistemáticas e metanálises. Foram ex-

cluídos os artigos duplicados e protocolos de 

pesquisa. Desta forma, foram encontrados 48 

artigos distintos. Os resumos das publicações 

foram lidos, analisados e selecionados criti-

camente pelos autores. Assim, foram sele-

cionados 17 trabalhos que preenchiam os 

critérios de inclusão e abordavam direta-

mente a proposta estudada, sendo utilizados 

na síntese deste capítulo. 

Os resultados encontrados na revisão são 

apresentados de forma descritiva, divididos 

em categorias temáticas abordando “a relação 

da transmissão da COVID-19 com o aleita-

mento materno” e “a passagem de anticorpos 

contra a COVID-19 através do leite ma-

terno”. Portanto, este capítulo é fruto de uma 

pesquisa exploratória descritiva, baseada em 

método de síntese e evidência, através da 

revisão narrativa da literatura sobre o tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A RELAÇÃO DA TRANSMISSÃO 

DA COVID-19 COM O ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

Desde o início da pandemia de COVID-

19, foram registrados, em todo o planeta, 232 

milhões de nascimentos. Pesquisas recentes 

relacionadas à temática da amamentação por 

nutrizes acometidas pelo SARS-CoV-2, ou 

com suspeita da doença, defendem a inter-

rupção do aleitamento materno como medida 

de segurança para a prevenção e controle da 

infecção neonatal (VASSILOPOULOU et al., 

2021; SILVA et al., 2021). 

No entanto, órgãos internacionais como a 

OMS, a UNICEF, a Union of European 

Neonatal and Perinatal Societies (UENPS) e 

o Centers for Disease Control and Pre-

vention (CDC) consideram altamente reco-

mendável a amamentação, mesmo por mu-

lheres com suspeita ou confirmação de 

COVID-19, diante da insuficiência de evi-

dências acerca da transmissão de SARS-CoV-
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2 através do leite materno. Segundo esses 

órgãos, exceto em casos em que a mãe não 

tem condições de cuidar do lactente, os 

benefícios do aleitamento superam os riscos 

de transmissão da doença, uma vez que o leite 

humano pode reduzir a morbimortalidade no 

período neonatal e na infância. (VASSILO-

POULOU et al., 2021; SILVA et al., 2021; 

KILIC. et al., 2021). 

A amamentação fornece a fonte ideal de 

nutrientes para o recém-nascido e sua pri-

meira proteção contra infecções, por fornecer 

a transferência de anticorpos maternos para a 

criança. O papel do leite materno no desen-

volvimento do sistema imunológico neonatal 

e na proteção contra infecções por outros vírus 

respiratórios é bem estabelecido. Além disso, 

muitos outros benefícios podem ser 

associados à amamentação como a melhora do 

bem-estar, da saúde física e emocional 

(VASSILOPOULOU et al., 2021) e o estabe-

lecimento das bases para o vínculo psicosso-

mático entre mãe e filho (LOW et al., 2021). 

Dessa maneira, até o presente momento, as 

recomendações vigentes encorajam a ama-

mentação pelas nutrizes com suspeita ou 

positivas para COVID-19, desde que sejam 

adotadas as medidas corretas de proteção 

contra o contágio como o uso de máscara e a 

higiene das mãos. (SILVA et al., 2021). 

A transmissão do SARS-CoV-2 pode 

ocorrer por meio do leite materno ou do 

aleitamento. Um estudo de revisão siste-

mática analisou a presença de RNA viral no 

leite materno, por meio do exame RT-PCR 

para SARS-CoV-2 em 116 mulheres que 

testaram positivo para COVID-19 em 34 

estudos de relatos de caso ou coorte. A 

proporção combinada geral dos estudos foi de 

2,16% (IC de 95%: 0,0–8,81%) para a 

detecção de RNA de SARS-CoV-2. Apesar da 

detecção de RNA viral, mesmo que em 

pequenas proporções, não há evidências que 

comprovem o potencial de infecção através do 

leite materno (KUMAR et al., 2021). 

Durante o aleitamento materno, além da 

possível infecção do SARS-CoV-2 por meio 

do leite, a transmissão pode ocorrer em com-

sequência do contato pele a pele e da 

transmissão via aerossóis, devido à amamen-

tação e ao alojamento conjunto. Em outro 

estudo de revisão sistemática que analisou 37 

artigos, foram observados 19 casos de 

COVID-19 confirmados em lactentes até 2 

anos de idade, entre 77 bebês, em que as mães 

haviam testado positivo para a doença. Entre 

os 37 estudos com amostras de leite materno 

incluídos nessa avaliação, nove de 84 

amostras analisadas foram relatadas como 

positivas para RNA de SARS-CoV-2 por 

meio de análise de RT-PCR. Apesar de RNA 

viral ter sido detectado em amostras de leite 

materno, dentre os estudos incluídos, não 

houve tentativas de realizar cultura de SARS-

CoV-2 a partir do leite materno (CENTENO-

TABLANTE et al., 2021). 

A partir dos dois relatórios que descrê-

veram as práticas de amamentação nessa 

revisão sistemática, não é possível concluir se 

a infecção por SARS-CoV-2 foi devido à 

transmissão de mãe para filho, o que pode 

incluir, mas não está limitado a práticas 

específicas de amamentação ou alimentação 

de crianças pequenas com leite materno de 

uma mãe infectada. As evidências coletadas 

também incluem outras 79 amostras de leite 

materno, pertencentes a diferentes mulheres 

com COVID‐19 confirmado, que não apre-

sentavam vestígios do RNA viral, o que pode 

sugerir um baixo risco de transmissão pela 

ingestão de leite materno. Curiosamente, ha-

via vários bebês COVID‐19 confirmados por 

testes de RT‐PCR que receberam leite ma-

terno negativo para SARS‐CoV‐2. Portanto, 

parece plausível que essas crianças possam ter 

sido expostas ao vírus por meio de contatos 
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próximos com familiares infectados, 

especialmente considerando que, em todos 

esses casos, ambos os pais, parentes e 

indivíduos em suas comunidades foram 

diagnosticados com a doença (CENTENO-

TABLANTE et al., 2021). 

Assim, é questionável se a presença viral 

no leite materno não é devido à sua infecção 

na coleta por práticas de higiene inadequadas 

no contexto da pandemia. Desta forma, a 

transmissão poderia ocorrer através do ato do 

aleitamento ao invés de ser o leite materno em 

si o carreador da infecção ao lactente. O 

impacto e a infectividade, por meio do alei-

tamento materno em bebês não é bem 

estabelecido, de modo que os benefícios 

advindos deste, superam, até o momento, os 

possíveis riscos de adquirir o vírus da 

COVID-19.  

Uma revisão sistemática das evidências 

científicas disponíveis elaborada pela OPAS e 

OMS considera que o risco de infecção pelo 

COVID-19 em bebês é baixo e os sintomas 

geralmente são leves, ou ainda, 

assintomáticos, enquanto outras infecções 

contra as quais o leite materno protege 

oferecem um risco maior à sobrevida. Logo, 

os riscos de morbimortalidade em crianças 

não amamentadas ou em uso inapropriado de 

fórmulas infantis devem ser considerados. 

Sabe-se, por exemplo, que o principal bene-

fício da amamentação exclusiva até os seis 

meses é a proteção gastrointestinal. Em con-

trapartida, a amamentação inadequada ou 

ausente pode aumentar o risco de mortalidade 

em bebês devido à diarreia e a outras 

infecções gastrointestinais (PAN AMERI-

CAN HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

Além disso, a UNICEF e a SBP, em 

acordo com seu Departamento Científico de 

Aleitamento Materno, recomendam a conti-

nuação da amamentação de forma segura, 

incentivando o uso de máscara, higienização 

adequada das mãos, de superfícies de contato 

e lavagem dos seios caso ele seja exposto à 

contaminação antes da amamentação como 

tosses ou espirros. (UNITED NATIONS 

CHILDREN’S EMERGENCY FUND, 2021; 

SOCIDEDADE BRASILEIRA DE PEDIA-

TRIA, 2020). 

Caso a mãe não esteja em condições, ou 

opte por não amamentar diretamente a cri-

ança, é fundamental que se ofereça o leite 

materno de outras maneiras. A mãe pode 

ordenhar o leite manualmente ou com o uso de 

bombas de extração, podendo ser oferecido ao 

lactente por outra pessoa em copinho, ou 

colher, limpos. Nesses casos, deve ser 

realizada a higiene das mãos e uso de máscara 

durante o manuseio, além da correta limpeza 

dos recipientes de armazenamento e dos 

utensílios de alimentação após cada uso 

(UNITED NATIONS CHILDREN’S EMER-

GENCY FUND, 2021). 

A Academy of Breastfeeding Medicine 

também sugere que mães internadas pelo 

COVID-19 e impossibilitadas de manter o 

aleitamento realizem extração do leite para 

estimular a produção láctea, visando à manu-

tenção do aleitamento após alta hospitalar 

(ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS 

AND GYNAECOLOGISTS, 2021). 

Todavia, o Ministério da Saúde contra-

indica a doação de leite por mulheres infec-

tadas. Ainda assim, é necessário a reco-

mendação e incentivo de manter a doação 

após a recuperação da infecção pelo vírus, 

visto que a assistência ao banco de leite é 

fundamental para atender outras mães im-

possibilitadas de amamentar (SILVA et al., 

2021). 

Em relação ao tratamento da doença, uma 

grande gama de fármacos tem sido invés-

tigada no tratamento à COVID-19, seja nas 

formas leves ou graves da infecção. Antima-

láricos, antibióticos, antiparasitários, anti-
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virais, corticosteroides e mesmo imunomo-

duladores são testados na esperança de efi-

cácia contra a infecção, no entanto, deve-se 

considerar a segurança destes potenciais tra-

tamentos quando empregados em nutrizes em 

relação à saúde do lactente. 

Entre os medicamentos pesquisados po-

de-se citar a cloroquina considerada compa-

tível com a amamentação, embora sejam ra-

ros os estudos que avaliaram o uso materno 

diário durante a lactação. A hidroxiclo-

roquina é classificada como potencialmente 

segura para uso por nutrizes. Já a azi-

tromicina é considerada segura para uso du-

rante o aleitamento, inclusive possuindo uso 

seguro em lactentes, efeitos adversos através 

do uso materno não são esperados, no en-

tanto, é recomendado monitorar o lactente 

para possíveis efeitos na flora gastroin-testinal 

como diarreia e candidíase. A ivermectina 

assim como a nitaxozanida são consideradas 

provavelmente seguras para uso por lactantes. 

Contudo, pesquisadores recomendam que um 

medicamento alternativo à nitaxozanida deva 

ser eleito, especialmente durante a amamen-

tação de um recém-nascido ou de um pre-

maturo, até que mais dados sejam publicados, 

embora considerem não ser esperada a 

ocorrência de efeitos adversos. O remdesivir 

não possui estudos publicados quanto à sua 

excreção no leite materno, entretanto carac-

terísticas farmacocinéticas podem dificultar 

sua passagem para o compartimento lácteo, 

além de apresentar baixa absorção pelo trato 

gastrointestinal, fato que torna improvável a 

absorção pelo lactente, assim é classificado 

como de baixo risco para uso. A dexa-

metasona é considerada como provavelmente 

segura para uso, ademais, é utilizada por 

lactentes sem relatos de efeitos adversos por 

curto período. Entretanto, há relato de redução 

na liberação de prolactina após a admi-

nistração deste corticosteroide, com risco de 

redução da produção láctea, principalmente 

nas primeiras semanas após o parto. Os 

interferons alfa e beta são considerados 

compatíveis com a amamentação, inclusive o 

interferon beta é usualmente indicado em altas 

doses para lactentes com púrpura tromboci-

topênica imune, sendo considerado seguro. 

Por fim, o tocilizumabe é visto como seguro 

para uso na lactação, embora especialistas 

alertem para a maior possibilidade de 

absorção intestinal por recém-nascidos e 

prematuros (CHAVES et al., 2020). 

Outro questionamento discutido no âm-

bito da pandemia trata da vacinação contra a 

COVID-19. Segundo a SBP, a imunização de 

mulheres que estão amamentando deve ser 

realizada e não há necessidade de interrupção 

do aleitamento materno. Sabe-se que as 

vacinas inativadas têm sido utilizadas há anos 

em lactantes sem nenhum risco ou prejuízo ao 

recém-nascido, trazendo mais benefícios que 

malefícios ao bebê. No Brasil, duas vacinas 

têm sido utilizadas até o mo-mento para esse 

grupo: a vacina Coronavac (Sinovac/Butan-

tan) e a vacina Pfizer, ambas consideradas 

vacinas inativadas. Por outro lado, conforme a 

SBP, a administração de vacinas contra a 

COVID-19 durante a gestação deve ser 

realizada após avaliação cuidadosa dos riscos 

e benefícios e com decisão compartilhada, 

entre a mulher e seu obstetra. 

As gestantes que eventualmente forem 

vacinadas inadvertidamente devem ser infor-

madas pelos profissionais sobre a baixa 

probabilidade de risco e encaminhadas para o 

acompanhamento pré-natal de rotina. Portan-

to, para que ocorra redução do risco de 

COVID-19 para lactantes e seus recém-

nascidos, é crucial determinar o perfil de 

segurança das vacinas, sendo necessários mais 

estudos com imunizantes COVID-19 em ges-

tantes e lactantes a fim de subsidiar reco-

mendações baseadas em evidências. (SOCI-
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DEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2021). 

 

A PASSAGEM DE ANTICORPOS 

CONTRA A COVID-19 ATRAVÉS DO 

LEITE MATERNO 

 

Inúmeros são os benefícios pelos quais a 

amamentação é responsável. O leite humano 

fornece praticamente todas as proteínas, 

açúcar e gorduras que o bebê necessita para ter 

uma vida saudável. Além disso, contém 

substâncias que beneficiam o sistema imuno-

lógico do bebê, juntamente a fatores bio-

ativos capazes de estimular a maturação des-

se sistema. A amamentação confere uma 

imunidade passiva ao lactente, por meio da 

passagem de imunoglobulinas antimicrobia-

nas maternas, já que o sistema imunológico do 

bebê ainda não está maduro. Sendo assim, a 

amamentação é reconhecidamente a maneira 

mais eficaz de prevenir doenças infecciosas 

no início da vida. Além disso, a exposição 

precoce aos antígenos orais por meio do leite 

materno leva à tolerância ou a memória 

imunológica (VERHASSELT, 2015). 

Desde o início da pandemia causada pelo 

SARS-CoV-2 há um grande questionamento 

em relação à possível produção de passagem 

de anticorpos pelo leite materno de mulheres 

que têm ou tiveram a infecção e a capacidade 

desses anticorpos em neutralizar a infecção 

pelo SARS-CoV-2 nos lactentes. 

O primeiro sistema de defesa do bebê é 

constituído pelos anticorpos IgA e IgG secre-

tora de origem materna, por meio deles, as 

propriedades imunológicas da mãe são trans-

feridas para o lactente. Os anticorpos IgA 

bloqueiam a entrada de antígenos estranhos e 

vírus e, em caso de infecção na mãe ou no 

bebê, o leite materno transmite substâncias 

anti-patogênicas e anti-inflamatórias para 

proteção da criança. Sabe-se, por exemplo, 

que em mães anteriormente imunizadas com-

tra o vírus sincicial respiratório, os anticorpos 

IgG são detectados no leite materno, forne-

cendo proteção ao bebê contra essa infecção 

respiratória. (VASSILOPOULOU et al., 

2021). 

O poder de neutralização dos anticorpos 

provenientes do leite materno já foi verifi-

cado em três estudos in vitro, dos quais 20 das 

48 amostras (41,7%) conseguiram neutralizar 

o SARS-CoV-2 (LOW et al., 2021). No 

entanto, esse poder de neutralização da quan-

do comparamos com amostras de leite que 

passaram por pasteurização, procedimento 

muito comum especialmente nos bancos de 

leite. 

Existem dois métodos principais pelos 

quais o leite materno pode ser pasteurizado: o 

método de Holder e a pasteurização de alta 

pressão. O método de Holder, que é o mais 

utilizado nos bancos de doação, consiste em 

aquecer o leite até a temperatura de 52.5ºC por 

cerca de 30 minutos, ao passo que a 

pasteurização de alta pressão inativa patóge-

nos usando pressão hidrostática e água gela-

da, com o objetivo de não causar danos ao 

leite ao evitar o uso de altas temperaturas 

(LOW et al., 2021). 

Um estudo comparou o poder de neu-

tralização do leite materno para o SARS-CoV-

2 observando 30 amostras que foram 

pasteurizadas pelo método de Holder e 29 que 

passaram pela pasteurização de alta pressão. 

Os resultados mostraram que a neutralização 

foi consideravelmente perdida no método de 

Holder (LOW et al., 2021), o que evidencia 

que esse método afeta a funcionalidade 

principalmente dos anticorpos IgA específicos 

para o SARS-CoV-2 nas amostras de leite 

materno. 

Em outubro de 2020 foi publicada uma 

metanálise que aponta para o fato de que o 

genoma do SARS-CoV-2 normalmente não é 
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encontrado no leite humano de mães infecta-

das com COVID-19, no entanto confirma a 

produção e passagem de anticorpos contra o 

SARS-CoV-2 no leite materno. (LOW et al., 

2021). Com isso, uma gama de novos estudos 

surgiram para acumular conhecimento sobre o 

anti-SARS-CoV-2. 

Como mencionado anteriormente, a IgA 

fornece proteção específica contra patógenos, 

dentre os quais estão os vírus. O grau de 

especificidade da IgA é determinado de 

acordo com a resposta imune da mãe à 

infecção anterior, isso provavelmente explica 

as baixas taxas de infecção ou sintomas mais 

leves em bebês infectados por SARS-CoV-2 

de mães previamente infectadas. No entanto, 

também é necessário considerar casos nos 

quais a infecção não está protegida pela ama-

mentação. Um exemplo em que isso ocorre é 

na coqueluche, onde apesar da IgA de mães 

infectadas ter sido superior ao do grupo com-

trole, não conferiu uma proteção contra a 

infecção no bebê, sendo necessário a vacina-

ção das mulheres grávidas. Além disso, 

considerando o efeito protetor dependente do 

tempo da amamentação contra infecções vi-

rais, medidas de proteção devem ser tomadas 

para resguardar o processo de lactação 

(VASSILOPOULOU et al., 2021). 

Além dos anticorpos específicos para o 

SARS-CoV-2 passados por meio da ama-

mentação, o leite materno é capaz de proteger 

a criança, fortalecendo seu sistema imune por 

meio de inúmeros componentes anti-infla-

matórios. 

O primeiro agente de extrema impor-

tância é a lactoferrina, uma glicoproteína 

presente já no estágio de colostro, que é 

fornecida ao recém-nascido logo nas primei-

ras amamentações. A lactoferrina age em 

múltiplas vertentes, funcionando como um 

estimulador imunitário, um antifúngico e um 

antiviral. Essa glicoproteína ainda consegue 

controlar a inflamação ao inibir a liberação da 

interleucina-1𝞫 e do fator de necrose tumoral 

𝞪, além de atuar estimulando a maturação de 

linfócitos (VASSILOPOU-LOU et al., 2021). 

Em relação à proteção contra o SARS-

CoV-2, a lactoferrina age inibindo a ligação 

do vírus nas células humanas, ao se ligar nos 

pontos de ancoragem virais como a molécula 

de sulfato de heparana (HSPG), presente nos 

receptores de enzima conversora de 

angiotensina 2 (ACE2) (VASSILOPOU-LOU 

et al., 2021). 

Com base nos dados apresentados, tem-se 

que o leite materno da maioria das lactantes 

infectadas com COVID-19 contém IgA espe-

cífico para SARS-CoV-2. Porém, é neces-

sária ainda uma maior quantidade de estudos 

para determinar se esses anticorpos são capa-

zes de conferir imunidade passiva aos bebês 

de longo prazo. 

 

CONCLUSÃO 

Assim, os dados apresentados nesse estu-

do indicam que a transmissão do SARS-CoV-

2 através do aleitamento materno pode 

ocorrer, em baixas proporções, embora não 

esteja claro se a fonte de transmissão é o ato 

do aleitamento sem as devidas medidas de 

biossegurança ou o leite materno em si. Esse 

fato não contraindica o aleitamento materno, 

visto que o impacto e infectividade, por meio 

do aleitamento, em bebês não é bem es-

tabelecido e os benefícios advindos deste, 

superam, até o momento, os possíveis riscos 

de adquirir o vírus da COVID-19. 

No entanto, devem ser recomendadas 

medidas de precauções de higiene corretas, 

para um aleitamento de forma segura, incen-

tivando, por exemplo, o uso de máscara e 

higienização adequada das mãos. 

Os fármacos atualmente investigados e 

cogitados para o tratamento da COVID-19 

não são contraindicados para uso pela nutriz, 
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sendo possível compatibilizar a terapêutica 

com o aleitamento em mulheres que apre-

sentem condições clínicas para amamentar ou 

extrair o leite materno. No entanto, é neces-

sária a constante atualização sobre esse tema, 

ainda bastante nebuloso, em virtude dos di-

versos estudos envolvendo novos e 

numerosos fármacos para o tratamento do 

COVID-19. A imunização de mulheres que 

estão amamentando deve ser realizada e não 

há necessidade de interrupção do aleitamento 

materno. 

Em relação aos anticorpos, são ne-

cessários estudos maiores sobre a quantidade 

e durabilidade para determinar sua capa-

cidade em conferir imunidade passiva aos 

bebês e o período de efetividade. 
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Capítulo 29 - EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA C NO MANEJO DA COVID

 
Palavras-chave: Vitamina C; Covid-19; Suplementação.
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INTRODUÇÃO 

 

A doença do coronavírus 19 (COVID-19) 

é um problema de saúde pública global, 

causado pelo novo coronavírus, SARS-CoV-

2. Este foi identificado pela primeira vez em 

um grupo de pacientes com sintomas de 

pneumonia na cidade de Wuhan, China, no 

final de 2019 (SHAKOOR et al., 2020). Essa 

variante consiste em uma nova cepa de vírus 

de RNA envelopado que surgiu como um 

vírus mortal, que se disseminou rapidamente 

pelo mundo. Os sintomas mais comuns no 

início da doença mimetizam a gripe e incluem 

febre, tosse não produtiva, mialgia e fadiga 

(THOMAS et al., 2021). 

Ademais, é importante lembrar que ainda 

não há tratamentos farmacológicos com efi-

cácia comprovada e aprovados para uso na 

COVID-19, mas a vacinação combinada com 

estratégias que incluem o distanciamento so-

cial, a higiene pública e o uso de máscaras 

faciais são as melhores abordagens atuais para 

conter a pandemia do COVID-19. 

Considerando os efeitos de micronutri-

entes na resposta imune, os suplementos 

vitamínicos e minerais têm despertado o 

interesse quanto aos seus possíveis efeitos na 

prevenção e tratamento da COVID-19. Entre 

os nutrientes, destaca-se a vitamina C (Ácido 

Ascórbico), por seu potencial antioxidante, 

anti-inflamatório, imunomodulatório e anti-

trombótico. Na infecção pelo vírus SARS-

CoV-2 há aumento das citocinas com a pro-

gressão da doença, e a vitamina C foi mencio-

nada como possível nutriente auxiliar no 

combate da doença. Essa vitamina atua como 

antioxidante que pode eliminar espécies reati-

vas de oxigênio (ROS), protegendo biomolé-

culas como proteínas e lipídios de danos 

oxidativos e disfunções (SHAKOOR et 

al.,2021). 

Estudo recente referiu que a suple-

mentação nutricional com administração de 

doses diárias maiores do que as recomendadas 

de nutrientes como de vitamina C, pode de-

sempenhar um papel de suporte em pacientes 

com COVID-19 (SHAKOOR et al., 2020). É 

importante relatar que infecções respiratórias 

por vírus geralmente são associadas à produ-

ção de citocinas, e com a inflamação e morte 

celular. Esses processos fisiopatológicos estão 

relacionados também com o estresse oxida-

tivo, condição que resulta de desequilíbrio 

entre a atuação do sistema de defesa anti-

oxidante do organismo e a produção e ação de 

espécies reativas de oxigênio e outras subs-

tâncias oxidantes. De um modo geral, um 

certo nível de espécies reativas de oxigênio é 

importante para regular as respostas 

imunológicas e eliminar o vírus, mas uma 

quantidade excessiva de espécies reativas de 

oxigênio pode levar à oxidação de proteínas e 

lipídios da membrana celular. Essa oxidação 

pode destruir rapida-mente não somente as 

células infectadas pelo vírus, mas também 

células não infectadas, prejudicando o fun-

cionamento de órgãos importantes como 

pulmão e coração. Nesse sentido, surgem 

propostas de emprego de antioxidantes como 

a vitamina C, na inter-venção terapêutica 

contra a COVID-19, visando diminuir os 

danos causados pelo estresse oxidativo 

(LIMA et al., 2020). 

As propriedades da vitamina C vão além 

do seu efeito antioxidante, podendo ainda 

diminuir a expressão gênica de citocinas pró-

inflamatórias e aumentar a morte do agente 

patogênico em certos tipos celulares. Mesmo 

com esses potenciais benefícios, não existem 

evidências que confirmem o uso rotineiro de 

vitamina C como método efetivo para preven-

ção e tratamento de infecções virais como a 

COVID-19. A vitamina C é solúvel em água, 

e possui duas formas bioativas: L- ácido 
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ascórbico e ácido desidroascórbico, sendo 

espontaneamente encontrada em alimentos, 

especialmente em frutas e vegetais (PÉNICA-

UD et al., 2010; TRAVICA et al., 2017). 

Doadora de elétrons e, portanto, um agente 

redutor, a vitamina C possui ação antioxi-

dante, sendo que todas as ações fisiológicas e 

bioquímicas conhecidas da vitamina são de-

vido a essa característica (DENNIS & 

WITTINGS, 2017). 

A vitamina C está presente em maiores 

proporções em espécies vegetais, sendo 

encotrada também em alimentos de origem 

animal, porém em menores concentrações 

(SPINOLA, 2011). A alimentação e a nutrição 

possuem estreita relação com o sistema imu-

ne, pois há interação entre a ingestão ade-

quada de nutrientes, o aumento no estresse 

oxidativo e a ocorrência de processos infec-

ciosos com depleção imunitária. Uma inges-

tão adequada de alimentos com nutrientes 

específicos como a vitamina C podem auxiliar 

em funções das células de defesa do corpo e 

contribuir para melhora na qualidade de vida 

(BIASEBETTI, RODRIGUES & MAZUR, 

2018). Estudos relatam que uma má nutrição 

ocasionada pela carência nutricional e a fome 

apresentaram associação com a gravidade da 

COVID-19 e, estão relacionadas com a morta-

lidade na população mais jovem (BARA-

ZZONI et al., 2020). Diante do exposto, este 

trabalho tem como objetivo apresentar uma 

revisão integrativa sobre o efeito da suple-

mentação com vitamina C no manejo da 

COVID-19. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão integrativa, com 

busca de trabalhos disponíveis nas bases de 

dados, Pubmed, ScienceDirect e LILACS. 

Foram utilizados os descritores e respectivos 

termos correspondentes na língua inglesa: 

“vitamina C”, “ácido ascórbico”, “COVID-

19”, “SARS-CoV-2”, “tratamento comple-

mentar”, “sintomas” e “mortalidade”. Foram 

aplicados os operadores booleanos AND e/ou 

OR. 

Os critérios de inclusão utilizados para 

elaboração dos resultados foram: artigos ori-

ginais de estudos do tipo ensaio clínico e 

observacionais realizados com pacientes com 

diagnóstico de COVID-19 que utilizaram su-

plementos de vitamina C, que tenham sido 

disponibilizados na íntegra, e publicados no 

período de 2020 a 2021. Os critérios de 

exclusão foram: artigos duplicados, disponi-

bilizados na forma de resumo, artigos de 

revisão e aqueles que não abordavam dire-

tamente a proposta estudada e não atendiam 

aos demais critérios de inclusão. As infor-

mações extraídas dos estudos foram: autores, 

ano de publicação, doses utilizadas na suple-

mentação e desfecho sobre os sintomas 

respiratórios e sobre o sistema imune. 

Nesta busca foram encontrados 24 artigos e, 

após aplicação dos critérios de elegibilidade 

restaram 6 artigos que foram submetidos à 

leitura minuciosa para a coleta de dados 

(Figura 29.1).  

Figura 29.1 Fluxograma de seleção dos 

estudos incluídos na revisão 
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Os resultados foram apresentados no 

Tabela 29.1 de forma descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 29.1 são apresentados os 

resultados da caracterização dos artigos 

revisados (autor, ano de publicação, local da 

pesquisa, tamanho da amostra do estudo, 

forma de suplementação e principais desfe-

chos). Dentre os 06 artigos incluídos nesta 

revisão, quatro consistiam em ensaios clíni-

cos, dos quais três demonstraram efeitos 

benéficos da suplementação com vitamina C, 

com destaque para: redução de sintomas, 

como febre e mialgia, aumento da saturação 

capilar periférica de oxigênio (SpO2) no 3º dia 

de internação; aumento na PaO2/FiO2 

(pressão arterial de oxigênio/ fração inspirada 

de oxigênio); redução do tempo de internação 

e redução de interleucina (IL), no caso a IL-6. 

Ademais, em estudo observacional foram 

encontrados valores de concentração plasmá-

tica de vitamina C em participantes com 

COVID-19 quase cinco vezes menores em 

relação aos encontrados nos voluntários 

saudáveis. 

 

Tabela 29.1 Estudos incluídos na revisão de acordo com aspectos relacionados a base de dados de 

procedência, autoria, desenho do estudo, população/amostra e desfecho 

  
Desenho do estudo 

(Autor, ano) 

População/ amostra Intervenção Comparador Desfecho 

Ensaio clínico 

randomi-zado 

controlado e aberto 

(JAMALIMOGHAD

AMSIAHKALI et al., 

2021) 

Pacientes com COVID-

19, SARS1 ou 

miocardite e saturação 

de O2 <93% desde a 

admissão ou após 48 h 

de tratamento; n=60 

Vit. C 1,5g i.v 6/6h/5 

dias + lopinavir ou 

ritonavir (400/ 100 mg 

oral, 12/12h, e hidro-

xicloroquina 400 mg 

oral  no 1º dia de 

hospitalização. 

Protocolo Iraniano na 

época do estudo:  

lopinavir ou ritonavir 

400/100 mg v.o. 12/12h 

e hidroxicloroquina 

(n=30) 

Vit. C sintomas (febre 

e mialgia), e  SpO2 no 

3º dia de internação, 

mas não melhorou SpO2  

no momento da alta 

nem tempo de 

permanência na UTI2 e 

a mortalidade. 

Ensaio clínico 

randomi-zado, 

prospectivo, aberto e 

unicêntrico 

( KUMARI et al., 

2020) 

Pacientes com COVID-

19 em estado grave, 

internados em hospital; 

n=150 

Vit. C 50 mg/Kg i.v. + 

terapia padrão 

(antipiréticos, 

dexametasona e 

antibióticos 

profiláticos); n=75 

Terapia padrão; n=75 Vit. C tempo de 

hospitalização, mas não 

alterou taxa de 

mortalidade e 

necessidade de 

intubação 

Estudo de coorte 

retros-pectivo, 

unicêntrico 

(PATEL et al., 2020) 

Pacientes com COVID-

19 em hospital; n=176. 

Vitamina C 500-

1.500mg/dia v.o.; n=96 

(30 em UTI e 28 

intubados). 

Placebo; n=80 (27 em 

UTI, com 19 

intubados). 

Vit. C não alterou taxa 

de extubação ou 

mortalidade geral nem 

mortalidade em UTI*. 

Ensaio clínico 

prospecti-vo, 

randomizado, aberto, 

multicêntrico 

(THOMAS et al., 

2021) 

Adultos com COVID-

19 randomizados 

1:1:1:1 em tratamentos 

(1 a 4) durante 10 dias; 

n=214 

(1) vitamina 8g 2-3 

vezes/dia) (n=48); (2) 

gluconato de zinco 50 

mg (GZ) (n=58); (3) 

vit. C+ GZ (n=58) 

(4) cuidados habituais 

sem quaisquer 

medicamentos do 

estudo (n=50). 

Vit. C, GZ ou GZ+vit. 

C não alteraram 

duração dos sintomas 

em comparação com os 

cuidados habituais 

Estudo observacional 

(XING et al., 2021) 

Pacientes com COVID-

19 (n=31), e pessoas 

saudáveis: 51 para 

dosagem vit. C, 6 para 

branco, e 3 para 

controle. 

Pacientes com COVID-

19 (n=25) receberam 

vitamina C 100 

mg/Kg/dia i.v. 

- 

n=6 não tratados 

Deficiência de vit. C em 

pacientes com COVID-

19 (média de 

concentração quase 5 

vezes menores em 

relação aos saudáveis). 

Ensaio clínico multi-

cêntrico, 

randomizado, 

controlado 

(ZHANG et al., 

2021) 

Pacientes com 

pneumonia relacionada 

à COVID-19 em UTI2 

por alto risco de injúria 

de múltiplos órgãos 

(n=56) 

HDIVC3 (n=27): 24 

g/dia (infusão de 12 g 

vit. C em 50 mL de 

solução bacteriostática 

12/12h por 7 dias. 

Placebo - sol. 

bacteriostática 50 mL 

em fluxo de 12 

mL/hora a cada 12h 

durante 7 dias (n=29). 

HDIVC3  melhorou a 

relação PaO2/FiO2
4
 em 

pacientes graves, não o 

desmame de ventilação 

mecânica invasiva em 

28 dias 
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Várias propriedades da vitamina C tornam 

esse micronutriente uma opção atrativa tanto 

para a prevenção da infecção viral quanto para 

o tratamento da doença resultante dessa 

infecção. Nessse sentido, a vitamina C em sua 

forma reduzida, pode regular a resposta infla-

matória por ser capaz de reduzir a produção de 

IL-6 e outras citocinas pró-inflamatórias deri-

vadas de leucócitos por meio de modulação do 

fator de transcrição nuclear kappa B (NFkB), 

e é capaz de promover a varredura de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e inibir a si-

nalização relacionada a EROs para a trans-

crição de NFkB, o que seria um fator im-

portante na terapia de pacientes graves com 

SARS COV-2 (CERULLO et al., 2020). 

Em estudo de Jamali Moghadam Siahkali 

et al (2021), a utilização de suplementação 

com 1,5 g de vitamina C/dia IV a cada 6 horas 

durante 5 dia produziu redução de sintomas 

como febre e mialgia, além de aumento da 

saturação capilar periférica de oxigênio 

(SpO2) no 3º dia de internação. No referido 

estudo todos os participantes também foram 

tratados com lopinavir/ritonavir oral, na dose 

de 400/100  mg duas vezes ao dia e dose de 

ataque única de hidroxicloroquina oral de 400  

mg no primeiro dia de hospitalização de 

acordo com o protocolo de tratamento 

COVID-19 iraniano no período de realização 

do estudo. Deve-se ressaltar que com base no 

vasto número de ensaios clínicos que avalia-

ram o uso de hidroxicloroquina no manejo da 

COVID-19, esse fármaco não é mais consi-

derado como base do protocolo para COVID-

19 no Irã. 

Em um ensaio clínico randomizado pros-

pectivo e unicêntrico, realizado em um hos-

pital terciário em Karachi, no Paquistão, 

Kumari et al. (2020), embora não tenham 

encontrado alteração nos desfechos da ne-

cessidade de ventilação mecânica ou a mor-

talidade, também demonstraram melhora dos 

sintomas clínicos de pacientes com COVID-

19, além de redução do tempo de internação 

com uso de 50 mg/kg/dia de vitamina C 

intravenosa combinada com a terapia padrão, 

que consistia no uso de antipiréticos, dexa-

metasona e antibióticos profiláticos. 

Ademais, em ensaio clínico randomizado 

conduzido por Zhang et al. (2021) em UTIs do 

Hospital Zhongnan da Universidade de Wu-

han para avaliar o efeito de suplementação 

com 12 g de vitamina C diluída em 50 mL de 

solução bacteriostática a cada 12 horas, 

durante 7 dias, não houve alteração no número 

de dias sem ventilação mecânica invasiva em 

28 dias ou na mortalidade em 28 dias, mas 

houve aumento na PaO2/FiO2, além de 

redução de IL-6. O referido estudo revelou 

que a adição de vitamina C intravenosa alta 

dose (24 g por dia por 7 dias) ao tratamento 

padrão para COVID-19 grave não afetou os 

dias sem ventilação, mas pode fornecer um 

sinal potencial de benefício na oxigenação e 

IL-6. 

E, em um estudo observacional em que foi 

determinada a concentração plasmática de 

vitamina C, os participantes com COVID-19 

que incluiu 31 pacientes com COVID-19 e 60 

voluntários saudáveis apresentaram deficiên-

cia dessa vitamina com valores de concen-

tração quase cinco vezes menores em relação 

aos encontrados nos voluntários saudáveis. 

Segundo Xing et al (2021), autores desse 

trabalho, os resultados evidenciaram a im-

portância da suplementação com altas doses 

de vitamina C para esses, visto que esta 

mostrou-se eficaz para combater infecções e 

reduzir a suscetibilidade a infecções do trato 

respiratório inferior, bem como a duração dos 

resfriados. 

Entretanto, não foram encontrados efeitos 

da vitamina C nos desfechos primários em 

outros dois estudos incluídos nesta revisão. 

Nesse contexto, em um ensaio clínico pros-
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pectivo randomizado aberto realizado em 

hospitais da Flórida e Ohio, Thomas et al. 

(2021) observaram, após avaliação durante 10 

dias que, em comparação com os cuidados 

habituais no manejo da COVID-19, a admi-

nistração de ácido ascórbico 8.000 mg, duas a 

três vezes por dia, juntamente com as refei-

ções, bem como a administração do gluconato 

de zinco 50 mg na hora de dormir não 

alteraram os desfechos tempo de infecção e 

sintomatologia associada à infecção pelo 

SARS-CoV-2. Contudo, é importante destacar 

algumas limitações do estudo, tais como 

diferenças nas doses utilizadas, o fato de o 

estudo ter sido aberto e o uso de duas escalas 

diferentes para avaliação dos sintomas, o que 

pode ter influenciado nos resultados descritos. 

Por fim, em coorte retrospectiva contro-

lada unicêntrica, Patel et al. (2020) avaliaram 

96 pacientes tratados com doses de vitamina 

C variando de 500 a 1.500 mg/dia via oral, dos 

quais 30 estavam em UTI e 28 intubados, e 

não encontraram efeito na taxa de extubação 

ou na mortalidade geral ou na mortalidade em 

pacientes em UTI em comparação ao grupo 

controle, formado por 80 pacientes (27 em 

UTI, com 19 intubados). No entanto, não fo-

ram descritos no trabalho aspectos relacio-

nados ao uso de outras terapias fármaco-

lógicas de forma concomitante com a inter-

venção, apenas a inclusão de pacientes em 

UTI (32,4%), com parte deles intubados 

(82,45%). 

Considerando o pequeno número de 

trabalhos avaliando a eficácia da suplemen-

tação de vitamina C como recurso auxiliar no 

manejo da COVID-19, a heterogeneidade de 

protocolos utilizados, entre outros aspectos, e 

diante das evidências de possíveis efeitos 

benéficos na melhora dos sintomas e redução 

do tempo de internação, são necessários novos 

estudos para investigações adicionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise dos estudos incluídos nesta 

revisão integrativa evidenciou, a partir de 

achados de alguns ensaios clínicos, possíveis 

benefícios de suplementação com vitamina C 

na diminuição dos sintomas ou tempo de 

internação em pacientes com COVID-19. 

Esses resultados, embora promissores, são 

ainda inconclusivos. Desse modo, estudos 

adicionais avaliando os efeitos dessa vitamina 

são necessários, de maneira a possibilitar 

comparação levando em conta as doses, os 

tempos de tratamento, a gravidade da doença, 

os desfechos e os critérios utilizados para 

avaliação da eficácia do tratamento, de forma 

a auxiliar na maior compreensão dos efeitos 

desse nutriente em relação aos pacientes com 

a COVID-19. 
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Capítulo 30 - A RELAÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

E PACIENTES COM COVID-19 
Palavras-chave: SARS-CoV-2; COVID-19; Doenças cardiovasculares.  
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INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença infecciosa 

causada pelo novo coronavírus denominado 

SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. 

Os sintomas mais comuns da COVID-19 são 

febre, fadiga e tosse seca (OMS, 2020). A 

COVID-19 tem uma apresentação clínica 

pleomórfica, incluindo desde indivíduos 

assintomáticos até pacientes de leve a grave 

envolvimento. Idade e comorbidades, inclu-

indo, notavelmente, hipertensão, diabetes e 

doença coronariana são os principais fatores 

de risco para evolução grave da infecção pelo 

SARS-CoV-2. Esquematicamente, após o pe-

ríodo de incubação, duas apresentações clí-

nicas principais podem ocorrer: infecções do 

trato respiratório superior com fortes cefa-

leias, anosmia, ageusia (ou disgeusia) e rinite, 

que são principalmente observadas em pa-

cientes jovens e, infecções do trato respi-

ratório inferior com sintomas de pneumonia, 

frequentemente observados em pacientes com 

comorbidades e podem ser graves até mesmo 

fatais em pacientes idosos (GAUTRET et al., 

2020). 

O SARS-CoV-2 pode se disseminar atra-

vés do contato direto, indireto ou próximo 

com pessoas infectadas através de secreções 

como saliva, secreções respiratórias ou go-

tículas respiratórias que são expelidas quando 

um indivíduo infectado tosse, espirra ou fala. 

Aqueles que estão a menos de um metro de 

uma pessoa infectada podem adquirir a CO-

VID-19 quando essas gotículas entrarem em 

sua boca, nariz ou olhos (OMS, 2020). 

O coronavírus é um vírus grande de RNA 

fita simples de aproximadamente 32 kilo-

bases. O genoma viral (RNA) está alojado 

dentro de um nucleocapsídeo, o qual está 

contido dentro de um envelope viral. Este 

envelope compreende três proteínas distintas: 

uma proteína de membrana e uma proteína de 

envelope que são diretamente responsáveis 

pela infecção viral. Há também a proteína S 

(spike protein) que media a entrada viral nas 

células hospedeiras. Quando vistas com mi-

croscopia eletrônica, essas proteínas S são 

marcadores expostos à superfície, que confe-

rem uma aparência de "coroa" para o vírus 

(SEGARS et al., 2020). 

As proteínas S servem para iniciar a in-

fecção humana, bem como determinar a 

especificidade do tecido hospedeiro e indução 

da resposta imune. A proteína S é composta 

por duas subunidades que facilitam a ligação 

do vírus à célula hospedeira. O domínio S1 da 

proteína S se liga a membrana da célula hos-

pedeira. Numerosos receptores na membrana 

celular do ser humano foram identificados até 

o momento, incluindo a enzima conversora de 

angiotensina 2 (ACE2), CD26 e ciclofilinas. 

O domínio S2 da proteína S é responsável pela 

fusão do vírus à célula hospedeira, permitindo 

que o genoma viral entre nesta célula. Esse 

processo envolve uma interação complexa 

entre a maquinaria viral e a hospedeira que 

culmina na rápida replicação do coronavírus 

dentro das células humanas (SEGARS et al., 

2020; POLLARD et al., 2020). 

A disseminação desse vírus mundialmente 

se tornou uma pandemia associada a altas 

taxas de morbimortalidade. Preditores clíni-

cos e biológicos são necessários para identi-

ficar a severidade da infecção por SARS-

CoV-2, auxiliando na alocação criteriosa de 

recursos limitados (AGGARWAL et al., 

2020). 

As doenças cardiovasculares (DCVs) tais 

quais hipertensão arterial, infarto agudo do 

miocárdio, angina pectoris, doenças nas 

válvulas cardíacas, doenças cardíacas congê-

nitas, endocardites, arritmias, miocardites, 

dentre outras estão entre as principais causas 

de morbimortalidade nos Estados Unidos e no 
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Brasil. Além disso, essas doenças têm sido 

associadas com piores resultados em paci-

entes com influenza e pneumonias bacterianas 

(AGGARWAL et al., 2020). 

O genoma do SARS-CoV-2 compartilha 

de 75 a 80% de identidade com SARS-CoV e 

usa o mesmo receptor celular, ou seja, o recep-

tor da Enzima Conversora de Angiotensina- 2 

(ECA2) que tem um papel crucial no sistema 

cardiovascular e imunológico. Edema no es-

troma do miocárdio e paredes vasculares, bem 

como atrofia das fibras musculares cardíacas, 

têm sido demonstradas como características 

da infecção por SARS-CoV no coração 

(SUGIMOTO et al., 2020). 

A presença de DCV está relacionada com 

a piora do prognóstico em pacientes com 

COVID-19. Em alguns casos a COVID-19 

pode estar associada à alta carga inflamatória 

conhecida como cascata de “citocina storm” 

que consiste numa reação imune potencial-

mente fatal consistente de ciclo positivo de 

retroalimentação entre citocinas e glóbulos 

brancos, com níveis muito altos de várias 

citocinas. A ocorrência dessa resposta imune 

pode induzir a uma inflamação vascular, 

miocardite, arritmias que por sua vez podem 

agravar os danos ao coração (AGGARWAL et 

al., 2020). Além dos sintomas mencionados 

anteriormente, a COVID-19 possui como ca-

racterísticas comuns a linfopenia e o tempo 

prolongado de protrombina. Em uma análise 

sistemática de 637 casos de MERS-CoV, 50% 

dos pacientes apresentavam, previamente, 

diabetes e hipertensão arterial e 30% pos-

suíam doenças cardíacas. Indivíduos infec-

tados com SARS-CoV-2 exibem comorbi-

dades como hipertensão arterial, diabetes e 

doença cardio-cerebrovascular (LI et al., 

2020). 

Atualmente, as manifestações cardíacas 

em pacientes infectados com COVID-19 são 

consideradas as seguintes: lesão miocárdica, 

miocardite, arritmia, trombose venosa e in-

suficiência cardíaca (SUGIMOTO et al., 

2020; SANNA et al., 2020; VIOLI et al., 

2020). Lesão cardíaca aguda e trombo-

embolismo venoso parecem representar as 

complicações mais frequentes durante a 

hospitalização de pacientes com a COVID-19 

(POTERE et al., 2020; TAJBAKHSH et al., 

2020; CHANG et al., 2020; SCHULMAN et 

al., 2020). Aproximadamente 5% dos pa-

cientes hospitalizados com infecção por 

SARS-CoV-2 sofrem acidente vascular 

cerebral, sendo que mais de 80% deles são 

AVC do tipo isquêmico (QURESHI et al., 

2020). 

As DCVs e o diabetes aumentam o risco 

de morte duas vezes mais, dessa forma é 

necessário avaliar a prevalência dessas doen-

ças na COVID-19. Sabe-se que o vírus pode 

levar a lesão cardíaca aguda, no entanto a 

patogênese ainda não é conhecida (LI et al., 

2020). 

Sendo assim, nota-se a importância de 

elaborar um documento para livre acesso à 

comunidade médica, gestores e para popula-

ção, identificando os principais resultados 

sobre impacto da COVID-19 em pacientes 

que apresentam DCVs, com o objetivo de 

auxiliar a tomada de decisão clínica. 

O objetivo deste estudo foi realizar um 

mapeamento da literatura em busca de evi-

dências sobre o impacto da COVID-19 em 

pacientes que apresentam doenças cardio-

vasculares. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se de um mapeamento da literatura e 

síntese de evidências. Os critérios de inclusão 

utilizados foram artigos que mencionaram as 

doenças cardiovasculares como preditivo na 

infecção pelo SARS-CoV-2 e artigos de 

revisão. 
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Foram realizadas buscas amplas e sen-

síveis na base de dados eletrônica Medical 

Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE via PubMed). Essa busca 

foi realizada em março de 2021 e não houve 

restrição de data ou idioma. As estratégias de 

busca elaboradas para a base de dados estão 

apresentadas no Quadro 30.1. 

As referências obtidas por meio das 

estratégias de busca foram exportadas para a 

plataforma Rayyan (OUZZANI et al., 2016) 

para seleção, a partir dos títulos e resumos, 

realizada por dois autores de forma indepen-

dente e um terceiro autor para resolver as 

divergências. Os estudos com potencial para 

elegibilidade foram lidos em texto completo. 

Os estudos incluídos tiveram seus dados 

extraídos, considerando as seguintes caracte-

rísticas: participantes, tipos de estudos, meto-

dologia, desfechos e resultados. Os dados dos 

estudos incluídos foram avaliados e sinte-

tizados sob a forma de tabela e foram 

demonstrados de forma narrativa. 

 

Quadro 30.1 Estratégia de busca. 
MEDLINE 

(via 

Pubmed) 

#1 "COVID-19"[Mesh] OR (COVID 19) OR (COVID-19 Virus Disease) OR (COVID 19 Virus Disease) 

OR (COVID-19 Virus Diseases) OR (Disease, COVID-19 Virus) OR (Virus Disease, COVID-19) OR 

(COVID-19 Virus Infection) OR (COVID 19 Virus Infection) OR (COVID-19 Virus Infections) OR 

(Infection, COVID-19 Virus) OR (Virus Infection, COVID-19) OR (2019-nCoV Infection) OR (2019 nCoV 

Infection) OR (2019-nCoV Infections) OR (Infection, 2019-nCoV) OR (Coronavirus Disease-19) OR 

(Coronavirus Disease 19) OR (2019 Novel Coronavirus Disease) OR (2019 Novel Coronavirus Infection) 

OR (2019-nCoV Disease) OR (2019 nCoV Disease) OR (2019-nCoV Diseases) OR (Disease, 2019-nCoV) 

OR COVID19 OR (Coronavirus Disease 2019) OR (Disease 2019, Coronavirus) OR (SARS Coronavirus 

2 Infection) OR (SARS-CoV-2 Infection) OR (Infection, SARS-CoV-2) OR (SARS-CoV-2 Infection) OR 

(SARS-CoV-2 Infections) OR (COVID-19 Pandemic) OR (COVID 19 Pandemic) OR (COVID-19 

Pandemics) OR (Pandemic, COVID-19). 

 

#2 "SARS-CoV-2"[Mesh] OR (Coronavirus Disease 2019 Virus) (2019 Novel Coronavirus) OR (2019 Novel 

Coronaviruses) OR (Coronavirus, 2019 Novel) OR (Novel Coronavirus, 2019) OR (Wuhan Seafood 

Market Pneumonia Virus) OR (SARS-CoV-2 Virus) OR (SARS-CoV-2 Virus) OR (SARS-CoV-2 Viruses) 

OR (Virus, SARS-CoV-2) OR (2019-nCoV) OR (COVID-19 Virus) OR (COVID 19 Virus) OR (COVID-

19 Viruses) OR (Virus, COVID-19) OR (Wuhan Coronavirus) OR (Coronavirus, Wuhan) OR (SARS 

Coronavirus 2) OR (Coronavirus 2, SARS) OR (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). 

 

#3 #1 OR #2 

 

#4 "Cardiovascular Diseases"[Mesh] OR (Cardiovascular Disease) OR (Disease, Cardiovascular) OR 

(Diseases, Cardiovascular) 

 

#5 #3 AND #4 (289) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca na base de dados resultou em 289 

referências, após exclusão de 283 estudos que 

não preencheram os critérios de elegibilidade, 

seis foram incluídos para análise. A Tabela 

30.1 apresenta as principais características dos 

seis estudos incluídos.
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Tabela 30.1 Caracterização das publicações (autor/ ano, título, desenho de estudo e periódico) 

 

Autor/ Ano Título Desenho de Estudo Periódico 

Li et al., 

2020 

Prevalence and impact of 

cardiovascular metabolic diseases on 

COVID‐19 in China. 

Revisão Sistemática Clinical Research in Cardiology 

Dou et al., 

2020 

Cardiovascular Manifestations and 

Mechanisms in Patients with COVID-

19. 

Revisão Sistemática Trends Endocrinol Metab. 

Singh et al., 

2020 

Comorbidities in COVID-19: 

Outcomes in hypertensive cohort and 

controversies with renin angiotensin 

system blockers. 

Revisão Sistemática 
Diabetes Metab Syndrome: 

Clinical Research and Reviews 

Hariyanto T 

& Kurniawan, 

2020 

 

Dyslipidemia is associated with severe 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

infection. 

 

Revisão Sistemática 
Diabetes Metab Syndrome: 

Clinical Research and Reviews 

Costa et al., 

2020 

Metabolic syndrome and COVID-19: 

An update on the associated 

comorbidities and proposed therapies. 

Revisão Sistemática 
Diabetes Metab Syndrome: 

Clinical Research and Reviews 

Hessami et 

al., 2020 

Cardiovascular diseases burden in 

COVID-19: Systematic review and 

meta-analysis. 

 

Revisão Sistemática 
American Journal of Emergency 

Medicine 

 

Dentre os estudos analisados, Li B e 

colaboradores (2020) realizaram uma revisão 

sistemática incluindo seis estudos que des-

creveram características epidemiológicas e 

clínicas dos casos de COVID-19, além de 

relatarem a prevalência de doenças metabó-

licas e cardiovasculares. Os estudos identi-

ficados mostraram que as comorbidades me-

tabólicas e cardiovasculares mais prevalentes 

foram hipertensão arterial (17,1%, Intervalo 

de Confiança [IC] 95% 9,9-24,4%) e doença 

cardio-cerebrovascular (16,4%, IC 95% 6,6-

26,1%), seguido por diabetes mellitus (9,7%, 

IC 95% 6,9–12,5%). Também foi comparada 

a diferença da prevalência dessas três comor-

bidades entre pacientes graves e não graves. 

Os resultados dos três estudos incluídos 

(com um total de 1.278 pacientes) mostraram 

que a hipertensão arterial representou 28,8% 

das UTI/casos graves e 14,1% dos casos não 

UTI/graves. A proporção de hipertensão 

arterial e doença cardio-cerebrovascular fo-

ram ambas estatisticamente mais altas na UTI 

com pacientes graves em comparação com os 

pacientes não UTI/graves. Além disso, tam-

bém foi constatado que 8,0% (IC 95% 4,1-

12,0%) dos pacientes com COVID-19 podem 

sofrer de uma lesão cardíaca aguda. Os es-

tudos são ainda incipientes sobre este assunto 

e os resultados são imprecisos devido ao nú-

mero amostral reduzido. A maioria dos estu-

dos não analisaram comorbidades em casos de 
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óbito, logo não pode ser feita a relação entre 

doenças metabólicas e cardio-vasculares e 

morte induzida por COVID-19. O que pode 

ser afirmado, segundo Li B, et al (2020) é que 

os pacientes com hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares ou diabetes parecem ter 

maior probabilidade de desenvolver casos 

graves/UTI após infecção por SARS-CoV-2 

(LI et al., 2020). 

O estudo de Dou Q e colaboradores (2020) 

realizou uma revisão sistemática sobre as 

manifestações cardiovasculares, histopatolo-

gia e mecanismos da COVID-19. A taxa de 

mortalidade da COVID-19 foi 13,2% entre 

pacientes com DCV preexistente. Entre os 

pacientes internados com COVID-19, a pre-

valência de comorbidades cardiovasculares 

variou entre 17,1% e 59,6%. Além disso, as 

principais manifestações cardiovasculares 

decorrentes da COVID-19 evidenciadas fo-

ram lesão cardíaca aguda, infarto agudo do 

miocárdio, miocardite, arritmia, insuficiência 

cardíaca, dentre outras (DOU et al., 2020). 

Adicionalmente, na revisão sistemática 

realizada por Singh AK e colaboradores 

(2020), os dados dos dez estudos chineses 

agrupados demonstraram que as comorbida-

des mais comuns em pacientes com COVID-

19 foram hipertensão arterial, diabetes e 

presença de DCV variando de 15 a 30% 

(média 21%), 5 e 20% (média 11%) e 2 e 40% 

(média 7%) respectivamente. Também nessa 

revisão foi relatado que o Centro Chinês para 

Controle e Prevenção de Doenças em um re-

latório resumido do COVID-19, mostrou uma 

taxa de letalidade (CFR) de 2,3% (1.023 

óbitos entre 44.672 casos confirmados), a qual 

foi elevada para 6,0% para aqueles indivíduos 

portadores de hipertensão arterial, 7,3% para 

diabetes e 10,5% para presença de DCV (SIN-

GH et al., 2020). 

A revisão sistemática de Hariyanto T & 

Kurniawan A (2020) mostrou associação 

relevante de dislipidemia e COVID-19 grave. 

Pacientes com dislipidemia têm altos níveis de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) que 

podem interagir com macrófagos em placas 

ateroscleróticas, este processo pode aumentar 

a expressão de genes inflamatórios, ademais, 

o acúmulo de LDL gera a formação de cristais 

de colesterol em macrófagos resultando na 

ativação do inflamassoma que irá promover a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, como 

asa interlecinas (IL): IL-1B e IL-18. O alto 

nível de citocinas pró-inflamatórias na in-

fecção por COVID-19 associa-se a resultados 

graves na via da síndrome de tempestade de 

citocinas. 

Além disso, foi observado que pacientes 

com dislipidemia apresentam baixos níveis de 

lipoproteína de alta densidade (HDL) que tem 

participação na regulação da resposta imune 

inata. O HDL regula negativamente a ativação 

de células T e a expressão de mediadores 

inflamatórios em macrófagos e células den-

dríticas. O baixo número de HDL está 

inversamente associado com o escore de 

atividade da doença e os níveis de proteína C 

reativa. Logo, baixos níveis de HDL contri-

buem para desregulação da resposta imune 

inata, primeira linha no mecanismo de defesa 

do corpo para combater infecções. Portanto, 

segundo a revisão sistemática, o acúmulo de 

LDL e triglicerídeos no paciente com disli-

pidemia pode causar disfunção endotelial 

agravada pela infecção por COVID-19. Isto 

ocorre porque o receptor ECA2, receptor para 

SARS-CoV-2, também é expresso nas células 

endoteliais o que pode levar a complicações 

cardiovasculares causando desfechos graves 

para os pacientes. 

Entretanto, pode-se observar algumas li-

mitações nessa revisão sistemática como a 

presença de fatores de confusão como idade e 

estado nutricional. Além disso, nenhum 

estudo afirma o valor de corte para o 
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diagnóstico de dislipidemia, mas acredita-se 

que os estudos seguiram diretrizes nacio-

nais/internacionais (HARIYANTO & 

KURNIAWAN, 2020). 

Sobre obesidade, a revisão sistemática 

realizada por Costa F e colaboradores (2020) 

relatou que essa condição parece gerar um 

estado inflamatório crônico levando a uma 

resposta imune atrasada e inferior. Ademais, a 

memória imunológica desses pacientes é 

ruim, o que gera prejuízos em sua resposta 

adaptativa a doença e na imunização. Há uma 

alta taxa de pacientes obesos com compli-

cações e necessidade de hospitalização devido 

ao COVID-19. Além disso, também foi 

evidenciado que a diabetes mellitus é uma 

comorbidade com potencial de agravar e levar 

à morte por SARS-CoV-2. Pois é carac-

terizada como um fator de risco para o 

desenvolvimento de outras patologias, cau-

sando imunossupressão e disfunção metabó-

lica afetando a homeostase do organismo. 

Entretanto, a hipertensão arterial é a comorbi-

dade mais comum entre os infectados pelo 

SARS-CoV-2, além desta patologia, insufi-

ciência cardíaca e arritmia também são DCV 

que podem gerar complicações. 

Adicionalmente, a síndrome metabólica 

também é caracterizada um fator de risco para 

COVID-19. Portanto, faz-se necessário o cui-

dado com esse grupo de risco na profilaxia, 

acompanhamento e tratamento de SARS-

CoV-2. Ademais, pessoas com doenças pré-

existentes, de qualquer idade, devem redobrar 

os cuidados para prevenção do vírus (COSTA 

et al., 2020). 

De acordo com a revisão sistemática 

de Hassami A e colaboradores (2020), as 

DCVs que parecem estar associadas à 

mortalidade devido a infecção com SARS-

CoV-2 são: lesão cardíaca aguda, hipertensão 

arterial, insuficiência cardíaca, arritmia, 

doença arte-rial coronariana e doença 

cardiovascular. As doenças associadas à 

admissão na UTI em pacientes com COVID-

19 foram: arritmia, insuficiência cardíaca, 

lesão cardíaca aguda, doença arterial 

coronariana, doença cardio-vascular e 

hipertensão arterial. Portanto, concluíram que 

a alta prevalência de DCVs em pacientes com 

COVID-19 está associada significativamente 

com a mortalidade e inter-nação em UTI. E, 

para a prevenção desse desfecho, recomenda-

se manejo adequado e monitoramento de 

pacientes com condições cardíacas agudas 

(HESSAMI et al., 2020) 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base em estudos de alto nível de 

evidência das revisões sistemáticas foi possí-

vel concluir que os pacientes com COVID-19, 

os quais possuem DCVs prévias como hi-

pertensão arterial, diabetes, obesidade, síndro-

me metabólica, podem aumentar demasia-

damente as chances de serem internados, com 

potencial de agravar e levar à morte por 

SARS-CoV-2. 

Além disso, pacientes portadores de DCV 

apresentam, geralmente, reserva cardíaca pior 

e pouca tolerância à hipóxia. Dessa forma, é 

importante a monitorização constante do esta-

do de saúde dos pacientes que possuem DCV, 

a fim destes fazerem o uso correto de suas 

medicações e reduzir a chance de possíveis 

complicações. Futuros estudos com maior 

rigor metodológico e maior número amostral 

ainda são necessários para elucidar esta ques-

tão e apoiar a tomada de decisão clínica. 

Este trabalho teve auxílio financeiro bolsa 

PIC (Programas de Iniciação Científica) da 

Universidade Metropolitana de Santos (UNI-

MES). 
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INTRODUÇÃO 

 

A vitamina D é um hormônio esteróide 

cuja principal função biológica é a manu-

tenção dos níveis séricos de cálcio e fósforo 

dentro da normalidade, atuando ativamente no 

metabolismo ósseo. Cerca de 80 a 90% da 

principal fonte de vitamina D é a sua formação 

através da pele durante a exposição à luz solar 

e, apenas 10% a 20% da vitamina D necessária 

à adequada função do organismo provém da 

dieta (CASTRO, 2011). Pela sua ação tradi-

cionalmente conhecida no metabolismo do 

cálcio, sua deficiência na infância está asso-

ciada ao raquitismo, doença que causa defor-

midades esqueléticas e fraqueza muscular 

(CDC, 2021). No entanto, estudos experimen-

tais têm mostrado relação entre a vitamina D 

com a modulação do sistema imunológico, 

associando-a a ações antiproliferativas, pró-

diferenciativas e imunomoduladoras, com 

possíveis repercussões em doenças como 

câncer, doenças cardiovasculares e autoi-

munes (NAGPAL, 2005). 

Trazendo ao contexto da infecção por 

COVID-19, uma série de estudos tem exami-

nado o papel potencial da vitamina D na pro-

teção contra infecções do trato respiratório 

superior e inferior (PEREZ et al., 2017). Con-

siderando-se a expressão de receptores de 

vitamina D em macrófagos e linfócitos, é 

amplamente especulada a hipótese de ações 

não calcêmicas deste hormônio e a relação 

entre níveis de vitamina D e o prognóstico 

pós-infecção por coronavírus (BILEZIKIAN 

et al., 2020). 

As altas taxas de mortalidade devido a 

infecção pelo SARS-COV-2, aliada a uma 

disseminação e fácil acesso às informações de 

carácter científico à população leiga, reflete 

em maiores questionamentos sobre o possível 

papel da suplementação de vitamina D na 

prevenção e combate à infecção pelo novo 

coronavírus. De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM) e a Sociedade Brasileira de Patologia 

Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), 

não existem evidências clínicas para a soli-

citação do nível sérico de vitamina D, 

25(OH)D, para a população adulta sem co-

morbidades, portanto a triagem populacional 

indiscriminada não está indicada. Da mesma 

forma, a reposição da vitamina D deve ser 

considerada em indicações clínicas espe-

cíficas e deve ser orientada por profissionais. 

Nas últimas décadas se evidenciou um 

expressivo aumento em estudos envolvendo a 

vitamina D e seu reconhecimento na homeos-

tase sistêmica. Nesse contexto, estudos epi-

demiológicos mostram que grande parcela da 

população mundial apresenta níveis baixos de 

vitamina D, independente de aspectos intrín-

secos populacionais que podem interferir nos 

seus níveis. No entanto, há muito a ser com-

solidado como quais fatores estariam envol-

vidos em significativa parcela da população 

apresentar níveis baixos, as repercussões desta 

e quais seriam os pontos de corte ideais para o 

ensaio laboratorial para orientar uma pesquisa 

epidemiológica mais precisa. 

Estudos de revisão sistemática sugerem a 

correção da deficiência como fator protetor de 

doenças crônicas e redução da mortalidade 

(ROSEN, 2012; BOUILLON et al., 2013). 

Entretanto, são estudos escassos e incapazes 

de demonstrar evidências sobre outros efeitos 

que vêm sendo descritos, o que não justifica a 

suplementação (FERREIRA et al., 2018). 

Assim, o uso de suplementos alimentares e 

automedicação deve ser considerado com 

maior cautela, pois há riscos inerentes, como 

a intoxicação por alta dosagem, que pode 

apresentar um espectro de complicações 

assintomáticas agudas, com risco de vida. Por 

fim, o objetivo desta revisão é unir atualiza-

ções e evidências que relacionam o papel da 
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vitamina D com o COVID-19, assim como, as 

repercussões da suplementação em sistemas 

diversos, dando ênfase ao sistema imunoló-

gico. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura do 

tipo narrativa, realizada no período de junho a 

agosto de 2021, por meio de pesquisas em 

livros disponíveis em bibliotecas virtuais e nas 

bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, 

PubMed e Scielo. Foram utilizados os des-

critores: COVID-19, SARS-CoV-2 e Vita-

mina D. Desta busca foram encontrados 969 

artigos que, posteriormente, foram submeti-

dos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas português, inglês e espanhol publica-

dos em 2020 e 2021 para a temática vitamina 

D e COVID-19, e dos últimos 08 anos para o 

tema Vitamina D e Sistema imunológico. 

Estudos do tipo revisão bibliográfica, disponi-

bilizados na íntegra. Os critérios de exclusão 

foram: artigos duplicados, disponibilizados na 

forma de resumo, que não abordavam direta-

mente a proposta estudada e que não atendiam 

aos demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 18 

artigos, que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, divi-

didos em categorias temáticas abordando: 

Fisiologia da Vitamina D, tendo como sub-

tópicos síntese da vitamina D, ações da 

Vitamina D, evidências entre vitamina D e o 

sistema imunológico e níveis da Vitamina D; 

Vitamina D e COVID-19 o que a literatura nos 

mostra e Auto-suplementação da vitamina D. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fisiologia da vitamina D 

Síntese da vitamina D 

 

A vitamina D ativa (1,25-dihidroxi-

vitamina D ou calcitriol) é um hormônio 

lipossolúvel intimamente relacionado com a 

homeostasia do cálcio e do fósforo. É re-

sultado de duas etapas consecutivas de hi-

droxilação, que ocorrem no fígado e no rim, 

respectivamente. Seus precursores podem ser 

obtidos principalmente a partir de duas fontes: 

pró-Vitamina D (7-dehidrocolesterol) e ergo-

calciferol (MOLINA, 2021). 

A pró-Vitamina D é um precursor da 

vitamina D derivado do colesterol encontrado 

na pele que, ao entrar em contato com a 

radiação ultravioleta sofre isomerização for-

mando a vitamina D3 (7-dehidrocolesterol ati-

vado ou colecalciferol). Já o ergocalciferol 

(vitamina D2) é obtido a partir da dieta com a 

ingestão de derivados vegetais e peixes como 

atum e salmão. Em menor quantidade, a vita-

mina D também pode ser obtida a partir de 

óleo de peixe, leite fortificado e ovos. (MO-

LINA, 2021). Tanto o colecalciferol quanto o 

ergocalciferol serão transportados até o fígado 

para a primeira etapa de hidroxilação, for-

mando, assim, a 25-hidroxivitamina D. Esse 

metabólito é a forma principal circulante de 

vitamina D, transportada ao rim por meio da 

proteína de ligação à vitamina D (DBP), onde 

será filtrada. (CHRISTAKOS et al., 2016). 

No túbulo renal proximal, a 25-hidroxi-

vitamina D sofre a segunda etapa de hidro-

xilação, formando a partir da ação da 1 alfa-

hidroxilase a 1,25-dihidroxivitamina D, forma 

ativa do hormônio. (CHRISTAKOS et al., 

2016). Esse processo é bastante sensível e 

regulado, com sua intensificação em níveis 

baixos de Ca2+, e sua diminuição na presença 

de níveis elevados de Ca2+. (MOLINA, 2021) 

Os níveis séricos de vitamina D são 

influenciados por diversos fatores, como a 

obesidade, exposição solar, atividade física, 
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estado nutricional, pigmentação da pele e 

medicações. Pacientes que sofreram cirurgia 

bariátrica e indivíduos com insuficiência renal 

crônica têm maior risco de apresentar de-

ficiência de vitamina D. Pessoas de etnia 

negra necessitam de 3-5 vezes mais exposição 

ao sol que as de etnia branca para produzirem 

as mesmas quantidades de vitamina D. O uso 

de protetor solar de fator 30 diminui a pro-

dução de vitamina D em mais de 95%. 

Anticonvulsivantes e drogas antirretrovirais 

aceleram o catabolismo da vitamina D. Fontes 

endógenas de vitamina D duram duas vezes 

mais tempo no organismo que as exógenas. 

(MOLINA, 2021). 

 

Ações da Vitamina D 

 

Apesar de sua importante função na 

regulação do metabolismo do cálcio, a vita-

mina D em sua forma ativa possui diversos 

outros efeitos sistêmicos. 

Ossos: os efeitos da vitamina D no osso 

estão intimamente relacionados com o ba-

lanço de cálcio no organismo. No balanço 

negativo de cálcio, a vitamina D, em ação 

conjunta com o paratormônio (PTH), promo-

verá o aumento da reabsorção e redução da 

mineralização óssea. Já no balanço positivo de 

cálcio, ocorrerá reabsorção e formação de 

matriz óssea por meio da ação da vitamina D 

sobre o receptor de vitamina D (VDR) em 

células osteoprogenitoras, por meio do au-

mento da expressão de RANKL e formação 

dos osteoclastos, e osteoblastos maduros que 

diminuem a expressão de RANKL, promo-

vendo os efeitos anabólicos (CHRISTAKOS 

et al., 2016). 

Intestino: ocorre principalmente o au-

mento da absorção de cálcio a partir da 

estimulação do transporte transcelular de 

cálcio intestinal, aumentando a expressão do 

canal de cálcio da membrana apical (TRPV6) 

(transient receptor potential vanilloid 6) e da 

proteína ligadora de cálcio, calbindina-D9k. É 

possível que a calbindina atue modulando o 

influxo de cálcio mediado pelo TRPV6. A 

calbindina também pode atuar para tamponar 

o cálcio, evitando que os níveis tóxicos se 

acumulem nas células intestinais (CHRIS-

TAKOS et al., 2016). 

Rim: promove aumento da reabsorção 

renal de cálcio no túbulo contorcido distal a 

partir da entrada de cálcio pelo TRPV5 

(transient receptor potential vanilloid 5). O 

transporte de cálcio no túbulo contorcido 

proximal corresponde à reabsorção de 65% do 

cálcio filtrado e é um processo passivo e 

independente (CHRISTAKOS et al., 2016). 

 

O que há de evidências entre 

Vitamina D e o sistema imunológico? 

 

O interesse acadêmico nas ações da 

vitamina D para além da sua atuação no 

metabolismo do cálcio tem crescido nas 

últimas décadas, à medida em que houve a 

descoberta da expressão do receptor de 

vitamina D em praticamente todos os tecidos 

do corpo, fato que suscita a busca por ações 

desta molécula que não a homeostase do 

cálcio. Assim, diversas hipóteses passaram a 

ser formuladas e estudadas, como que a su-

plementação de vitamina D pudesse evitar 

infecções respiratórias agudas, uma vez que a 

sua incidência é muito maior quando os níveis 

de vitamina D tendem a ser menores pela 

exposição solar insuficiente (BERGMAN, 

2020). Desde então, cada vez mais estudos 

apontam relações consistentes entre a vita-

mina D e a resposta normal a infecções, 

notadamente virais e bacterianas. 

Desta forma, é necessário diferenciar duas 

populações gerais, sendo a primeira composta 

por indivíduos os quais têm níveis conside-

rados suficientes de vitamina D circulantes, e 
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a segunda, por indivíduos em insuficiência, 

seja ela franca ou mais próxima ao limite 

inferior da normalidade. 

Posto isso, é notório que pessoas sob 

certas condições ou localidades, tais como 

gravidez, infância e moradores de regiões de 

maior latitude estão em maior risco de insu-

ficiência de vitamina D, sendo objetos espe-

cialmente interessantes de estudos neste 

sentido (MAILHOT, 2020). Corroborando 

estes dados, no estudo de Martineau et al em 

que houve a compilação de dados de 11.000 

pacientes em 25 ensaios clínicos randomi-

zados, foi demonstrado um efeito geral 

preventivo da vitamina D contra infecções 

respiratórias agudas. Este resultado foi mais 

importante em indivíduos em insuficiência ou 

deficiência de vitamina D, notando-se menor 

efeito naqueles com níveis adequados do 

hormônio. 

A partir disto, pode-se discorrer acerca das 

funções moleculares e celulares desta substân-

cia. A observação dos receptores de vitamina 

D intracelulares em células do sistema imuno-

lógico suporta a tese de que esta vitamina tem 

papel regulador da imunidade inata e adqui-

rida. Além disso, a detecção de patógenos 

pelo sistema imunológico desencadeia a pro-

dução e atividade da enzima CYP-27B1, a 

qual intermedia a produção local de vitamina 

D, sendo inferida a possibilidade de que ela 

possa exercer atividade parácrina para além da 

homeostase do cálcio (MAILHOT, 2020). De 

fato, o VDR atua como fator de transcrição e 

é expresso em quase todos os tipos celulares, 

estimando-se que cerca de 500 a 1000 genes 

são ativados por ele, muitos destes 

relacionados ao sistema imunológico. 

Assim sendo, pode-se notar a expressão 

diferencial de genes nos linfócitos, macró-

fagos e células apresentadoras de antígenos 

em situações de normalidade e de deficiência 

da vitamina D (MAILHOT, 2020). Desse 

modo, observa-se a mudança no perfil de 

liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

como interleucina (IL) IL-6 e TNF-a, ocor-

rendo a redução destas, algo que implica em 

um estado possivelmente menos inflamatório 

e mais eficiente do ponto de vista do combate 

à infecção, com melhor resposta do hospe-

deiro e recuperação mais veloz (MAILHOT, 

2020). Em particular, a atividade antimicro-

biana do sistema imunológico, destacada-

mente pelas catelicidinas e interleucinas, é 

influenciada fortemente pela vitamina D. As 

catelicidinas são substâncias antimicrobianas 

que agem destruindo a membrana celular de 

patógenos e estão presentes na forma do 

hCAP 18 (molécula antimicrobiana 18), 

expressa em neutrófilos, macrófagos, 

monócitos e células epiteliais (MOISE, 2020). 

 

Níveis de Vitamina D 

 

A hipovitaminose D é um problema 

mundial de saúde pública e o Brasil apresenta 

uma elevada prevalência dessa deficiência. 

Apesar disso, a recomendação da avaliação 

laboratorial é restrita aos indivíduos com risco 

para ela como idosos acima de 60 anos, pa-

cientes com raquitismo ou osteomalácia, 

obesos, gestantes e lactentes, pacientes com 

síndrome de má-absorção, idosos com história 

de queda e fratura, insuficiência renal ou 

hepática, hiperparatireoidismo, neoplasias, 

dentre outras comorbidades (MAEDA et al., 

2014). Não existem evidências para soli-

citação do nível sérico de 25-hidroxivitamina 

D para a população adulta sem comorbidades, 

portanto, a triagem populacional indiscrimi-

nada não está indicada (FERREIRA et al., 

2018). 

No entanto, o número de solicitações desse 

exame laboratorial aumenta progressiva-

mente. No hospital das clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo 



 

263 
  

(HC-FMUSP) houve um aumento, entre 2007 

e 2011, de 700% no número de dosagens, sem 

aumento equivalente no número de pacientes. 

Estima-se que isso está altamente relacionado 

com o aumento dos estudos que demons-

traram baixas concentrações de vitamina D 

em populações estadunidenses (LICHTENS-

TEIN et al., 2013). 

Para título de mensuração, utiliza-se a 

dosagem de 25-hidroxivitamina D (calcidiol) 

baseado em cromatografia, que é o padrão-

ouro, com objetivo de avaliar o quadro do 

paciente, pois é o metabólito mais abundante 

desse hormônio. (MAEDA et al., 2014) 

O posicionamento da Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabologia e da Socie-

dade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina 

Laboratorial em 2018 sugere os seguintes 

intervalos com relação aos valores ideais de 

25-hidroxivitamina D (FERREIRA et al., 

2018): 

1. Acima de 20 ng/mL: população 

saudável até 60 anos 

2. Entre 30-60 ng/mL: populações de 

risco 

Não existe um consenso quanto ao valor 

de corte para a “suficiência em vitamina D” 

(MAEDA et al., 2014), no entanto, valores 

acima de 100 ng/mL trazem risco de toxi-

cidade e hipercalcemia (FERREIRA et al., 

2018). Dentre os sintomas da intoxicação, 

encontram-se vômitos recorrentes, dor abdo-

minal, poliúria, desidratação, apatia e con-

fusão mental (MARCINOWSKA-SUCHO-

WIERSKA et al., 2018). 

Com relação às doses de manutenção 

diárias de vitamina D, a Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabologia recomenda 

de acordo com a faixa etária e/ou comorbi-

dades. Para adultos, doses de 400 a 2000  

UI/dia. Para idosos, doses de 1000 a 2.000 

UI/dia ou 7.000-14.000 UI/semana. Já para 

indivíduos obesos, portadores de má-absorção 

ou em uso de anticonvulsivantes, podem ser 

necessárias doses cerca de duas a três vezes 

maiores (MAEDA, 2014). Interes-sante notar 

que as maiores doses são destina-das a 

indivíduos considerados população de risco, 

enquanto as doses do limite inferior são as 

recomendadas para a população geral. 

No caso de um nível inferior ao desejado 

de 25-hidroxivitamina D, normalmente 

abaixo de 20 ng/mL (50 nmol/L), é necessário 

realizar um esquema de ataque com 7.000  

UI/dia (50.000 UI/semana) de vitamina D por 

6 a 8 semanas. Após esse período, faz-se o 

protocolo de manutenção com as doses 

supracitadas. Caso a meta não tenha sido 

atingida após a dose de ataque, é possível 

propor um novo ciclo a fim de normalizá-lo 

(MAEDA, 2014). 

 

Vitamina D e COVID-19 - o que a 

literatura nos mostra? 

 

Com o surgimento da pandemia da 

COVID-19, esforços globais voltaram-se para 

a contenção do vírus. Nesse ponto, além das 

medidas de isolamento e higienização, diver-

sos estudos foram realizados na tentativa de 

encontrar evidências de medicamentos que 

poderiam ser utilizados na cura ou impedir o 

agravamento do quadro, como remdesivir, 

favipiravir, hidroxicloroquina, lopinavir/rito-

navir, dentre outros (ATZRODT et al., 2020). 

Tendo em vista os resultados positivos da 

suplementação de vitamina D na prevenção de 

síndromes respiratórias agudas, é natural su-

porque esta poderia exercer efeito sobre a 

infecção pelo vírus pandêmico. De fato, um 

estudo conduzido por Rhodes et al. apre-

sentou uma ligação clara entre a mortalidade 

por COVID-19 e a latitude de diferentes 

países, observando-se 4,4% de aumento na 

mortalidade após a latitude de 28°N, que 

permaneceu mesmo após o ajuste por idade. 
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No entanto, alguns outros fatores relacionados 

à exposição aos raios ultravioleta poderiam 

contribuir para este efeito como a supressão 

da ativação de linfócitos T na pele. Assim, a 

vitamina D, partindo da premissa do seu papel 

na re-gulação do sistema imune, poderia 

garantir imunidade antiviral por meio de 

mecanismos que se sobrepõem às respostas 

antibacteria-nas como a indução de 

catelicidina e defen-sinas, que podem 

bloquear a entrada do vírus nas células, bem 

como suprimir a replicação viral (BILEZI-

KIAN et al., 2020). 

Pensando nos pulmões, principal alvo do 

SARS-CoV-2, a vitamina D poderia modular 

a tempestade de citocinas, uma reação que 

ocorre pelas células epiteliais pulmonares in-

fectadas, que liberam uma série de citocinas e 

quimiocinas, atraindo células do sistema imu-

ne inato e adaptativo e leva a uma disfunção 

da barreira epitelial e vascular, situação que 

está relacionada com uma maior morbimorta-

lidade (BILEZIKIAN et al., 2020). Apesar de 

não ter sido demonstrado para o SARS-CoV-

2, em outros patógenos respiratórios, a ação 

da vitamina D sobre macrófagos alveolares 

pulmonares está relacionada a um aumento da 

neutralização viral e modulação de resposta 

pró-inflamatória (BILEZIKIAN et al., 2020). 

Uma metanálise que envolveu 26 estudos 

observacionais e comparou a prevalência da 

deficiência de vitamina D de acordo com a 

gravidade da doença em indivíduos adultos 

com COVID-19, demonstrou uma alta pre-

valência de deficiência de vitamina D, es-

pecialmente idosos, e, apesar de não estar 

associada com a infecção por COVID-19 

propriamente dita, observaram uma associa-

ção positiva entre a deficiência e a gravidade 

da doença (PEREIRA et al., 2020). Isso 

também pode estar associado com fatores 

confundidores como idade, sexo, comorbi-

dades prévias e a falta de clareza nos métodos 

de análise de vitamina D utilizada pelos 

estudos, o que representam grande risco de 

viés (PEREIRA et al., 2020). 

Ainda com a análise de prognóstico entre 

infecção da COVID-19 e nível de vitamina D, 

a metanálise conduzida por Yisak et al, que 

analisou 09 estudos com diversos desenhos, 

demonstrou uma possível correlação entre os 

dois fatores. No entanto, não é possível con-

ferir causalidade a partir dos dados encontra-

dos, pois seria necessário afastar possíveis 

confundidores que já indicariam um pior 

prognóstico de base. 

Por fim, outra metanálise que investigou a 

suplementação de vitamina D nos desfechos 

de pacientes com COVID-19 e envolveu 05 

estudos, sendo 3 deles ensaios clínicos rando-

mizados e 2 do tipo quase-experimental, não 

encontrou diferenças significativas no uso da 

vitamina D em desfechos como mortalidade, 

taxa de admissão em UTI ou ventilação 

mecânica (RAWAT et al., 2021). No entanto, 

mostram a necessidade de novos ensaios 

clínicos randomizados bem elaborados para 

determinar com mais precisão a eficácia do 

tratamento. 

 

Auto-suplementação da vitamina D 

Nos últimos quase 100 anos que sus-

cederam as políticas de fortificação de ali-

mentos com vitamina D, foi possível observar 

a grande redução global do raquitismo, sendo 

erradicado em alguns países, como os Estados 

Unidos (LIM, 2020; THADHANI,2020). Por 

outro lado, o aumento da disponibilidade de 

su-plementos vitamínicos de livre venda, na 

maioria das vezes ausentes de instruções para 

uma administração segura, tem levado ao 

aumento da ocorrência de toxicidade por 

vitamina D.(LIM, 2020). Esta condição, que 

compreende um espectro de complicações 

assintomáticas a agudas, pode oferecer risco 
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de vida, e o seu reconhecimento faz-se cada 

vez mais necessário na prática médica. 

Apesar do fato de cerca de 1 milhão de 

pessoas se encontrarem em situação de de-

ficiência ou insuficiência de vitamina D, a 

maioria delas em países menos desenvolvidos 

ou em regiões de maior risco, como abordado 

anteriormente, um número crescente de in-

divíduos está exposto a níveis tóxicos de 

vitamina D, principalmente pelo uso exces-

sivo de suplementos vitamínicos. Dados do 

Sistema Nacional de Dados de Toxicidade dos 

Estados Unidos (NPDS) demonstram que 

entre 2005 e 2011 foram registrados 4535 

casos de intoxicação por vitamina D anual-

mente, em contraste aos anuais 196 casos 

entre 2000 a 2005 (LIM, 2020). 

A toxicidade por vitamina D é geralmente 

iatrogênica ou devido a overdose por auto-

suplementação, especialmente quando é pos-

sível encontrar tais suplementos em farmá-

cias, supermercados e lojas de suplementos 

online. Seu mecanismo se dá, na maioria das 

vezes, por excesso de 25(OH)D, a ser 

convertida em sua forma ativa pela 1a 

hidroxilase renal. Em raros casos, a produção 

endógena pode estar aumentada e causar 

toxicidade. A toxicidade por suplementação é 

potencializada pela ingestão maior que 

4000 IU diários por longos períodos, usual-

mente anos, valor acima do recomendado pela 

SBEM para doses de manutenção, na casa de 

2000 UI diários resultando em concentrações 

de 25(OH)D na faixa entre 50-150 ng/mL. 

(MAEDA,2014) Desta forma, o excesso de 

vitamina D circulante leva a super ativação do 

receptor VDR, com aumento da expressão dos 

genes por ele regulados (LIM, 2020). 

Três hipóteses foram formuladas para des-

crever este fenômeno, sendo (1) aumento da 

ingestão de vitamina D aumenta a concen-

tração sérica da forma ativa, por um excesso 

de substrato, (2) a ingestão aumentada satura 

a capacidade da proteína ligadora de vitamina 

D, e o excesso de 25(OH)D acaba por ter 

maior afinidade com o VDR do que os demais 

metabólitos ou (3) a saturação da VDBP pelos 

metabólitos da vitamina D acarreta a liberação 

de 1,25(OH)2D, proporcionando maior esti-

mulação do VDR. (ALSHAHRANI, 2013). 

Quanto a sua apresentação clínica, pode 

ser variável entre disfunções assintomáticas 

até um distúrbio neuropsiquiátrico ameaçador 

à vida. A principal alteração encontrada é a 

hipercalcemia grave, que pode persistir por 

prolongados períodos. Sua sintomatologia 

inclui rebaixamento do nível de consciência, 

coma, psicose, confusão mental, dor abdo-

minal, êmese, polidipsia, anorexia, consti-

pação, pancreatite, hipertensão, redução do 

intervalo QT, elevação do segmento ST, 

desidratação e nefrocalcinose (LIM, 2020). 

Sendo assim, o tratamento desta situação 

se dá pela estabilização clínica e redução dos 

níveis calcêmicos, algo que pode ser demo-

rado pela característica lipossolúvel da vita-

mina D, acumulando-se no tecido adiposo. 

(ABBAS, 2016) Hemodiálise pode se fazer 

necessária, assim como o uso de outras 

medicações como fenobarbital, cetoconazol 

que objetivem, neste caso, a redução dos 

níveis de vitamina D ativa circulantes (LIM, 

2020) 

 

CONCLUSÃO 

 

A vitamina D tem chamado a atenção nos 

últimos tempos devido à sua importância na 

saúde humana e sua deficiência generalizada 

na população global. Junto a isso, evidências 

sugerem que a deficiência de vitamina D pode 

ter relação com o SARS-CoV 2, no entanto 

sem tradução em evidências clínicas para seu 

uso indiscriminado em humanos até o mo-

mento. 
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Tal assunto em destaque, torna obrigatória 

a realização de mais estudos para compreen-

der esta relação, os impactos e a necessidade 

da suplementação nesse contexto. É essencial 

que as informações dadas ao público sejam 

baseadas em evidências, precisas e oportunas; 

o que foge disso tem potencial para causar 

danos. Portanto, é importante cuidado no que 

se refere à disseminação de notícias sem 

embasamento científico, auto-suplementação 

e os seus possíveis riscos. 
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Capítulo 32 - CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE VITAMINA D E AS COMPLICAÇÕES 

DA COVID-19 
Palavras-chave: Vitamina D, COVID-19, Pandemia
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INTRODUÇÃO 

 

O coronavírus é um vírus da família 

Coronaviridae, a qual é responsável por 

causar infecções respiratórias. Possui este 

nome devido ao seu perfil encontrado na 

microscopia, o qual se assemelha a uma coroa. 

No final do ano de 2019, uma nova variação 

deste vírus foi descoberta em Wuhan, na 

China, este provoca a Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19), doença responsável pela 

pandemia vivida até o presente momento, 

2021 (LIMA, 2020). 

Durante a pandemia diversos estudos ana-

lisaram dados de pacientes contraídos com a 

COVID-19, como resultado detectou-se uma 

alta prevalência da deficiência da vitamina D 

em pacientes considerados grupos de risco 

para o quadro grave da doença, tais como: 

idosos, fumantes, pacientes com doenças 

crônicas, obesos e indivíduos afro-america-

nos, fazendo-se necessário uma investigação 

do seu papel como agente terapêutico na 

COVID-19. Para tal aprofundamento e in-

vestigação é necessário medir os níveis 

séricos de 25-hidroxivitamina D, tanto nos 

pacientes internados e ambulatoriais nos mais 

variados estágios da doença, para que identi-

fique a importância ou a necessidade de 

aumentar ou manter os níveis de 25 (OH) D 

em uma faixa ideal de 40-60 ng/ml (100- 

150 nmol/L) (EBADI & MONTANO-LOZA, 

2020). 

A vitamina D desempenha diversas fun-

ções em nosso organismo, possuindo eficácia 

comprovada em sua ação de hormônio 

imunomodulador contra infecções respira-

tórias superiores e apresenta importante ação 

no tecido pulmonar, podendo promover uma 

interrupção as respostas hiper inflamatórias e 

acelerar o mecanismo de cura das áreas 

afetadas. Com isso, explorar sobre a ação da 

vitamina D em pacientes com COVID-19 se 

torna necessária, com o fato que não há 

medicamento de cura comprovado cientifica-

mente e disponível para o tratamento da 

doença, o que abre porta para investigação que 

mudaria a perspectiva da saúde mundial com 

a possibilidade dessa vitamina alterar o curso 

da gravidade da doença (MOHAN, et al., 

2020). 

Por se tratar de uma pandemia, que está 

ocasionando milhares de óbitos, torna-se 

importante estudar a correlação entre os níveis 

de vitamina D e as complicações geradas pela 

Síndrome Respiratória Aguda Grave Corona-

vírus 2 (SARS-CoV-2). Dessa forma, o obje-

tivo desse capítulo é descrever, através de uma 

revisão de literatura atual, sobre os níveis de 

vitamina D e a sua correlação com as possí-

veis complicações da COVID-19. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um levantamento biblio-

gráfico exploratório e descritivo realizado no 

período de dezembro de 2020 a março de 

2021, por meio de pesquisas nas bases de 

dados: Scielo, PubMed, Scopus, Bireme, 

Lilacs, Science Direct, livros em meio digital 

e sites oficiais nacionais e internacionais, 

como da Organização Mundial da Saúde e do 

Governo Brasileiro. Foram utilizados os 

seguintes descritores para a pesquisa biblio-

gráfica: Vitamina D, COVID-19, pandemia, 

doenças respiratórias e deficiência de vita-

minas. 

Os critérios de inclusão foram: artigos nos 

idiomas língua portuguesa, espanhola e 

inglesa, publicados nos últimos 5 anos e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa. Os critérios de exclusão foram: não 

aqueles que não abordam a temática e que não 

atendiam aos demais critérios de inclusão. Em 

seguida foram selecionados 27 trabalhos para 

a elaboração desse capítulo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pandemia da COVID-19 

 

Pandemia é uma epidemia com um alto 

poder de se espalhar rapidamente por diversos 

países e atinge uma grande quantidade de 

pessoas, como é o caso da pandemia causada 

pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) em 2020. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o surto da COVID-19 iniciou-se na 

cidade de Wuhan, província de Hubei na 

China em dezembro de 2019. Desde então 

alastrou-se pelo mundo e atingiu diversas 

populações. Mesmo não havendo estudos que 

comprovem, aponta-se como o principal local 

do início do surto o Mercado Atacadista de 

Frutos do Mar de Wuhan, conhecido pela 

venda de animais e frutos do mar frescos, no 

distrito de Jianghan, Wuhan, na província de 

Hubei, República Popular da China. Sugerem 

também que os morcegos podem ser os ani-

mais responsáveis pela transmissão do vírus 

aos seres humanos de forma indireta, ou seja, 

possuindo um hospedeiro intermediário, sen-

do os humanos hospedeiros finais (WHO, 

2021a). 

Com base nos últimos dados da OMS, 

publicado e atualizado no dia 29 de março de 

2021, o mundo já alcançou a marca de 

126.890.643 casos confirmados (Figura 73.1), 

2.778.619 mortes e com 223 países, áreas ou 

territórios com casos de acordo com a World 

Health Organization (2020b). Segundo o 

Ministério da Saúde do Brasil (2021a), o 

primeiro caso confirmado da doença ocorreu 

no dia 26 de fevereiro de 2020 em São Paulo, 

em um homem de 61 anos com histórico de 

viagem para Itália e, desde então a doença vem 

crescendo gradativamente. A partir de então, 

iniciaram-se as primeiras ações governamen-

tais diretamente ligadas à pandemia da 

COVID-19. 

Figura 32.1 Panorama mundial de casos 

confirmados e óbitos pela COVID-19 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2021. 

 

Passado um ano desde o surgimento do 

primeiro caso confirmado, o Brasil enfrenta 

atualmente um de seus piores momentos na 

pandemia sendo considerado o epicentro 

mundial da doença, atingindo marcas recordes 

de casos confirmados e de mortes diárias. No 

atual cenário, o Brasil alcançou a marca de 

12.534.688 casos confirmados, 10.912.941 

casos recuperados e 312.206 óbitos conforme 

os dados do Ministério da Saúde do Brasil 

(2021b). Nos dias 25 e 26 de março de 2021, 

o Brasil bateu o recorde de casos confirmados 

com quase 100 mil e de óbitos que alcançou a 

marca de 3.650, ambos em 24 horas (Figura 

32.2). 

 

Figura 32.2 Panorama nacional de casos 

confirmados e óbitos pela COVID-19 

Fonte: Ministério da Saúde, 2021. 

  

0

20

40

60

80

100

120

ja
n/
20

fe
v/
20

m
ar
/2
0

ab
r/
20

m
ai
/2
0

ju
n/
20

ju
l/2

0

ag
o/
20

se
t/2

0

ou
t/2

0

no
v/
20

de
z/
20

ja
n/
21

fe
v/
21

m
ar
/2
1

M
il

h
õ
e
s

Confirmados Óbitos

 



 

272 
  

Coronavírus 

 

A pandemia causada pela COVID-19 

possui como responsável o coronavírus, o 

qual é um vírus zoonótico, ou seja, um vírus 

que acomete animais e que pode ser trans-

mitido para os humanos. Este vírus possui o 

nome de coronavírus devido ao seu perfil 

microscópico, onde observa-se estruturas que 

lembram uma coroa de espinhos em sua 

camada externa. É um RNA vírus da ordem 

Nidovirales, da família Coronaviridae e da 

subfamília Coronavirinae. Esta família de 

vírus, os quais causam infecções respira-

tórias, foram isolados pela primeira vez no 

ano 1937 e descritos no ano de 1965 (LIMA, 

2020). 

Os coronavírus conhecidos até o momento 

podem ser divididos em três gêneros: α-

coronavírus, β-coronavírus e γ-coronavírus, 

onde se subdividem como: alfa coronavírus 

HCoV-229E e alfa coronavírus HCoV-NL63, 

beta coronavírus HCoV-OC43 e beta 

coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV, 

MERS-CoV e SARS-CoV-2, o qual é 

responsável por gerar a pandemia mundial da 

COVID-19 (LIMA, 2020b) 

Segundo estudos, este vírus possui um alto 

índice de contágio, além de uma trans-missão 

rápida, fato este que pode ser observado com 

a disseminação da COVID-19, o que gerou 

uma pandemia mundial. Devido essa 

propagação acelerada por todo o mundo, 

pesquisas apontam indícios de que o SARS-

CoV-2 possui uma capacidade in-comum de 

transformação e de adaptação, podendo 

também sofrer mutações e produzir formas 

variantes (CHAYU, 2021). 

Como a maioria dos outros membros da 

família dos coronavírus, os Betacoronavírus 

exibem alta especificidade de espécie, mas 

mudanças genéticas sutis podem alterar 

significativamente seu tropismo de tecido, 

gama de hospedeiros e patogenicidade. Um 

exemplo notável da adaptabilidade desses 

vírus é o surgimento de doenças zoonóticas 

mortais na história humana causadas por 

SARS-CoV e MERS-CoV (HARAPAN, et 

al., 2020). 

Embora a maioria das pessoas com 

COVID-19 desenvolvam sintomas leves 

(40%) ou moderados (40%), aproximada-

mente 15% podem desenvolver sintomas 

graves que requerem suporte de oxigênio e, 

cerca de 5% podem apresentar a forma crítica 

da doença, com complicações como falência 

respiratória, sepse e choque séptico, trombo-

embolismo e/ou falência múltipla de órgãos, 

incluindo lesão hepática ou cardíaca aguda e 

requerem cuidados intensivos (BRASIL, 

2021c). 

A COVID-19 é uma doença que pode 

apresentar diversos sintomas com diversas 

intensidades nos indivíduos acometidos por 

ela. Pode haver casos de pessoas assinto-

máticas, na qual nota-se resultado positivo 

para a doença, mas ausência de sintomas; 

casos de sintomas leves à moderados, onde 

geralmente identifica-se sintomas como tosse 

e odinofagia com baixa ou média inten-

sidade, coriza, anosmia, disgeusia, ageusia, 

mialgia, cefaleia, fadiga, entre outros possí-

veis; e casos graves onde além dos sintomas 

citados acima intensificados, pode estar 

presente dispneia, queda nos níveis de 

saturação, hipóxia, entre outros sintomas 

menos comuns (BRASIL, 2021c). 

Devido a rápida disseminação da doença 

por todo o mundo, necessita-se de uma fer-

ramenta para realização de diagnóstico rápida 

e confiável para diagnosticar a COVID-19. 

Atualmente as principais ferramentas de 

diagnóstico disponíveis são baseadas na 

detecção do antígeno viral, na detecção de 

anticorpos humanos e na detecção do gene 

viral, sendo esta última por meio do teste de 
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reação em cadeia da polimerase de transcrição 

transversa (RT-PCR) avaliada como a técnica 

mais confiável e precisa. Outras ferramentas e 

métodos como os biossensores eletroquí-

micos, por exemplo, vêm sendo testados, 

porém, ainda não estão sendo totalmente 

usados e/ou comercializados (MAHSHID, et 

al., 2020; YUCE, et al., 2020). 

Os tratamentos para COVID-19 dependem 

do quadro clínico em que se encontra o 

indivíduo. Em grande parte da população 

mundial que adoece, observa-se sintomas 

mais leves, sendo possível realizar o 

tratamento se recuperando em casa, através de 

medidas semelhantes às usadas nos casos de 

gripe, onde recomenda-se manter-se hidrata-

do, descansar e caso necessário, o médico 

pode prescrever medicamentos para o 

controle de febre e alívio de dores. Para casos 

mais graves da doença, não há consenso de um 

tratamento específico que seja considerado 

totalmente eficaz pelos cientistas (YUCE, et 

al., 2020, MAHSHID, et al., 2020). 

Atualmente o FDA (Food and Drug 

Administration), órgão governamental regu-

lador ligado ao departamento de saúde dos 

Estados Unidos da América, autoriza o uso de 

emergência para dois tratamentos de anti-

corpos monoclonais para adultos com casos 

mais graves, mas não hospitalizados e crian-

ças com mais de 12 anos de idade que correm 

risco de desenvolver quadros mais graves e 

hospitalização em decorrência da doença 

(HAVARD, 2021). 

Para os casos mais graves da doença, onde 

apresenta Síndrome Respiratória Aguda Gra-

ve (SRAG ou SARS, em inglês, Severe Acute 

Respiratory Syndrome), deve ser buscado 

atendimento médico imediato, de-vido à 

necessidade de cuidados mais intensos e 

hospitalização, onde inicialmente trata-se com 

grandes quantidades de oxigênio, po-dendo 

ser necessária uma intubação para oferecer 

suporte respiratório ao paciente (LANA, 

2020). 

Em relação a prevenção da doença, muitos 

especialistas afirmam que a pre-venção é o 

principal meio para combater a pandemia. 

Devido à falta de informações relacionadas ao 

tratamento da doença, a prevenção torna-se 

fundamental. As formas de transmissão da 

COVID-19 ainda estão sendo investigadas 

atualmente, porém, sabe-se que assim como 

outras gripes que a transmissão geralmente 

ocorre pelo ar ou pelo contato pessoal com 

secreções contaminadas (BRASIL, 2021d). 

Para a prevenção, as principais recomen-

dações são: a higienização das mãos usando 

água e sabão ou outro higienizador à base de 

álcool 70% com frequência, onde é valido 

lembrar que apenas o uso da água é consi-

derado ineficaz para promover uma correta 

higienização; o uso do álcool em gel é eficaz, 

porém, de acordo com infectologistas, o uso 

da água e sabão é considerada uma medida 

mais eficiente; evitar aglomerações de pesso-

as e manter o distanciamento social de pelo 

menos 1 metro em locais públicos ou de 

pessoas contaminadas, devido à possibilidade 

de pulverização de pequenas partículas por 

meio de espirros, tosses ou mesmo ao con-

versar que podem estar contaminadas; evitar 

tocar os olhos, nariz e boca, principalmente 

quando não estiver com as mãos devida-mente 

higienizadas, pois o contato com essas regiões 

que apresentam mucosas, permite a entrada do 

vírus no corpo, ocasionando uma possível 

infecção; o uso de máscaras possui como foco 

as pessoas com sintomas respiratórios como 

tosse e/ou dificuldade de respirar, 

profissionais de saúde e pessoas que possuem 

contato direto com pacientes com sintomas 

respiratórios (BRASIL, 2021d). 

Alguns especialistas e governos recomen-

daram o uso de máscaras para a população em 

geral, devido o resultado de pesquisas que 
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indicaram que essas impedem por meio de 

uma barreira física a disseminação de 

gotículas provenientes do nariz e da boca e 

que podem contaminar outras pessoas. A 

máscara deve ser de uso individual, usada de 

maneira correta, devendo cobrir o nariz e a 

boca, além de higienizar a mesma após cada 

uso, caso ela seja reutilizável. Deve-se alertar 

de que nenhuma medida de proteção dispensa 

a realização de outras medidas e que devem 

ser realizadas de formas conjuntas para a 

potencialização da proteção de si mesmo e da 

comunidade como um todo (WHO, 2020c). 

Devido a situação de pandemia mundial 

enfrentada nos últimos anos e a ausência de 

um tratamento eficaz contra a COVID-19, a 

necessidade de vacinar a população impulsio-

nou o desenvolvimento de vacinas contra o 

vírus SARS-CoV-2. As vacinas, quando se 

mostram seguras e eficazes para a população, 

é uma ferramenta valiosa que mostra uma 

grande diferença nos quadros de saúde 

pública, como já foi evidenciado em outras 

patologias anteriormente. No caso desta 

doença, a vacina reduz uma grande por-

centagem nos números das possíveis 

complicações, o que está sobrecarregando os 

sistemas de saúde e causando a maioria das 

mortes no mundo (WHO, 2020d). 

 

Relação dos níveis plasmáticos de 

vitamina D e a COVID-19 

 

Em 1922, criou-se o termo “Vitamina D” 

por McCollum et al. (2019), através de estu-

dos que sugeriam a existência de uma vita-

mina que promove a deposição de cálcio. A 

vitamina D é uma vitamina solúvel em gor-

dura, e tem como suas principais formas a 

vitamina D2 (ergocalciferol) e vitamina D3 

(colecalciferol), no entanto o metabolismo de 

ambas as substâncias é semelhante. A vita-

mina D pode ser ingerida através dos ali-

mentos, mas sua principal fonte de produção é 

endógena pela pele exposta ao sol (CHANG, 

2019). 

Biologicamente, ambas as formas de vita-

mina D são inativas e necessitam passar por 

duas etapas de hidroxilação que ocorrem no 

fígado e nos rins. A primeira hidroxilação 

ocorre no fígado, no carbono 25 para formar 

25-hidroxivitamina D, calcidiol. Já a segunda 

hidroxilação ocorre nos rins, através da 

hidroxilação no carbono 1 da 25 (OH) D 

formada no fígado que resulta na forma 

hormonal ativa de 1,25-dihidroxivitamina D, 

calcitriol. 1,25 (OH) 2 D é a maneira 

responsável pelas formas biológicas da 

vitamina D no organismo (CHANG, 2019). 

Segundo as organizações médicas inter-

nacionais Endocrine Society, National e Inter-

national Osteoporosis Foundation e American 

Geriatric Society, define-se deficiência de vita-

mina D como o nível de 25-hidroxivitamina (25 

OH D) de menos de 30 ng/mL, uma vez que o 

recomendado é na faixa preferencial de 40-60  

ng/mL, para manter esse nível é reco-mendado 

uma ingestão de 400 a 1000 Unidades 

Internacionais (UI) por dia para bebês com menos 

de um ano, 600 a 1000 UI para crianças e 

adolescentes de 1 a 18 anos e 1.500 a 2.000 UI 

para todos os adultos (CHAUHAN, et al., 2021). 

No ano de 2020, a Sociedade Brasileira de 

Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SB-

PC/ML), em parceria com a Sociedade Bra-

sileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM) elaboraram um documento que 

posteriormente foi publicado no periódico 

Archives of Endocrinology and Metabolism. 

Esse consenso promoveu uma definição mais 

clara dos valores normais para a população 

geral, para os indivíduos considerados grupos 

de risco houve uma alteração em relação ao 

consenso anterior, aumentando a faixa etária 

que antes era 60 anos agora passa-se a 

considerar 65 anos, assim como uma revisão 
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da lista das doenças osteometabólicas e sistê-

micas (Tabela 32.1) (FERREIRA, et al., 

2017; FERREIRA, et al., 2020). 

 

Tabela 32.1 Modelo de laudo laboratorial para 25-hidroxivitamina D 
 

Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e a Sociedade 

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 

Deficiência Menor que 20 ng/mL 

Valores normais para a população geral entre 20-60 ng/mL 

Valores ideais para população de risco* entre 30-60 ng/mL 

Risco de intoxicação Maior que 100 ng/mL 

Fonte: Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial (2020) 

 

Embora ainda não exista associação 

comprovada, pesquisas e estudos de curto 

prazo estão sendo realizados relacionando aos 

níveis de vitamina D em pacientes com 

COVID-19. E a publicação desses estudos foi 

bastante satisfatória, visto que foi possível 

identificar um nível mais baixo de 25-OHD 

(25-hidroxivitamina D) nos pacientes acome-

tidos com SARS-CoV-2 com PCR positivo 

comparando com pacientes com PCR nega-

tivo (11,1ng/mL vs 24,6ng/mL). E, justi-

ficando tais dados, é possível que a suple-

mentação de vitamina D3 seja importante no 

tratamento da infecção pelo COVID-19, e na 

prevenção a forma mais grave da doença, 

assim como atuar reduzindo a presença do 

vírus nas vias aéreas superiores e fazendo com 

que os pacientes sejam menos infec-ciosos, o 

que justificaria o PCR negativo em pessoas 

com maiores 25(OH) D (D’AVO-LIO, et al., 

2020). 

No organismo, a vitamina D desempenha 

atividades anti-inflamatórias por meio da ini-

bição da produção de interleucinas (IL) IL-1, 

IL-6, IL-17, fator de necrose tumoral α e 

interferon γ, assim como o envolvimento de 

outras vias pró-inflamatórias. Também atua 

promovendo a indução de peptídeos antimi-

crobianos, como a catelicidina humana LL-37 

e defensinas, aumentando a imunidade celular 

inata. Nas infecções por COVID-19 a IL-6 

parece estar aumentada, e estudos recentes 

indicam que a vitamina D pode modular essa 

interleucina (DOURMISHEV, 2021). 

A descrição da patologia do COVID-19 

relaciona uma interação entre o sistema 

imunológico e o SARS-CoV2. O calcitriol 

(1,25-dihidroxivitamina D3) exerce ações no 

eixo da enzima conversora de angiotensina II 

e a angiotensina 1-7, ACE2/Ang (1–7)/MasR 

com expressão aumentada da Enzima conver-

sora da angiotensina 2 (ACED2). Essa pro-

teína (ACE2) é o receptor da célula hos-

pedeira responsável por mediar a infecção por 

SARS-CoV-2. Com base nisso, evidencia-se 

um maior risco de infecção. Contudo, a 

vitamina D possui funções que modulam 

reações do nosso corpo a uma infecção por 

meio do sistema imunológico. Abu-Amer et 

al. (2020) descreveram que a deficiência de 

vitamina D prejudica a capacidade dos 

macrófagos de amadurecer, de produzir 

antígenos de superfície específicos para 

macrófagos, de produzir a enzima lisossomal 

fosfatase ácida e de secretar H2O2, uma função 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tumor-necrosis-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gamma-interferon
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gamma-interferon
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integrante de sua função antimicrobiana 

(ILIE, et al., 2020). 

Sinaci et al. (2021) realizaram um estudo 

em que avaliaram os níveis de vitamina D em 

mulheres grávidas e associaram aos casos le-

ves, moderados e graves da COVID-19. Em 

seus resultados, apresentaram que os níveis de 

vitamina D são baixos em mulheres grávidas 

com COVID-19. Além disso, há uma 

diferença significativa em relação ao nível de 

vitamina D e gravidade do COVID-19 em 

mulheres grávidas, observou-se que todos 

aqueles que tiveram casos grave foram os 

pacientes que não tomaram suplementação de 

vitamina D. A manutenção de um nível 

adequado de vitamina D pode ser útil como 

uma abordagem para a prevenção de um curso 

agressivo da inflamação induzida por este 

novo coronavírus em mulheres grávidas. 

Em um estudo caso-controle realizado por 

Nimavat et al. (2021) associaram os níveis de 

vitamina D com a doença descrita e de acordo 

com a gravidade. Em sua conclusão afirma 

que o nível de vitamina D parece estar 

fortemente associado à gravi-dade clínica do 

COVID-19. Após a confir-mação dessa 

doença, sugere-se que o nível de vitamina D 

deva ser medido em todos os pacientes e a 

terapia curativa e preventiva deve ser iniciada. 

 

CONCLUSÃO 

 

Observou-se que, quando os níveis séricos 

da 25-hidroxivitamina D, um pré-hormônio 

sintetizado pelo fígado, se encontram em 

valores abaixo dos recomen-dados, ou seja, 

uma hipovitaminose em relação à vitamina D, 

o indivíduo tende a possuir um maior risco às 

infecções do trato respiratório, como no caso 

da COVID-19, além de ocorrer uma queda na 

resposta do sistema imunológico, podendo 

gerar complicações mais severas. 

Sendo assim, correlaciona-se os níveis de 

vitamina D e uma possível diminuição nas 

complicações da COVID-19 devido ao 

aumento da imunidade dos pacientes e uma 

diminuição de possíveis riscos de infecção 

e/ou inflamação no trato respiratório. 
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Capítulo 33 - PANDEMIA DA COVID-19 E COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA 

DOENÇAS CARDIOMETABÓLICAS EM ADULTOS 
Palavras-chave: Atividade física; Infecções por 

Coronavirus; Nutrição
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INTRODUÇÃO 
 

A COVID-19 é uma doença infecciosa 

respiratória causada pelo mais recente coro-

navírus, SARS-CoV-2. Devido a sua alta taxa 

de disseminação e mortalidade, rapida-mente 

se tornou uma enfermidade pandê-mica, de 

caráter emergencial em todo o mundo. Com o 

intuito de minimizar o avanço da pandemia, os 

governos em todo o mundo iniciaram uma 

série de restrições, dentre elas o 

distanciamento social. Contudo, este cenário 

tem ocasionado implicações na saúde, na 

economia e na vida social dos indivíduos 

(ATALAN, 2021). 

Com relação às mudanças no estilo de 

vida, têm sido observadas significativas 

modificações nos hábitos alimentares, assim 

como um aumento desordenado nos índices de 

sedentarismo (MALTA et al., 2020; 

SCARMOZZINO, 2020). Sabe-se que o 

sedentarismo pode ter efeitos negativos tanto 

para saúde física quanto mental e, quando 

associado a uma alimentação hipercalórica de 

baixa qualidade nutricional, eleva os riscos 

para obesidade. Por outro lado, a prática 

regular de atividade física e exercícios físicos 

pode auxiliar no combate de diversas 

enfermidades, atuando no sistema imune e 

também na melhoria de comor-bidades como 

diabetes, obesidade e doenças 

cardiovasculares (WOODS et al., 2020). 

Alguns estudos avaliaram o consumo 

alimentar autorreferido através de pesquisa 

online durante o isolamento social provocado 

pela COVID-19. Nesses estudos, foi observa-

do um aumento da ingestão alimentar de 

“alimentos confortáveis”, tais como o choco-

late, sorvete, sobremesas e salgadinhos 

(SCARMOZZINO; VISIOLI, 2020), como 

também observado no Brasil, no qual houve 

um aumento no consumo de ultraprocessados 

e bebidas alcoólicas (MALTA et al., 2020). 

Além disso, mudanças no padrão de sono, 

como a diminuição da sua qualidade, foram 

observadas neste período, a qual foi associada 

ao aumento do humor negativo (TARGA et 

al., 2021) e também alterações nos horários 

para ir dormir e acordar, sendo este uma hora 

mais tarde, com aumento de cochilos durante 

o dia e redução do sono noturno (GUPTA et 

al., 2020). 

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa 

foi identificar os comportamentos de risco 

para doenças cardiometabólicas durante a 

pandemia da COVID-19 em adultos residen-

tes no estado de Pernambuco, através da 

avaliação do estilo de vida e padrão de sono. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo observacional com 

delineamento transversal, realizado a partir de 

pesquisa eletrônica com indivíduos >18 anos, 

de ambos os sexos, residentes no estado de 

Pernambuco, no período de julho a agosto de 

2020. 

A amostra foi selecionada mediante um 

processo de amostragem não probabilística, a 

partir da divulgação do estudo em meios vir-

tuais como Facebook™, WhatsApp™, Insta-

gram™. Foram excluídos indivíduos que 

residiam no exterior; que foram internados 

durante a pandemia; que apresentaram qual-

quer distúrbio de ordem psicológica ou com-

portamental diagnosticado pelo médico; que 

tivessem realizado procedimento cirúrgico 

nos últimos 6 meses que poderia interferir no 

consumo alimentar ou prática de atividade 

física e aqueles que faziam uso de inibidores 

do apetite. 

As informações foram coletadas a partir de 

um formulário eletrônico de autopreenchi-

mento via Google Forms (Google LLC, Men-

lo Park, CA, EUA), contendo questões sobre 

as características demográficas, antropomé-
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tricas, consumo alimentar, prática de ativida-

de física e sono. A divulgação do ins-trumento 

foi realizada através das postagens do link dos 

questionários em diversos am-bientes virtuais 

como Facebook™, Whats-App™, 

Instagram™. Para evitar a dupli-cidade e a 

ausência de respostas por pessoa, foi 

permitido, apenas, avançar a página de 

respostas do questionário, após o preen-

chimento de todos os campos requisitados. 

Uma única resposta por e-mail foi autorizada. 

Os dados demográficos foram obtidos 

através de oito perguntas que caracterizavam 

os indivíduos quanto ao sexo, idade, estado 

civil, local de residência e nível de escola-

ridade. Os dados antropométricos foram ob-

tidos através do peso referido e altura referida. 

Com essas medidas, foi possível calcular o 

Índice de Massa Corporal (IMC) e classificar 

os indivíduos adultos como: Ma-greza (< 18,5 

kg/m²), Eutrofia (18,5 a 24,9kg/m²), Pré-

obesidade (25 a 29,9 kg/m²), Obesidade grau 

I (30 a 34,9 kg/m²), Obesidade grau II (35 a 

35,9 kg/m²) e Obesidade grau III (Igual ou > 

40 kg/m²) (OMS, 1998). Os idosos foram 

classificados como: Magreza (< 22 kg/m²), 

Eutrofia (22 a 27 kg/m²) e Excesso de peso (> 

27 kg/m²) (LIPSCHITZ, 1994). 

As alterações no padrão de sono foram 

verificadas pela presença de insônia, roncos e 

agitação. Com relação ao consumo alimentar 

durante a pandemia provocada pela COVID-

19, os participantes foram questionados quan-

to ao consumo dos seguintes grupos alimen-

tares: arroz, feijão, tubérculos, carnes, ovos, 

leite e derivados, castanhas e sementes, fast-

food, doces e sobremesas, embutidos e 

refrigerantes. 

A prática de atividade física foi avaliada 

com base no questionário de Baecke et al. 

(1982) (BAECKE, et al., 1982). O questio-

nário de Baecke foi formulado originalmente 

por dezesseis questões. Entretanto, todas as 

perguntas foram reformuladas e adaptadas 

para considerarem o cenário atual de pand-

emia. Assim, o questionário usado neste artigo 

contou com sete questões sobre a prática, a 

duração, a frequência e a intensidade da 

atividade física e do exercício físico durante a 

pandemia da COVID-19. Para classificação 

da intensidade foi utilizado o compêndio de 

atividades físicas de Ainsworth et al. (1993) 

(AINSWORTH et al., 1993). 

Inicialmente foi realizada a análise explo-

ratória dos dados para a visualização do 

padrão de normalidade, através do teste de 

Komolgorov-Smirnov. Em seguida, foi reali-

zada a análise descritiva dos dados, os quais 

foram expressos em mediana e intervalo inter-

quartil (p25-p75) e em frequências absolutas e 

relativas, com seus respectivos intervalos de 

confiança de 95%. Todas as análises foram 

realizadas por meio do Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Características gerais 

 

A amostra foi composta por 205 par-

ticipantes, sendo 77,1% (n=158) do sexo 

feminino com idade mediana de 28 (24-28) 

anos, solteiros 63,9% (n=131), e que possuem 

o ensino superior completo 60,5% (n=124). 

No período da pesquisa, 99,5% (n=204) 

estavam em distanciamento social, de acordo 

com a Tabela 33.1. 

No que diz respeito ao estado nutricional, 

a maioria dos participantes eram eutróficos 

(53,2%, n=109). Entretanto, o excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade) esteve presente em 

43,4% (n=89) dos participantes (Tabela 

33.1), resultado próximo ao encontrado 

(49,5%) em estudo realizado com 14.259 

brasileiros ≥18 anos participantes da coorte 

NutriNet Brasil durante o período de 
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pandemia da COVID-19. Neste mesmo 

estudo, indivíduos com excesso de peso (IMC 

≥ 25 kg/m²) tinham 1,99 (IC 95%: 1,82-2,18) 

vezes mais chances de ganho de peso ≥ 2 kg 

em seis meses, quando comparados aqueles 

sem excesso de peso (COSTA et al., 2021). 

Além disso, um estudo de coorte retrospectivo 

realizado com 684 pacientes hospitalizados 

com a COVID-19, apontou o excesso de peso 

(IMC> 25 kg/m²) como fator de risco para 

mortalidade e intubação (NAKESHBANDI et 

al., 2020). 

 

Tabela 33.1 Caracterização dos adultos durante o período de pandemia provocado pela COVID-19, 

Pernambuco, Brasil 2020 (n = 205)

 

Variáveis N % IC (95%) 

Sexo    

Masculino 47 22,9 17,4-29,3 

Feminino 158 77,1 70,7-82,6 

Idade    

18-25 anos 76 37,1 30,4-44,1 

26-35 anos 67 32,7 26,3-39,6 

36-45 anos 30 14,6 10,1-20,2 

>45 anos 32 15,6 10,9-21,3 

Estado civil    

Solteiro 131 63,9 56,9-70,5 

Casado 67 32,7 26,3-39,6 

Divorciado 4 2,0 0,5-4,9 

União estável 3 1,5 0,3-4,2 

Nível de educação    

Fundamental incompleto 1 0,5 0,0-2,7 

Fundamental completo 6 2,9 1,1-6,3 

Médio incompleto 1 0,5 0,0-2,7 

Médio completo 15 7,3 4,2-11,8 

Superior incompleto 58 28,3 22,2-35,0 

Superior completo 124 60,5 53,4-67,2 

Estado nutricional    

Baixo peso 7 3,4 1,4-6,9 

Eutrofia 109 53,2 46,1-60,2 

Excesso de peso (sobrepeso + obesidade) 89 43,4 36,5-50,5 

 

Legenda: IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

 

Autoavaliação do sono 

 

Quando questionados em relação à quali-

dade do sono, 85,9% (n=176) dos partici-

pantes relataram apresentar dificuldades para 

dormir, insônia, roncos e/ou agitação durante 

o sono (Tabela 33.2). 
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Semelhante ao nosso estudo, uma pesquisa 

indiana realizada de forma online durante a 

pandemia da COVID-19, encontrou altera-

ções no padrão do sono em 16,1% dos 

indivíduos, os quais relataram que o tempo de 

sono diminuiu durante esse período (GUPTA 

et al., 2020). Outro estudo realizado em mais 

de 49 países identificou em 40% dos indi-

víduos participantes uma diminuição na qua-

lidade do sono quando comparado com seu 

padrão antes da pandemia da COVID-19 

(MANDELKORN et al., 2021). As alterações 

do sono encontradas, portanto, no estudo são 

capazes de configurar o sono como de má 

qualidade. 

A qualidade do sono tem sido apontada 

como um fator de risco para implicações 

negativas na saúde. Um estudo apontou que 

dormir poucas horas por noite pode aumentar 

o risco de doenças cardiometabólicas, obesi-

dade, distúrbios de humor e cognitivos, e 

ainda acelerar o envelhecimento celular 

(MANDELKORN et al., 2021). Além disso, 

um estudo realizado na Espanha durante a 

pandemia da COVID-19 demonstrou que as 

alterações no sono estão relacionadas ao 

humor negativo (TARGA et al., 2021). 

 

Tabela 33.2 Autoavaliação da qualidade do sono dos adultos durante o período de pandemia 

provocado pela COVID-19, Pernambuco, Brasil 2020 (n = 205)

 

Variáveis N % IC (95%) 

Autoavaliação do Sono    

Alterações no sono* 176 85,9 80,3-90,3 

A pandemia não alterou o sono 29 14,1 9,7 - 19,7 

*Inclui dificuldades para dormir, insônia, roncos e/ou agitação durante o sono. 

 

Legenda: IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%. 

Consumo alimentar 

 

A Tabela 33.3 mostra as características do 

consumo alimentar dos adultos durante a 

pandemia da COVID-19. Observou-se que 

grande parte dos participantes relatou não 

apresentar modificações no consumo de 

vegetais, frutas e legumes (55,1%; n=113), 

arroz (75,1%; n=154), feijão (75,1%; n=154); 

batata doce, inhame e macaxeira (61,5%; 

n=126), carne vermelha (65,9%; n=135), 

peixe (56,1%; n=115), ovos (58%; n=119) e 

leite e derivados (61,5%; n=126). Contudo, é 

importante ressaltar que 18% (n=37) e 21% 

(n=43) dos participantes apresentaram uma 

redução no consumo de carne vermelha e 

peixe, respectivamente. Além disso, também 

foi observado um aumento no consumo de 

ovos (51%; n=60) e de leite e derivados (22%; 

n=45). 

Em relação ao consumo de doces, 37% 

(n=76) dos participantes relataram um au-

mento no consumo desses alimentos, bem 

como no consumo de castanhas e sementes 

(22,9%; n=47) durante o período de pande-

mia. Também foi observada uma redução no 

consumo de embutidos (25,9%; n=53), fast-

food (32,2%; n=66) e refrigerantes (26,3%; 

n=54) pelos participantes. 
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Tabela 33.3 Características do consumo alimentar dos adultos durante o período de pandemia 

provocado pela COVID-19, Pernambuco, Brasil 2020 (n = 205) 

 

Grupo alimentar 

Não consome Não mudou Aumentou Diminuiu 

N % IC 95% N % 
IC 

95% 
N % 

IC 

95% 
N % 

IC 

95% 

Vegetais, frutas e 

legumes 
3 1,5 0,3-4,2 113 55,1 

48,0-

62,1 
47 22,9 

17,4-

29,3 
42 20,5 

15,2-

26,7 

Arroz 6 2,9 1,1-6,3 154 75,1 
68,6-

80,9 
14 8,8 

5,3-

13,5 
27 13,2 

8,9-

18,6 

Feijão 4 2,0 0,5-4,9 154 75,1 
68,6-

80,9 
16 7,8 

4,5-

12,4 
31 15,1 

10,5-

20,8 

Batata doce, 

inhame e 

macaxeira 

13 6,3 
3,4-

10,6 
126 61,5 

54,4-

68,2 
26 12,7 

8,5-

18,0 
40 19,5 

14,3-

25,6 

Carne vermelha 14 6,8 
3,8-

11,2 
135 65,9 

58,9-

72,3 
19 9,3 

5,7-

14,1 
37 18,0 

13,0-

24,0 

Peixe 30 14,6 
10,1-

20,2 
115 56,1 

49,0-

63,0 
17 8,3 

4,9-

12,9 
43 21,0 

15,6-

27,2 

Ovos 6 2,9 1,1-6,3 119 58,0 
51,0-

64,9 
60 29,3 

21,1-

36,0 
20 9,8 

61,0-

14,7 

Leite e derivados 7 3,4 1,4-6,9 126 61,5 
54,4-

68,2 
45 22 

16,5-

28,2 
27 13,2 

8,9-

18,6 

Castanhas e 

sementes 
55 26,8 

20,9-

33,4 
87 42,4 

35,6-

49,5 
16 7,8 

4,5-

12,4 
47 22,9 

17,4-

29,3 

Docesa 11 5,4 2,7-9,4 71 34,6 
28,1-

41,6 
76 37,1 

30,4-

44,1 
47 22,9 

17,4-

29,3 

Embutidosb 43 21,0 
15,6-

27,2 
71 34,6 

28,1-

41,6 
38 18,5 

13,5-

24,5 
53 25,9 

20,0-

32,4 

Fast-foodc 21 10,2 
6,5-

15,2 
69 33,7 

27,2-

40,6 
49 23,9 

18,2-

30,3 
66 32,2 

25,9-

39,1 

Refrigerante 72 35,1 
28,6-

42,1 
45 22,0 

16,5-

28,2 
34 16,6 

11,8-

22,4 
54 26,3 

20,5-

32,9 
a Inclui chocolate, sorvete e guloseimas em geral. b Inclui presunto, salame, salsicha, hambúrguer, mortadela. c 

Inclui pizza, coxinha e cachorro-quente 

Legenda: IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

 

A pandemia da COVID-19 resultou em 

mudanças no estilo de vida da população. 

Sabe-se que o consumo alimentar inadequado 

associado ou não a quadros de ansiedade 

devido ao cenário atual representam um im-

portante fator de risco cardiometabólico 

(MATTIOLI et al., 2020). Os resultados 

sugerem um aumento no consumo de doces, 

sendo esses considerados um marcador de 

hábitos alimentares inadequados, que quando 

ingeridos em excesso, podem estar associados 

a desordens cardiometabólicas (CICERO et 

al., 2021). A literatura aponta que, o estado 

emocional parece estar correlacionado ao 

aumento na ingestão de doces, uma vez que o 

medo de contaminação e o estresse provocado 

pela pandemia favorecem a ingestão de 

“comfort foods”, ou seja, de alimentos como 
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chocolate, sorvete e bebidas açucaradas 

(JANSSEN et al., 2021). 

O aumento no consumo de doces tem sido 

relatado por estudos que investigam o con-

sumo alimentar durante a pandemia 

(BONACCIO et al., 2021; CICERO et al., 

2021). Um estudo realizado com adultos na 

zona rural da Itália observou um aumento de 

4,2% no consumo diário de doces, bem como 

no aumento do consumo de carboidratos e 

lipí-dios, o que resultou em uma redução da 

qualidade da dieta dos participantes durante o 

período de pandemia (CICERO et al., 2021). 

Um estudo conduzido na Itália, observou um 

aumento na ingestão de chocolates entre os 

indivíduos que apresentaram alteração no 

consumo alimentar (BONACCIO et al., 

2021). Na Alemanha e Dinamarca foi 

observado aumento no consumo de ultra-

processados e uma diminuição na ingesta de 

alimentos frescos, assim como na Eslovênia 

(JANSSEN et al., 2021). 

Entretanto, também foram observadas 

alterações consideradas benéficas, entre as 

quais se destacam o aumento no consumo de 

castanhas e sementes e a redução no consumo 

de embutidos, fast-food, e refrige-rantes, 

sendo esse um comportamento que contribui 

para a proteção contra as doenças 

cardiometabólicas (SILVA et al., 2021). Um 

maior consumo de castanhas também foi 

observado em estudo anterior (KAYA, 2021). 

Esse aumento pode ser explicado pelos efeitos 

psicológicos causados pela pandemia, 

levando alguns indivíduos a mudarem seus 

hábitos nutricionais. 

A diminuição na ingestão de embutidos 

pode estar associada às questões socioeco-

nômicas como também a um consumo 

"comfort food” (DE LIMA, 2021). Diferente 

desse estudo, um outro estudo realizado no 

Brasil verificou que a maioria dos indivíduos 

referiu não consumir refrigerante, tendo uma 

menor porcentagem de consumo naqueles que 

re-feriram ainda ingerir a bebida (DA COSTA 

MAYNARD et al., 2020). 

Os resultados encontrados para o consumo 

de carne vermelha, peixe, ovos e leite e 

derivados, sugerem uma modificação no 

consumo de alimentos fontes de proteína 

durante o período de pandemia. A diminuição 

no consumo de peixes também foi encontrada 

em estudo anterior, na qual grande parte 

relatou ser decorrente do aumento do preço 

(MANDAL et al., 2021). Não foi observada 

uma diferença signifi-cativa no consumo de 

carne antes e durante a pandemia na Áustria, 

Reino Unido e Polônia, entretanto houve um 

aumento na ingestão de ovos e laticínios 

(SKOTNICKA et al., 2021). No norte da Itália 

foi investigado os hábitos alimentares durante 

a quarentena e foi constatado um aumento 

significativo no consumo de vegetais frescos, 

laticínios, ovos, embutidos e uma redução 

semanal de pescados e legumes (CICERO et 

al., 2021). 

 

Prática de atividade física e exer-

cício físico 

 

Com relação à prática de atividade física e 

do exercício físico durante o período de 

pandemia de COVID-19, 43,4% (n=89) dos 

participantes se consideraram “pouco ativo”. 

No entanto, 85,9% (n=176) relataram terem 

“praticado atividade física” durante a pan-

demia. A intensidade “moderada” (90,9%; 

n=160) foi a predominante reportada. A 

duração “mais de duas horas” correspondeu a 

56,6% (n=116) e a frequência “duas vezes” 

por semana representou 36,6% (n=75) do total 

da amostra. Cabe destacar que mais da metade 

dos participantes 51,7% (n=106) relataram 

“diminuição” da prática de atividade física, 

(Tabela 33.4). 
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Tabela 33.4 Descrição da prática de atividade física e de exercício físico de adul-tos durante durante 

o período de pandemia provocado pela COVID-19, Pernambuco, Brasil 2020 (n = 205) 

 

Variáveis N % IC (95%) 

Em relação a AF, você se considera:    

Ativo 25 12,2 8,0- 17,5 

Inativo 48 23,4 17,8- 29,8 

Moderadamente ativo 32 15,6 10,9- 21,3 

Muito ativo 11 5,4 2,7- 9,4 

Pouco ativo 89 43,4 36,5- 50,5 

Prática de AF durante a pandemia    

Sim 176 85,9 9,7-19,7 

Não 29 14,1 80,3- 90,3 

Intensidade da AF    

Leve 9 5,1 2,4- 9,5 

Moderado 160 90,9 85,7- 94,7 

Vigoroso 7 4,0 1,6- 8,0 

Duração da AF por semana    

Não realiza 29 14,1 9,7- 19,7 

Menos de 2 horas ao dia 60 29,3 23,1- 36,0 

Mais de 2 horas ao dia 116 56,6 49,5- 63,5 

Frequência de AF por semana    

Não realiza 29 14,1 9,7- 19,7 

2 vezes 75 36,6 30,0- 43,6 

3 vezes 34 16,6 11,8- 22,4 

4 vezes ou mais 67 32,7 26,3- 39,6 

Prática de AF e EF    

Aumentou 44 21,5 16,0- 27,7 

Diminuiu 106 51,7 44,6- 58,7 

Não mudou 55 26,8 20,9- 33,4 

AF: Atividade Física. EF: Exercício Físico 

Legenda: IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

 

A atividade física pode ser entendida 

como qualquer movimento corporal humano 

que culmine em um gasto energético acima 

dos níveis de repouso (PIERCY et al., 2018). 

Em relação aos quesitos: intensidade, duração 

e frequência semanal foi verificado que boa 

parte dos participantes se adequou às 

recomendações internacionalmente sugeridas 

de atividade física, sobre intensidade 

(moderada a vigorosa), duração (sessenta 

minutos ou mais) e frequência semanal (duas 

a três vezes) (BAENA-MORALES et al., 

2021; POLERO et al., 2021). Um estudo 

comparou os riscos de hospitalização e morte 

de 48.440 indivíduos adultos ativos e inativos, 

fisicamente, diagnosticados com COVID-19. 

Como resultado, os indivíduos fisicamente 

inativos apresentaram riscos de hospitalização 
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e morte por COVID-19 maiores do que os 

indivíduos fisicamente ativos (SALLIS et al., 

2021). 

Quanto à realização de exercício físico 

constatou-se uma diminuição na realização. 

Exercícios físicos são atividades sistemati-

zadas, planejadas e seguidas de um objetivo 

específico, que necessitam da utilização de 

ambientes diferenciados como academias e 

clubes para serem praticadas com segurança 

(JONGENEEL-GRIMEN et al., 2014). Um 

estudo transversal realizado com 45.161 

brasileiros no ano de 2020, também demons-

trou que a prática de exercícios físicos dimi-

nuiu. Neste estudo, a prática de exercício 

físico reduziu de 30,1%, antes, para 12,0% 

durante a pandemia (IC 95%: 11,1-12,9). O 

maior percentual de queda esteve entre os 

adultos jovens (18 a 29 anos), que reduziram 

a prática de exercícios de 32,6% para 10,9%. 

(IC95%: 9,6-12,5) (MALTA et al., 2020). 

Assim, para essas questões, os relatos 

respondidos foram condizentes e concomi-

tantes com a situação de fechamento de 

diferentes áreas de lazer como parques, 

academias, praças, praias e clubes (HONEY-

ROSÉS et al., 2020). 

Tomados em conjunto, estes dados relati-

vos ao comportamento físico dentro do 

contexto da pandemia apontam para desfe-

chos clínicos pouco favoráveis. Um estudo de 

revisão apontou mecanismos fisiopa-

tológicos através dos quais doenças crônicas 

se estabelecem a partir do comportamento 

sedentário. Dentre eles, estavam a pobre 

atividade muscular, dispêndio energético 

reduzido, aumento da atividade do sistema 

nervoso simpático, aumento da inflamação, 

disfunção endotelial, baixa tensão de 

cisalhamento e redução da produção de óxido 

nítrico; mecanismos cuja existência foi 

mediada pelo comportamento sedentário e 

que repercutiram sobre órgãos como pâncreas, 

músculo esquelético, rins, artérias, cérebro, 

fígado e vesícula biliar, culminando, 

finalmente, em doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer, obesidade, ansiedade e 

depressão (CHANDRASEKARA, 2021). A 

Figura 33.1 mostra o resumo gráfico com os 

principais resultados encontrados neste 

estudo.  

 

Figura 33.1 Resumo gráfico dos principais 

resultados encontrados no estudo 

Fonte: Araújo et al. (2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

A pandemia da COVID-19 promoveu 

alterações no sono e aumento no consumo de 

doces em indivíduos adultos no estado de 

Pernambuco. Apesar de estar presente na 

rotina dos pernambucanos, a prática de 

atividade física diminuiu durante a pandemia 

da COVID-19 e a realização de exercício fí-

sico esteve ausente durante este período. 

Dessa forma, é preocupante a frequência 

dos comportamentos de risco observado neste 

estudo, uma vez que podem levar a prejuízos 

na saúde geral do indivíduo, contribuir com o 

desenvolvimento de doenças cardiometabó-

licas tais como a obesidade, hipertensão e 

diabetes, além de aumentar o risco de infecção 

e complicações por COVID-19. 

Portanto, a presente pesquisa é uma 

relevante fonte de informação e pode con-
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tribuir para o desenvolvimento de ações vol-

tadas para melhoria da saúde, alimentação, 

prática de atividade física e hábitos de sono de 

adultos durante o período de pandemia da 

COVID-19, bem como estratégias para o 

período pós-pandemia.
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Capítulo 34 - PANDEMIA DAS DESIGUALDADES E INIQUIDADES EM SAÚDE
 

Palavras-chave: COVID-19; Pandemia; 

Desigualdades. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de equidade em saúde implica 

na diminuição das diferenças evitáveis e 

injustas ao mínimo possível, o termo tem um 

horizonte e um fim ético e moral, dessa forma 

tem-se discutido as diferenças em saúde entre 

segmentos da população mapeando as 

disparidades por classe social por idade, sexo, 

raça/cor, mostrando que são diferentes as 

formas em que as pessoas adoecem e morrem. 

Estas desigualdades também se dão no 

acesso aos serviços de saúde, às necessidades 

de cada um tem um grau diferente e não são 

iguais, nesse caso precisa-se atender a cada 

um conforme o grau de sua necessidade. Não 

deve atender igualmente os desiguais para não 

resultar na manutenção das desigualdades, 

portanto atender a todos de uma mesma 

maneira pode continuar mantendo as desi-

gualdades. Porque todos não são iguais e 

nesse caso necessitam de atendimentos 

distintos para que se possa atender a cada um 

conforme o grau de sua necessidade. Necessi-

dade esta que é diferente para cada um. E 

atender conforme o grau de suas necessidades 

poderá esmaecer as desigualdades, ou seja, a 

igualdade pode não ser justa. 

O conceito de iniquidade em saúde está 

ligado diretamente com injustiça social, em 

um determinado momento no contexto da 

pandemia do coronavírus, à medida que há um 

avanço na produção do conhecimento 

científico, se iniciou um debate acerca dos 

grupos de risco. Enfatizando que a COVID-

19, afeta pessoas e grupos populacionais de 

formas distintas. Quando se considera os pi-

lares da Saúde Coletiva, é sabido que isso não 

se deve apenas em virtude de aspectos 

eminentemente biológicos, considerando, o 

conceito de vulnerabilidades. 

Já o conceito de grupos de risco é bastante 

utilizado em saúde coletiva, ele permite que 

seja identificado uma probabilidade maior da 

ocorrência de um problema de saúde em um 

determinado grupo. 

Diante destes e outros motivos, a presente 

pesquisa teve por objetivo investigar as 

desigualdades e iniquidades em saúde no 

cenário de pandemia da COVID-19 em uma 

concepção ampliada de saúde, populações 

vulneráveis e vulnerabilidade, à luz dos 

determinantes sociais da saúde. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa de 

caráter exploratório, pois em um levanta-

mento bibliográfico prévio constatou-se a 

falta de abordagem do tema proposto. Desse 

modo, entende-se que o presente estudo 

poderá dar uma contribuição no sentido de 

permitir, posteriormente, um estudo mais 

amplo dos aspectos relacionados às desi-

gualdades e iniquidades em saúde. O estudo 

foi realizado no período de março a agosto de 

2021, por meio de pesquisas em artigos 

científicos disponível na internet. Foram 

utilizados os descritores: COVID-19, Pan-

demia, Desigualdades. Desta busca foram 

encontrados 10 artigos, posteriormente sub-

metidos aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos em 

português publicados no período de janeiro de 

2020 a agosto de 2021 e que abordavam as 

temáticas propostas para esta pesquisa, 

estudos do tipo revisão, metanálise que foram 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram: artigos que não abordavam 

diretamente a proposta estudada e que não 

atendiam aos demais critérios de inclusão. 

Após os critérios de seleção restaram 03 

artigos que foram submetidos à leitura mi-

nuciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, 

divididos em categorias temáticas abordando: 
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descrever os subtítulos ou pontos que foram 

mencionados na discussão ou, com base na 

âncora teórica (Pandemia das desigualdades e 

iniquidades em saúde sob a luz dos deter-

minantes sociais da saúde). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Equidade, iniquidade e 

desigualdades em saúde na pandemia 

 

Desde o surgimento do coronavírus na 

cidade de Wuhan em 2019, o mundo vive uma 

pandemia que evidencia a desigualdade 

social, expondo grupos à vulnerabilidade e, 

assim, iniciou-se um debate acerca dos grupos 

de risco. Hoje, sabemos que a COVID-19, 

afeta pessoas e grupos populacionais de 

formas distintas. Quando se observa os pilares 

da Saúde Coletiva, sabe-se que isso não se 

deve apenas em virtude de aspectos eminente-

mente biológicos, pois é considerado, 

também, a existência de desigualdades e 

vulnerabilidades dos grupos populacionais e 

de grupos profissionais. 

A equidade nada mais é do que a 

diminuição das diferenças injustas que podem 

ser evitadas. 

Quando fala-se de desigualdades de aces-

so, significa que nas diferentes dificuldades 

que os indivíduos tem de adentrar aos serviços 

de saúde e receberem atendimento adequado. 

Essas desigualdades de acesso podem ser 

observadas quando estudamos os indivíduos 

em seus aspectos raça, cor, sexo, gênero, 

classe social, opção sexual e grau de 

escolaridade.  Muitos desses indivíduos dado  

Á suas particularidades e diferenças (por 

ser homem, por ser mulher, por sua opção 

sexual, por ser negro entre outras diferenças, 

não se sentem pertencer ao ambiente dos 

serviços de saúde. 

O conceito de iniquidade em saúde está 

ligado, diretamente, com a injustiça social. 

Em um determinado momento, no contexto da 

pandemia do coronavírus, à medida que 

avançamos na produção do conhecimento 

científico, iniciou-se um debate acerca dos 

grupos de risco. Quando consideramos as 

estruturas da Saúde Coletiva, concebemos que 

essa questão não é essencialmente biológica, 

uma vez que, entendemos o conceito de 

vulnerabilidades. 

As desigualdades em saúde na pandemia 

referente aos grupos de risco têm relação com 

a ocorrência de um problema de saúde em um 

determinado grupo. Por exemplo o acome-

timento de hipertensos e diabéticos com a 

forma grave da COVID-19 é um fator que 

confere risco a este grupo de indivíduos que 

são portadores de hipertensão e diabetes. 

As desigualdades em saúde na pandemia 

se dão de várias maneiras: por pertencer a um 

grupo de vulnerabilidade social, de vulnera-

bilidade patológica, ou de vulnerabilidade 

profissional. 

 

A desigualdade e vulnerabilidade no 

isolamento domiciliar 

 

No combate à pandemia do coronavírus a 

principal medida adotada para evitar a alta 

velocidade de transmissão do vírus é o 

isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde 

orienta e estabelece o isolamento total das 

pessoas com sintomas respiratórios, mesmo 

que ainda não tenham o diagnóstico da 

COVID-19 confirmado. 

Desta forma, a principal medida adotada 

para contenção da transmissibilidade do 

coronavírus é o isolamento domiciliar da 

pessoa com qualquer sintoma respiratório, 

apresentando febre ou não (BRASIL, 2020). 

Esses sintomas respiratórios são: tosse 

seca, odinofagia ou dispneia o. A orientação 
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é: todas as pessoas diagnosticadas com 

Síndrome Gripal deverão realizar isolamento 

domiciliar por até 14 dias, considerando, 

principalmente, a abordagem sindrômica, ou 

seja, a presença de sintomas (BRASIL, 2020). 

As desigualdades e vulnerabilidades no 

tocante ao isolamento domiciliar perpassam 

pelo fato de que existem várias pessoas em 

situação de rua, por exemplo, que, durante 

essa situação de vulnerabilidade social, en-

contram-se sem casa e, assim, ficam expostas 

e entregues à própria sorte, sem nenhum tipo 

de proteção própria ou de suporte para outras 

que se encontram infectadas e doentes. 

Existem outras situações de desigual-

dades e vulnerabilidades na concepção do 

isolamento domiciliar, como a pobreza ex-

trema e as famílias numerosas que vivem em 

moradias inadequadas em cômodos muito 

pequenos nas comunidades e periferias das 

grandes cidades. Nessa ocasião, mesmo con-

siderando as regras e instruções do isola-

mento domiciliar que é preconizado, essas 

pessoas continuam vulneráveis, pois dividem 

o mesmo cômodo da casa com todos da 

família sem a possibilidade de isolamento e 

proteção das demais pessoas que residem 

junto. 

É pertinente considerar que, para 

contenção e disseminação da doença, é re-

comendada, como medida protetiva e efetiva, 

a lavagem das mãos com água e sabão e o uso 

de álcool em gel para higiene pessoal e 

comunitária. É válido salientar que esses 

materiais são escassos em áreas de extrema 

pobreza. Outra observação relevante é que a 

infraestrutura das casas nas comunidades é 

precária e se amontoam em valados e becos, 

dificultando o distanciamento social entre 

pessoas no combate à disseminação do vírus. 

 

A desigualdade e vulnerabilidade 

dos profissionais de saúde 

 

Os profissionais da área de saúde 

constituem também um grupo vulnerável 

diante da pandemia do coronavírus, uma vez 

que, a atuação na linha de frente no combate à 

pandemia da COVID-19 deu-se antes mesmo 

que existissem vacinas, ou seja, não tiveram o 

direito de ficar em casa para cum-prir 

isolamento social e evitar sua própria 

contaminação com o vírus. 

A desigualdade determina a forma como 

cada categoria de trabalhadores da Saúde é 

atingida pelo novo coronavírus no Brasil. 

Expostos ao contágio na linha de frente do 

combate ao novo coronavírus, os técnicos e 

auxiliares sentem, de forma desproporcional e 

alarmante, os efeitos da pandemia. São mais 

de 1,3 milhão de técnicos e quase 420 mil 

auxiliares de Enfermagem, que realizam 

cuidados essenciais em unidades de saúde e 

não contam com a retaguarda assistencial e 

financeira para mitigar os efeitos da COVID-

19 sobre si e seus familiares (MINAYO & 

PINHEIRO, 2020). 

Diante do exposto. o número de pro-

fissionais da saúde que se contaminaram é 

exacerbado e o número de óbitos deles, em 

especial os profissionais de Enfermagem, 

soma o maior número de vítimas que foram a 

óbito na área de saúde no Brasil. Esses 

profissionais tiveram que enfrentar o medo de 

se contaminar e contaminar seus familiares, 

muitos perderam a vida no combate à 

pandemia. Ademais, os danos psicológicos na 

saúde desses profissionais são irreparáveis. 

São tempos difíceis para os profissionais 

de saúde. Todos estão sob a mesma 

tempestade  participando  do  mesmo  esforço 
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coletivo para não deixar a população à deriva. 

A desigualdade social encontrada no Brasil é 

um terreno fértil para a disseminação da 

COVID-19, dificultando o isolamento social, 

restringindo acesso a insumos básicos para 

higiene e proteção, e dificultando a própria 

assistência aos serviços de Saúde 

(MINAYO& PINHEIRO, 2020). 

 

Desigualdade e vulnerabilidade das 

pessoas com comorbidades 

 

As comorbidades são as doenças de base 

que podem ser classificadas como fatores de 

agravo para determinadas doenças, como da 

COVID-19, com maior probabilidade de 

suceder as formas mais graves e letais. São 

elas quaisquer doenças crônicas, síndromes, 

ou que causem imunossupressão, sendo as 

mais comuns: hipertensão, diabetes, asma e 

obesidade. Esses grupos de pessoas estão 

vulneráveis ao vírus, pois têm maior 

probabilidade de atingir o estado mais crítico 

da doença, e assim, precisarem de trata-

mentos invasivos, como intubação e uso de 

um leito na unidade de terapia intensiva. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pandemia da COVID-19 exacerbou as 

desigualdades e vulnerabilidades existentes 

entre as classes sociais, profissionais e gru-

pos de risco em um país que está entre os mais 

desiguais do mundo em distribuição de renda. 

O presente estudo observou que é crucial a 

situação dos profissionais de saúde no Brasil 

que estão na linha de frente no combate à 

pandemia e mantém o sistema de saúde 

funcionando. Entre os fatores que foram 

observados se destaca às más condições 

laborais, falta de equipamentos de proteção 

individual adequado, a fragilidade dos 

vínculos empregatícios e os baixos salários. 

Dentre os profissionais da saúde em 

vulnerabilidades no combate da pandemia da 

COVID-19, destacam-se os profissionais de 

enfermagem que são os mais afetados, pois, 

são eles que mais tem contato com o paciente 

e recebem os mais baixos salários compa-

rando com outros profissionais da saúde. 

A pandemia da COVID-19 é na atualidade 

o maior desafio para os profissionais da saúde, 

que não mediram esforços para atender os 

pacientes acometidos da COVID-19 em todos 

os níveis de assistência e complexidade. Eles 

foram chamados de anjos e de heróis, mas, 

muitos deles reivindicam melhores condições 

de trabalho e salários dignos que é o mínimo 

diante desse estado de calamidade sanitária 

que o mundo vive. 

Constatou-se a falta de abordagem do 

tema proposto, desse modo, entende-se que a 

presente pesquisa poderá dar uma contri-

buição no sentido de permitir, posterior-

mente, um estudo mais amplo dos aspectos 

relacionados às desigualdades e iniquidades 

em saúde. Ademais, outros estudos no campo 

da saúde pública no tocante a determinantes 

sociais da saúde na pandemia, podem ser 

bastante interessantes. 
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Capítulo 35 - A IMPORTÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL (AVC) E O COVID-19 
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INTRODUÇÃO 
 

A infecção causada pelo coronavírus 2019 

(COVID-19) é uma doença com potencial gra-

ve, causada por um novo coronavírus deno-

minado síndrome respiratória aguda grave por 

coronavírus 2 (SARV-CoV-2), (BERGER, 

2020). 

A doença teve seu início documentado em 

dezembro de 2019, com vários casos de 

pneumonia de causa desconhecida confirma-

dos em Wuhan, China, que foram posterior-

mente confirmados em outras partes do 

mundo, causando uma pandemia global. No 

momento em que este capítulo foi escrito, a 

pandemia afetou, ao menos 210 países, com 

mais de 219 milhões de casos confirmados e 

mais de 4,5 milhões de mortes. Na maioria dos 

pacientes, a doença é caracterizada por febre, 

tosse seca, dispneia e hipóxia, e as radio-

grafias de tórax ou tomografias computado-

rizadas mostram características de pneumonia 

intersticial. 

No entanto, a COVID-19 não é apenas 

uma doença respiratória, mas também afeta 

outros órgãos, incluindo o cérebro (NANNO-

NI et al., 2020). Nesse contexto, destaca-se o 

acidente vascular cerebral (AVC), que é um 

dos maiores causadores de morbimortalidade 

ao longo do mundo, tornando-se assim um 

grande problema à saúde pública, além de ser 

uma das principais causas de incapacidade 

temporária ou permanente. O AVC isquêmico 

secundário a COVID-19 grave é comum e 

fatal quando aparece. Os pacientes com CO-

VID-19 grave eram mais propensos a ter 

complicações com AVC isquêmico e isso 

estava associado a taxas de mortalidade mais 

altas (ZHANG et al., 2021). Esses eventos 

vêm sendo cada vez mais documentados, 

tanto em pacientes com comorbidades pré-

existentes como em pacientes sem fatores de 

risco cardiovasculares (CLAIRE, 2020). 

Portanto, é necessário ressaltar a respeito 

da fisiopatologia, que apesar de não ter uma 

definição certa, há algumas teorias. O pri-

meiro mecanismo está relacionado com a 

ativação da via de coagulação com elevação 

do D-dímero e fibrinogênios causado pelo 

SARS-CoV-2. Já no segundo mecanismo, o 

SARS-CoV-2 se liga aos receptores da enzima 

de conversão de angiotensina (ACE2) nas 

células endoteliais, gerando uma resposta 

inflamatória maciça, aumentando a vasocons-

trição e, consequentemente levando a danos 

no órgão-alvo e acidente vascular cerebral. 

Por fim, o último mecanismo que leva ao 

acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) 

está relacionado com a ativação contínua e 

descontrolada do sistema imunológico causa-

da pela infecção viral, com subsequente 

liberação excessiva de citocinas (WOOL & 

MILLER, 2020; AGHAGOLI et al., 2020; 

ZHANG et al., 2021; NANNONI et al., 

2021). Essas citocinas promovem a ateroscle-

rose, que é a ruptura da placa e trombose 

sobreposta. Entretanto, apesar de haver teori-

as, a literatura até então publicada tem se 

limitado a estudos de coorte observacionais, 

relato de casos e série de casos, sendo ne-

cessário maior aprofundamento na temática 

(CLAIRE, 2020). 

A partir disso, esse capítulo tem como 

objetivo analisar as associações existentes 

entre o AVC e o COVID-19, a fisiopatologia 

e sua aplicabilidade. 

 

MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura realizada no mês de março de 2021 

por meio de pesquisas nas bases de dados 

PubMed. Foram utilizados os descritores: 

Covid-19 e Stroke, associados ao operador 

booleano AND. Desta busca foram encon-
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trados 536 artigos, posteriormente submetidos 

aos critérios de seleção. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados no período de 2020 a 2021 e que 

abordavam as temáticas propostas para esta 

pesquisa, estudos do tipo revisão e metanálise, 

disponibilizados na íntegra. Os critérios de 

exclusão foram: artigos duplicados, disponibi-

lizados na forma de resumo, que não aborda-

vam diretamente a proposta estudada e que 

não atendiam aos demais critérios de inclusão, 

sem restrições quanto ao tipo de idioma. 

Após os critérios de seleção restaram 22 

artigos que foram submetidos à leitura minu-

ciosa para a coleta de dados. Os resultados 

foram apresentados de forma descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa 

acerca do COVID-19 e o AVC, pôde-se en-

contrar diversas evidências e exemplos de 

estudos que comprovam a correlação entre 

essa infecção e seu acometimento vascular 

cerebral. Segundo a Organização Mundial do 

AVC, o COVID-19 pode realmente aumentar 

o risco de AVC isquêmico devido ao estado 

de hipercoagulabilidade e aos efeitos no sis-

tema cardiovascular associados a uma forma 

grave de infecção viral (FISHER, 2020). 

Múltiplos fatores de risco associados com 

o SARS-CoV-2 e seu desenvolvimento po-

dem contribuir para o aumento da gravidade e 

início mais precoce do AVC isquêmico agu-

do, incluindo hipercoagulabilidade generali-

zada, resposta imune desregulada levando à 

síndrome de liberação de citocinas, danos às 

células endoteliais levando a aumento da 

inflamação e trombose, desregulação do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, efei-

to citotóxico direto no sistema nervoso rela-

cionado à captação do receptor da enzima de 

conversão 2 (ACE-2) do vírus SARS-CoV-2, 

hipoxemia relacionada à insuficiência cardior-

respiratória, e desarranjos metabólicos (ZA-

KERI et al., 2021). 

Existem três mecanismos fisiopatológicos 

que estão associados com o COVID-19 e o 

quadro de acidente vascular cerebral. 

O primeiro mecanismo fisiopatológico 

está ligado com a ativação da via de coagula-

ção com dímero-D e fibrinogênio elevados, 

esta é uma característica comum de muitos 

indivíduos com infecção grave por COVID-

19. Essa coagulopatia, denominada coagulo-

patia induzida por sepse (SIC), está relaciona-

da à resposta inflamatória sistêmica induzida 

por infecção e pode contribuir para o aumento 

do risco de trombose e acidente vascular 

cerebral. A hipercoagulação pode levar ao 

acidente vascular cerebral isquêmico, promo-

vendo tromboembolismo venoso e embolia 

paradoxal, fato que poderia explicar o aci-

dente vascular cerebral por oclusão de grandes 

vasos em jovens sem fatores de risco vascular, 

onde a ruptura da placa ou trombose in situ 

parece menos provável (NANNONI et al., 

2021). 

O segundo mecanismo fisiopatológico tem 

haver no modo como o SARS-CoV-2 conse-

gue entrar nas célula. O SARS-CoV-2 se liga 

à enzima conversora de angiotensina 2 

(ACE2). Essa ligação é pelo menos 10x mais 

forte do que a de outros vírus SARS, o que 

pode ser um fator essencial que influencia as 

taxas de infecção por COVID-19 mais altas 

em humanos (KEMPURAJ et al., 2020). Esse 

receptor é expresso nos pulmões, coração, rins 

e endotélio vascular. A invasão viral direta de 

células endoteliais causa uma inflamação ou 

também chamada de endotelite. Além disso, a 

ligação do SARS-CoV-2 ao receptor ACE-2 

causa uma depleção de sua disponibilidade 

por meio de endocitose e, em última análise, 

uma regulação negativa do sistema renina-

angiotensina (SRA). Na verdade, a geração 
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sem oposição da Angiotensina II, não mais 

contrabalançada pela Angiotensina 1-7, piora 

a lesão pulmonar e também é responsável pela 

disfunção endotelial em órgãos como o cora-

ção e o cérebro. Isso pode resultar em aumento 

da atividade simpática, perda da autorregu-

lação da pressão arterial e vasoconstrição com 

subsequente isquemia de órgãos (NANNONI 

et al., 2021). 

Por fim, o último mecanismo fisiopatoló-

gico, está relacionado com os pacientes que 

desenvolveram o quadro grave da doença. 

Esses pacientes demonstraram níveis elevados 

de citocinas pró-inflamatórias  como as 

interleucinas (IL): IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-17 e o fator de necrose tumoral (TNF-

α). Níveis elevados de citocinas causam infla-

mação e hipercoagulabilidade em pacientes 

com COVID-19, o que pode ser atribuído a 

várias razões. Primeiro, as citocinas interagem 

com o sistema de coagulação como IL-1, IL-6 

e TNF-α, fato que facilita a liberação do fator 

tecidual (FT), que ativa a via extrínseca da 

coagulação. Além disso, promovem a expres-

são do PAI-1, o que resulta na inibição do 

sistema de fibrinólise. Além disso, os níveis 

de inibidores da via do FT e antitrombina 

estão diminuídos em um ambiente inflama-

tório, o que provoca a ativação do sistema de 

coagulação. 

Em segundo lugar, as citocinas interagem 

com os NETs. Estudos anteriores indicaram 

que as citocinas promovem a formação de 

NET, que desencadeia as vias de coagulação 

extrínseca e intrínseca, resultando na geração 

de trombina. Terceiro, quando promovido por 

IL-1β, IL-8 e TNF-α, as células sanguíneas 

como os eritrócitos, leucócitos e linfócitos 

expõem a fosfatidilserina (PS) à sua mem-

brana externa, o que leva a um estado hiper-

coagulável. Em resumo, infere-se que os 

níveis elevados de citocinas em pacientes com 

COVID-19 e a subsequente ativação do siste-

ma de coagulação levam à EIA (ZHANG et 

al., 2021). 

Um estudo de coorte retrospectivo consta-

tou que um grupo de 1.916 adultos, tratados 

para COVID-19 em 2 hospitais de Nova York, 

que 1,6% do total sofreu um acidente vascular 

cerebral isquêmico. Em comparação, a taxa de 

AVC entre pacientes com influenza entre 

2016 e 2018 foi de 0,2%. O tempo médio 

desde o início dos sintomas do COVID-19 até 

o AVC foi de 16 dias. (WOOL, 2021). 

Outros dois estudos realizados por (SIEP-

MANN et al., 2021) reafirmam a análise, em 

que um deles foi um estudo observacional de 

coorte multicêntrico envolvendo 165 pacien-

tes, em quatro hospitais participantes na 

Saxônia e Alemanha para caracterizar pacien-

tes consecutivos com COVID-19, confirmado 

em laboratório e que sofreram AVC agudo 

durante a hospitalização, no qual resultou uma 

taxa geral de acidentes vasculares cerebrais de 

4,2%. Já o segundo, foi uma pesquisa sistemá-

tica da literatura que identificou dois estudos 

observacionais envolvendo 576 pacientes com 

a infecção, confirmados em laboratório e 

obteve-se uma incidência de 2,6% o que 

equivale a 15 pacientes relatados como tendo 

um acidente vascular cerebral relacionado à 

hospitalização por COVID-19. 

Algumas características mais comuns nas 

clínicas de pacientes que desenvolveram o 

AVC após terem se contaminado com COVID 

19 são a hipertensão, o diabetes mellitus e a 

hiperlipidemia. Os sintomas relacionados com 

o COVID nesses pacientes foram a febre, os 

sintomas respiratórios agudos e a dispneia. 

Alguns sintomas típicos do COVID-19 não 

foram apresentados, ou seja, não havia os 

sintomas respiratórios agudos e a infecção 

respiratória ocasionada pelo COVID-19 foi 

detectada acidentalmente na tomografia e 

radiografia, antes mesmo de ter sido feito o 

teste para o vírus (GOH et al., 2020). 
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Os AVC, especialmente aqueles que são 

causados pela oclusão de grandes vasos, estão 

associados a certas condições pré-trombó-

ticas, e a subsequente imobilidade e hospita-

lização de emergência podem fazer com que 

haja o aumento dos riscos de complicações 

trombóticas. Diante do exposto, o medica-

mento a ser escolhido para os casos de con-

dições trombóticas vai depender das diretrizes 

e preferências institucionais, mas a alteração 

farmacocinética causada pelo COVID nesses 

pacientes deve ser levada em conta. (MA et 

al., 2021). 

Esse fato levanta a questão: saber se o 

rastreamento da infecção por COVID-19 de 

rotina é realmente necessário para pacientes 

com AVC sem sintomas. Isso ocorre princi-

palmente quando o mecanismo do AVC não 

está tão claro ou, ainda, não possui os fatores 

de risco cardiovascular tradicionais. Além 

disso, é particularmente difícil observar os 

sinais de AVC isquêmico em pacientes que 

estão gravemente enfermos com COVID-19. 

Esses pacientes são frequentemente intubados 

e sedados, o que pode mascarar suas caracte-

rísticas clínicas (YAGHI et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante de todo o exposto e, com base na 

revisão integrada de literatura realizada, pode-

se concluir, por meio de abundantes indícios 

que há uma associação entre o acidente 

vascular cerebral e o COVID-19, por meio de 

três mecanismos fisiopatológicos que eviden-

ciaram esta relação. 

Assim, é necessário aprofundar a respeito 

da correlação entre essas duas mazelas, com 

objetivo de reduzir a taxa de mortalidade dos 

pacientes acometidos pelas duas doenças. 
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INTRODUÇÃO 
 

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é um 

quadro imunomediado agudo caracterizando 

uma polirradiculoneuropatia que pode ser 

ocasionado por quadros bacterianos como 

Campylobacter jejuni ou virais, Epstein-Barr 

ou influenza. 

No ínicio de 2019, foi identificado em 

Wuhan, China, um novo patógeno corona-

vírus, presente em amostras de lavado bron-

coalveolar obtidas de pacientes com pneu-

monia, denominado síndrome respiratória 

aguda grave 2 (SARS-CoV-2), o qual é 

responsável por causar a doença COVID-19. 

Tal doença possui como consequência de seu 

mecanismo fisiopatológico um clássico qua-

dro de pneumonia e outros acometimentos ao 

sistema respiratório, que ocasionam diversos 

danos ao organismo durante o acometimento 

viral. A maioria dos pacientes que adquiriram 

a forma grave da doença evoluíram com o 

quadro de síndrome pós COVID, sendo defi-

nido como uma sequela tardia do vírus. 

Dito isso, está sendo necessário a reali-

zação de vários estudos, a fim de elucidar o 

mecanismo causador das sequelas pós infec-

ção, especialmente nos pacientes que evoluí-

ram para a forma grave, mas também naqueles 

que adquiriram quadros leves a moderados 

(KILINC et al., 2020). Dentre as sequelas pós 

COVID que estão em destaque, a Síndrome de 

Guillain-Barré entra como a grande incógnita 

para os cientistas. 

O objetivo deste capítulo é determinar, 

através da revisão de literatura, se há existên-

cia de associação causal entre o SARS-CoV-2 

e o surgimento da síndrome de Guillain-Barré 

(SGB). 
 

MÉTODO 
 

O presente trabalho trata-se de uma 

revisão de literatura realizada no período do 

mês de agosto no ano de 2021, realizado por 

meio de pesquisas realizadas nas bases de 

dados PubMed, não sendo utilizado outras 

bases de dados e pesquisas. Foram utilizados 

os descritores: Acute polyradiculoneuritis, 

Guillain-barré syndrome, Neurological e 

SARS-CoV-2. Através dessa busca foram 

encontrados dez artigos que se enquadravam 

aos descritores e ao tema proposto, 

posteriormente submetidos aos critérios de 

seleção estabelecidos para pesquisa. 

Os critérios de inclusão foram a seleção de 

artigos nos idiomas português e inglês, os 

quais foram publicados no período de 2020 a 

2021, que abordavam as temáticas propostas 

para esta revisão de forma coerente e que 

contribuísse para a comunidade cientifica. 

Além disso, os estudos do tipo: relato de caso, 

metanálise, revisão de literatura e protocolos 

clínicos foram incluídos na construção deste 

capítulo. 

Como forma de seleção para os critérios de 

exclusão foram os artigos disponibilizados na 

forma de resumo, os quais não foram 

considerados com embasamento necessário 

para acréscimo no presente estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com Keddie et al., 2021, um 

estudo realizado no Reino Unido mostrou que 

entre abril e maio de 2020 ocorreram entre 

4.000 e 6.000 casos de COVID-19 por dia. Já 

em relação aos casos de SGB, o número de 

casos foi consideravelmente menor, inclusive 

em relação ao período entre 2016 e 2019, 

totalizando 219 casos de SGB nos meses de 

março, abril e maio de 2020, e uma média de 

361 casos em todo o período entre 2016-19. 

A partir de Takehisa Hirayama et al., 

2020, foi exposto que no Japão o número de 

casos notificados de SGB entre março e abril 

de 2020 foram cinco vezes maiores que o 
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relatado nos últimos 3 anos. Whittaker et al. 

observaram que a SGB associada à infecção 

por SARS-CoV-2 se manifesta principal-

mente como fraqueza dos membros inferiores 

e parestesia. Junto a isso, alguns autores 

relataram o desenvolvimento em conjunto de 

sintomas neurológicos e respiratórios em 

pacientes com COVID-19 e SGB. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o 

diagnóstico da SGB é feito através da análise 

da sintomalogia associado aos critérios clíni-

cos sugestivos e essenciais, análise de líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e eletroneuromio-

grafia. Os critérios clínicos utilizados para 

elucidar o diagnóstico são divididos em 

sugestivos e essenciais. 

Para confirmação do quadro é necessário a 

presença de: dois critérios essenciais e presen-

ça de pelo menos três critérios sugestivos, 

além da ausência de situação que exclua o 

diagnóstico de SGB; análise de liquor e estudo 

eletroneurofisiológico compatíveis com a 

doença. Já os sugestivos são subdivididos em 

clínicos, análise de LCR e estudo eletrofisio-

lógico, já os essenciais não possuem subdi-

visão, dando enfoque apenas na presença de 

fraqueza progressiva de um ou mais membros 

ou músculos cranianos podendo ser de paresia 

leve até plegia e na hiporreflexia e arreflexia 

distal de graus variáveis. 

Os critérios clínicos sugestivos de SGB 

são: a) Sinais sensitivos leves a moderados; b) 

Dor; c) Progressão dos sintomas ao longo de 

4 semanas; d) Demonstração relativa de pare-

sia de membros, podendo ser relativa; e) Dis-

função autonômica; f) Ausência de febre no 

início do quadro. A análise do líquor consiste 

na presença de altas taxas de proteínas e 

presença de menos de 10 células/mm3. O 

estudo eletroneurofisiológico consiste na pre-

sença da redução da velocidade de condução 

motora em dois ou mais estruturas nervosas, 

prolongamento da latência motora distal e 

onda-F ou até mesmo ausência e bloqueio da 

condução do potencial nos compartimentos 

neurais. 

A síndrome respiratória causada por coro-

navirus 2 (SARS-CoV-2) é caracterizada por 

sintomas típicos como febre, resfriados, dores 

de garganta, diarreia e sintomas respiratórios. 

Entretanto, a presença de sintomas atípicos, 

como cefaleias, tontura, convulsões, anosmia, 

acidente vascular cerebral e rebaixamento da 

consciência levanta o questionamento sobre 

um possivel comprometimento neural causa-

do pela doença COVID-19. Em estudos rea-

lizados, foram relatados casos de SGB pós 

COVID-19, além de achados anatomopatoló-

gicos que apontaram graus de comprome-

timentos cerebelar. Alguns estudos apontam 

que essa relação é possível por mecanismos de 

comprometimento da barreira hematoencefá-

lica, através de receptores ECA2, que permi-

tem a entrada e ação do SARS-CoV-2 no 

sistema nervoso (COLLANTES et al., 2020) 

(WANG et al., 2020). Achados como edema 

ao redor das pequenas veias do cérebro, tecido 

cerebral ligeiramente edematoso, desmielini-

zação de fibras nervosas e degeneração neural 

focal reforçam essa hipótese de relação causal 

de SGB. 

A respeito da tempestade de citocinas 

liberadas durante a COVID-19, estudos 

apontam que elas podem causar neurotoxici-

dade, atuando também na barreira hematoen-

cefálica. As citocinas liberadas, tais como IL-

6, IL-1 beta e TNF alfa podem ser neurotó-

xicas diretamente, mediar ou mesmo inibir a 

lesão de células do SNC (AGHAGOLI et al., 

2020). Entretanto, ainda se faz necessária a 

realização de estudos que possam elucidar a 

maneira pela qual as citocinas causam dano 

direto ao SNC.
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CONCLUSÃO 
 

Portanto, esta revisão indica que a 

COVID-19 pode estar relacionada de forma 

indireta com o surgimento da Síndrome de 

Guillain-Barré, tendo em vista as inúmeras 

lesões neurológicas que ocorrem com a pro-

gressão da doença, principalmente nos pa-

cientes graves. 

Apesar do diagnóstico de SGB se fazer 

necessário com a realização de exames 

complementares como a punção do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e eletroneuromio-

grafia, os critérios de exclusão e inclusão 

foram os principais meios de associação entre 

SGB e COVID-19. Ademais, os critérios de 

inclusão se mostram positivos em pacientes 

com COVID-19 e os critérios de exclusão se 

mostraram ausentes. 

Assim, o médico deve estar atento e ciente 

das sequelas que possam ocorrer após o 

acometimento por SARS-CoV-2, bem como a 

própria Síndrome de Guillain-Barré. Assim, 

se faz necessária a realização de exames 

específicos em paciente que manifestarem 

critérios que indiquem a presença de SGB, 

para que haja diagnóstico preciso e o tra-

tamento adequado possa ser instituído preco-

cemente. 
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