
Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.
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Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 

Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.

Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 

proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 

apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.
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Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 
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Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.

Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 

proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 

apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.

Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 
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Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.
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Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 

proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 

apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.

Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 

Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.
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Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 

proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 

apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.

Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 

Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.
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Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 
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proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 

apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.

Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 

Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.

Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 
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proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 
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apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.

Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 

Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.

Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 

proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 
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apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.

Newsletter#02 | Revisão de evidência científica
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Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-



Contaminação ambiental
van Doremalen N et al. Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973
Foram analisadas a estabilidade em aerossol e em superfícies do 
SARS-CoV-2 e comparada com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2, apesar de 
redução dos títulos virais, permaneceu viável em aerossol em toda a du-
ração da experiência (3 horas). Apresentou maior estabilidade em plástico 
e em aço inoxidável do que em cobre e em cartão – vírus viável foi deteta-
do às 72h nas primeiras superfícies, mas com grande redução nos títulos 
virais. Os tempos de semi-vida do SARS-CoV-2 foram de: 1.1-1.2h [IC95 
0.64-2.64] em aerossol, 5.6h em aço inoxidável e 6.8h no plástico. Um 
modelo de regressão Bayesiano sugere que o SARS-CoV-2 pode per-
manecer viável mais de 100h em plástico.
Estes resultados mostram que a transmissão por aerossolização e por 
contacto com superfícies contaminadas é plausível, dado que o vírus per-
manece viável durante horas em aerossol e durante dias em superfícies.

Ong SWX et al. Air, Surface Environmental, and Personal 
Protective Equipment Contamination by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a 
Symptomatic Patient. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.3227
Foram analisadas amostras de superfícies ambientais em 3 doentes com 
COVID-19 internados num hospital em Singapura, em quartos com isola-
mento de via aérea, com antecâmara. Em 2 doentes (A e B), as amostras 
foram colhidas após a limpeza de rotina e no outro (C) foram colhidas pre-
viamente a esta. O agente de limpeza utilizado foi dicloroisocianurato 
sódico.
As únicas amostras positivas ocorreram no doente C – 87% das amostras 
recolhidas no quarto e 60% das amostras recolhidas na casa de banho 
(incluindo sanita, lavatório e maçaneta da porta). Este doente apresentava 
apenas sintomas das vias aéreas superiores, amostras de fezes positivas 
para SARS-CoV-2, e maior carga viral que os restantes. As amostras de ar 
foram negativas.
O equipamento de proteção individual também foi testado, sendo positiva 
apenas a amostra do sapato. Todas as amostras da ante-câmara  foram 
negativas.
Verifica-se que a contaminação ambiental, bem como a presença de vírus 
nas fezes, é um potencial meio de transmissão. As medidas de descon-
taminação através da higienização foram eficazes.

Diagnóstico serológico 
Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of 
novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; doi: 
10.1093/cid/ciaa344
Neste estudo, foram testadas amostras plasmáticas seriadas de 173 
doentes durante a hospitalização, para os anticorpos (Ac) an-
ti-SARS-CoV-2 – total, IgM e IgG.
A especificidade dos testes serológicos (pela análise de amostras colhi-
das em indivíduos saudáveis previamente ao surto) foi calculada em 
99.1% para total de Ac, 98.6% para IgM e 99% para IgG.
A taxa de seroconversão para o título total de Ac, para IgM e IgG foi de 
93.1%, 82.7% e 64.7%, respetivamente. Aponta-se como razão para o 
facto de 12 doentes terem permanecido seronegativos, a falta de 
amostras numa fase mais tardia da infeção. Na curva cumulativa de sero-
conversão, observa-se taxa de 100% para o total de Ac e para IgM após 
1 mês do início. A seroconversão foi sequencial, com tempos medianos 
de seroconversão de 11, 12 e 14 dias para total de Ac, IgM e IgG, respeti-
vamente.
Relativamente a sensibilidade dos testes serológicos:
• Na fase precoce, 7 dias após início, o teste RNA teve a maior sensibili-

dade (66.7%), enquanto o doseamento de Acs teve sensibilidade de 
38.3%;

• A partir do 8º dia, a sensibilidade dos testes serológicos ultrapassaram 
a do o teste RNA;

• Entre o 8º e o 14º dia, a sensibilidade do total de Ac, IgM e IgG foi de 
89.6%, 73.3% e 54.1%, sempre superiores à do RNA (50.4%).

• Na fase mais tardia (15-39 dias após início), a sensibilidade do total de 
Ac, IgM e IgG foi de 100%, 94.3% e 79.8%, enquanto o RNA foi de-
tetável em apenas 45.5% das amostras;

Por outro lado, nos doentes com RNA não detetável nas amostras do 
trato respiratório superior, o doseamento total de Ac nos dias 1-3, 4-7, 
8-14 e 15-39 foi positivo em 28.6% (2/7), 53.6%, 98.2% e 100%, respeti-
vamente.
Com este estudo, verifica-se que: 1) a resposta de Acs na infeção por 
SARS-CoV-2 é muito similar a outras infeções virais agudas; 2) a análise 
serológica pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico atem-
pado; 3) o doseamento total de Acs é mais sensível que IgM e IgG isola-
damente. 

Lares de idosos 
McMichael TM et al. Epidemiology of Covid-19 in a long-term 
care facility in King County, Washington. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMoa2005412
Após confirmação de um caso de COVID-19 num lar de idosos em King 
County, desencadeou-se uma investigação que permitiu identificar 167 
casos confirmados com link epidemiológico a esta instituição: 101 resi-
dentes no lar (86% dos testados), 50 funcionários (29.4% do total) e 16 
visitantes. A maioria dos residentes infetados apresentava sintomas su- 
gestivos de COVID-19, e 7 eram assintomáticos. As taxas de hospita-
lização foram de: 54.5% para os residentes (idade mediana 83 anos), 50% 
para os visitantes (idade mediana 62.5 anos) e 6% para os funcionários 
(idade mediana 43.5 anos). A mortalidade (dados preliminares) foi de 
33.7%.

Kimball A et al. Asymptomatic and presymptomatic 
SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled 
nursing facility – King County, Washington, March 2020. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2020; doi: 10.15585/mmwr.mm6913e1

Este artigo procurou avaliar a utilidade do screening sintomático para 

identificação de casos COVID-19 em residentes num lar de idosos, após 
identificação de um caso positivo numa funcionária da instituição. 76 
doentes residentes (93% do total) foram testados, e 23 (30%) tiveram re-
sultado positivo. Entre os doentes com infeção confirmada, 57% (13 
doentes) eram assintomáticos à data do teste. Na semana posterior, 
10/13 doentes desenvolveram sintomas e foram reclassificados como 
pre-sintomáticos na altura do teste. A quantificação da carga viral foi simi-
lar entre os doentes sintomáticos, pre-sintomáticos e assintomáticos.
Este artigo mostrou que o screening baseado nos sintomas falhou em 
cerca de metade dos residentes desta instituição e que deverá ser reduzi-
do o limiar de suspeita de infeção em todos os contactos de doentes 
COVID-19.

Evolução clínica 
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in 
China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.2648
Estudo que reporta o maior número de casos até à data na China.

Entre um total de 72314 casos, 62% foram classificados como casos 
confirmados – por teste de deteção de ácidos nucleicos virais positivo. Os 
restantes foram classificados como suspeitos ou diagnosticados clinica-
mente – sugestivos de COVID-19 mas sem terem realizado teste por não 
haver capacidade para tal.
A grande maioria dos casos confirmados tinha entre 30 e 79 anos (87%), 
registando-se apenas 1% com idade até 9 anos, 1% entre 10 e 19, e 3% 
com idade superior a 80 anos.
Relativamente ao espectro clínico dos casos confirmados:
• 81%: doença ligeira (pneumonia ligeira ou ausente);
• 14%: doença grave (presença de dispneia, frequência respiratória ≥30 

cpm, SatO2 <93%, ratio PaO2/FiO2 < 300 e/ou infiltrados pulmonares 
> 50% em 24-48 h);

• 5%: doença crítica (presença de falência respiratória, choque séptico 
e/ou disfunção ou falência multi-orgânica).

A mortalidade entre os casos confirmados foi 2.3%, mas não ocorreu de 
forma homogénea entre os grupos etários. Assim, a mortalidade foi de 
8% nos doentes com 70-79 anos e 14.8% nos doentes ≥80 anos. Nesta 
série, não se verificaram óbitos no grupo etário <9 anos.
Todos os óbitos ocorreram nos casos de doença crítica, com mortalidade 
de 49% neste espectro de gravidade. 

A mortalidade foi mais elevada na presença de comorbilidades, nomea-
damente doença cardiovascular (10.5%), diabetes mellitus (7.3%), 
doença respiratória crónica (6.3%), HTA (6%) e cancro (5.6%).
3.8% dos casos confirmados ocorreram entre profissionais de saúde, 
sendo 14.8% destes casos graves ou críticos (registados 5 óbitos).

Guan WH et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 
2019 in China. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMoa2002032
Estudo que reporta os sintomas clínicos e outcomes de 1099 doentes 
hospitalizados em 552 hospitais na China.
O período mediano de incubação foi de 4 dias e a idade mediana dos 
doentes foi 47 anos (0.9% dos doentes tinham idade inferior a 15 anos).
Na admissão, a febre estava presente em 43.8% dos doentes, mas ocor-
reu em 88.7% ao longo do internamento. O segundo sintoma mais fre-
quente foi tosse (67.8%). Sintomas gastrintestinais foram pouco comuns 
– náuseas ou vómitos em 5% e diarreia em 3.8% dos casos.
Quanto à avaliação imagiológica, entre as TC realizadas na admissão, 
86.2% apresentavam alterações, mais frequentemente opacidades em 
vidro despolido (56.4%) e opacidades bilaterais patchy (51.8%).
Na admissão, a linfopenia estava presente em 83.2%, trombocitopenia 
em 36.2% e leucopenia em 33.7%. A maioria apresentava elevação da 

proteína C reativa. Os doentes com espectro clínico mais grave apresen-
tavam alterações laboratoriais mais significativas em relação àqueles com 
doença mais ligeira.

Aspetos clínicos peculiares 
Giacomelli A et al. Self-reported olfactory and taste disorders in 
SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 
2020; doi: 10.1093/cid/ciaa330
Foi efetuado um inquérito acerca da prevalência de alterações no olfato e 
no paladar no contexto da infeção por SARS-CoV-2 num hospital de 
Milão.
Em 59 doentes que responderam, 20 (33.9%) reportaram pelo menos 1 
das alterações e 11 (18.6%) reportaram ambas. Estas alterações ocorre-
ram principalmente antes da hospitalização. Foram mais frequentes no 
sexo feminino (52.6% vs. 25%) e em pessoas mais novas (idade mediana 
56 vs. 66 anos).
Alguns fatores que podem explicar o mecanismo patogénico subjacente 
a estas alterações:
- O SARS-CoV (2003) demonstrou, em modelos animais, uma pene-

tração transneural através do bulbo olfativo;

- O recetor ECA2 (usado pelo SARS-CoV-2 para penetrar no interior da 
célula) é largamente expresso nas células epiteliais das mucosas oral e 
nasal.

Sendo alterações frequentes e relativamente precoces no decurso da in-
feção, os autores sugerem mesmo que estas poderão ser usadas como 
uma ferramenta útil para orientar a realização de testes de deteção nos in-
divíduos pauci-sintomáticos.

Cascella M et al. Features, evaluation and treatment 
coronavirus (COVID-19). StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL). 2020
Em alguns doentes, a evolução clínica tem características particulares. 
Parece que a doença se manifesta essencialmente por febre (com pouca 
resposta a antipiréticos) e mal-estar geral, por vezes com tosse seca as-
sociada. A dispneia ocorre mais tardiamente, 5-7 dias depois nos doentes 
mais velhos, ou posteriormente nos mais novos. Em pessoas mais debili- 
tadas, pode ocorrer logo à apresentação.
Nos doentes que apresentam lesão pulmonar em agravamento induzida 
pela inflamação associada, há redução na saturação de O2 (<93%). Esta 
parece ser a fase crucial da doença; e daqui em diante pode ocorrer uma 
deterioração rápida da função respiratória. De facto, em alguns doentes, 

apesar de uma melhoria inicial com oxigenoterapia suplementar, ou pos-
teriormente ventilação não invasiva, ocorre um agravamento rápido do 
seu estado clínico, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte 
ventilatório invasivo (SVI). Sob SVI ocorre inicialmente uma melhoria 
rápida no ratio PaO2/FiO2. Contudo, após um aparente sucesso no des-
mame ventilatório, é muito frequente um agravamento posterior com ne-
cessidade de regresso ao SVI. Desta forma, tem sido sugerido que a ven-
tilação mecânica invasiva permaneça por 1-2 semanas.
Os autores deixam uma clara mensagem para que o foco na avaliação da 
progressão seja o valor da SatO2 ao invés dos valores de ratio PaO2/FiO2 
(clássicos para o diagnóstico de ARDS).

Recomendações Asma e DPOC
COVID-19: Recomendações GINA
Os doentes com asma deverão manter toda a sua terapêutica inalada, in-
cluindo corticoides inalados.
Nas exacerbações agudas de asma, os doentes deverão fazer um curso 
curto de corticoterapia oral, se for essa a indicação médica, de forma a 
prevenir consequências graves.
Em casos raros, doentes com asma grave podem necessitar de cortico-

terapia oral prolongada além da sua terapêutica inalada. Nestes casos, a 
corticoterapia deve ser mantida na menor dose possível. As terapias 
biológicas devem ser usadas pelos doentes com critérios para tal, de 
forma a reduzir a necessidade de corticoides orais.
Os nebulizadores devem ser, sempre que possível, evitados dado o risco 
de maior disseminação viral.
Nas exacerbações, os inaladores pMDI (pressurizados de dose calibrada) 
com câmara expansora são preferenciais.
No tratamento para uma exacerbação grave, a terapêutica inalada de ma-
nutenção deve ser mantida (quer no domicílio, quer no hospital).
Os doentes com rinite alérgica devem manter os corticoides nasais 
prescritos pelo seu médico.
Espirometrias de rotina devem ser suspensas de modo a reduzir o risco 
de transmissão viral.

COVID-19: Recomendações GOLD
O GOLD reconhece que os doentes com DPOC estão entre os mais afeta-
dos pela COVID-19. Não está ciente de nenhuma evidência científica que 
suporte que os corticoides inalados (ou orais) devam ser evitados nos 
doentes com DPOC durante a pandemia. Os doentes deverão manter a 
sua terapêutica regular.
A oxigenoterapia deve ser fornecida de acordo com as recomendações.

genação, evitar a ventilação manual com máscara facial a não ser 
em caso de dessaturação grave (pela significativa aerossolização a 
ela associada), e o benefício de oxigenoterapia nasal em baixo fluxo 
para prevenir dessaturação (deve ser evitada em fluxo elevado por 
ser geradora de aerossóis e pela proximidade entre o profissional de 
saúde e o doente durante a técnica).

• Relativamente à entubação guiada por broncofibroscopia, deverão 
ser usados broncofibroscópios de utilização única para reduzir o 
risco de contaminação cruzada. É fortemente recomendado o uso 
de ecrã separado.

• O tubo orotraqueal deve ter o menor diâmetro possível para reduzir 
o risco de tosse durante o procedimento pela passagem pelas 
aritenóides.

• Se necessária entubação traqueal com o doente acordado, esta é 
mais rápida com videolaringoscópio do que com broncofibroscópio, 
pelo que deve ser considerada.

• Poderá ser necessária entubação traqueal emergente nos doentes 
COVID-19. Esta é frequentemente realizada fora do ambiente de 
UCI e aumenta os riscos para os profissionais de saúde. Contudo, a 
melhor abordagem da via aérea não deve comprometer a segurança 
dos profissionais pelo que estes deverão ter o EPI completo antes 
do procedimento.

• Após entubação, a auscultação para confirmação não é recomen-
dada, devendo ser feita esta confirmação com traçado de cap-
nografia ou visualização do movimento da parede torácica.

O artigo refere ainda dados importantes sobre o EPI e máscaras de 
proteção, reforçando que a retirada do EPI (especialmente com a fadiga 
do profissional de saúde) se associa a um muito elevado risco de conta- 
minação.
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Segurança dos profissionais de saúde
Sorbello M et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences 
and recommendations from clinical practice. Anaesthesia 2020; 
doi: 10.1111/anae.15049
Este artigo fornece recomendações aos profissionais de saúde, baseadas 
na experiência clínica de Itália.
Descrevem-se particularmente elementos chave na abordagem clínica in-
cluindo oxigenoterapia segura, abordagem da via aérea, equipamento de 
proteção individual (EPI), entre outros.
1. Oxigenoterapia suplementar e ventilação não invasiva (VNI)

• Todas as estratégias de administração de oxigénio suplementar em 
doentes com ventilação espontânea apresentam riscos de aerosso- 
lização e transmissão de doença.

• O uso de máscaras de Hudson e de Venturi, cânulas nasais e hel-
mets têm menor risco de transmissão quando comparados com 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo e VNI com máscara.

• Além do risco potencial de aerossolização de partículas virais, a VNI 
pode não ser suficiente para tratar a insuficiência respiratória induzi-
da por COVID-19 (de acordo com observações preliminares em 
Itália).

2. Entubação e abordagem de via aérea
• A entubação orotraqueal (EOT) comporta o maior risco para os 

profissionais de saúde, pela exposição significativa a secreções 
com carga viral elevada.

• É encorajada a EOT precoce ao invés da EOT tardia ou EOT de 
emergência pelos riscos acrescidos para o doente e para os profis-
sionais de saúde.

• A ventilação invasiva apresenta menor aerossolização e é mais 
segura quer para os profissionais, quer para os outros doentes.

• A triagem de doentes baseada no prognóstico expectável tem-se 
tornado cada vez mais importante.

• Qualquer procedimento de abordagem da via aérea deve ser eletivo 
ao invés de emergente e todos os meios para alcançar o sucesso à 
primeira intervenção devem ser adotados.

• Estes procedimentos devem ser realizados em salas de pressão 
negativa (se disponíveis) ou áreas de isolamento.

• A EOT com o doente acordado é um procedimento potencialmente 
gerador de elevada aerossolização, pelo que deve ser cuidadosa-
mente avaliada. Desta forma, deve ser determinada a segurança de 
uma EOT com sedação.

• Neste artigo são sugeridos os passos para uma EOT bem sucedida 
à primeira, sendo reforçada a necessidade de uma boa pré-oxi-


