
Vírus SARS-CoV-2   

He F et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) – What we 
know? J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25766
Os coronavírus são um grupo de vírus de cadeia simples de RNA que provo-
cam várias doenças em humanos e animais. Tradicionalmente, os coro-
navírus responsáveis por provocar doença em humanos (CoV) provocam in-
feções respiratórias ligeiras (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 and 
HCoV-HKU1). Mas, nas últimas duas décadas, surgiram 2 novos coronavírus 
capazes de provocar doença grave em humanos: SARS-CoV (em 2003) e o 
MERS-CoV (em 2012) – responsável pela síndrome respiratória do Médio 
Oriente. Na epidemia SARS-CoV, foram infetadas mais de 8000 pessoas em 
todo o mundo, com cerca de 800 mortes – taxa de mortalidade a rondar os 
10%. Por outro lado, a MERS-CoV teve uma taxa de mortalidade de cerca de 
35%.
O SARS-CoV-2 (também conhecido como SARS-nCoV) é o 7º membro da 
família dos coronavírus a infetar humanos. 
Investigação recente mostra que o SARS-CoV-2 partilha 96.2% da sequên-
cia genómica com uma região do coronavírus dos morcegos, pelo que se 
assume com grande probabilidade que seja neste animal que o vírus teve 
origem. O hospedeiro animal intermediário é ainda desconhecido.
A análise das amostras de 7 doentes infetados com SARS-CoV-2 sugere que 
este vírus partilha 79.5% da sequência genética com o SARS-CoV. Tal como 
no SARS-CoV, a enzima conversora da angiotensina 2 (ECA 2) é o recetor 

celular para o SARS-CoV-2. A ligação é feita através da proteína S do es-
pigão do coronavírus. Contudo, a proteína S do SARS-CoV-2 liga-se ao rece-
tor da ECA com 10-20x mais afinidade do que no caso do SARS-CoV – o que 
pode explicar a facilidade de transmissão em humanos. Não se liga a outros 
recetores, como por exemplo DPP4.

Tang  X et al. On the origin and continuing evolution of 
SARS-CoV-2. Natl Sci Rev. 2020; doi: 10.1093/nsr/nwaa036
Neste estudo, foram avaliados 103 genomas de SARS-CoV-2 e identificadas 
as variantes genéticas. O vírus SARS-CoV-2 foi categorizado em 2 tipos 
major: L e S. Os resultados da análise sugerem o tipo L possa ser mais 
agressivo do que o S, por ter maior transmissibilidade e/ou taxas de repli-
cação. Entre os virus isolados em Wuhan, 96.3% eram do tipo L. Contudo, 
entre os virus isolados fora de Wuhan, 61.6% eram do tipo L e 38.4% do tipo 
S. A frequência do tipo L diminuiu desde Janeiro 2020. Um possível fator ex-
plicativo é que a intervenção humana (com o tratamento e isolamento dos in-
fetados) tenha provocado maior pressão seletiva no tipo mais agressivo.

Zhang H et al. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a 
SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential 
therapeutic target. Intensive Care Med 2020; doi: 
10.1007/s00134-020-05985-9
A proteína do espigão do SARS-CoV-2 liga-se diretamente ao recetor ECA2 
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na superfície da célula do hospedeiro, facilitando a entrada e a replicação 
virais. A questão-chave é qual a razão pela qual o pulmão parece ser o 
órgão-alvo mais vulnerável. São apontadas 3 razões:
- O pulmão é naturalmente muito suscetível a vírus inalados.
- Um estudo demonstrou que 83% de todas as células que expressam 

ECA2 eram células epiteliais alveolares tipo II.
- As células epiteliais alveolares que expressam ECA2 têm um elevado 

número de genes que facilitam a replicação do coronavírus no pulmão.
A expressão do recetor ECA2 é também encontrada em vários tecidos ex-
trapulmonares incluindo coração, rim, endotélio e intestino.

Transmissão vertical? 
Chen H et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 
women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 
395: 809-815
Análise retrospetiva de dados clínicos, laboratoriais e imagiológicos de 9 
mães com pneumonia COVID-19 admitidas num hospital de Wuhan.
Para avaliar a possibilidade de infeção fetal intrauterina, foram testados líqui-
do amniótico, cordão umbilical e exsudado orofaríngeo dos recém-nascidos. 
Todas as amostras foram negativas para SARS-CoV-2, o que sugere a 

ausência de infeções fetais in utero por COVID-19 na fase final da gravidez. 
Isto está de acordo com o que tinha sido previamente observado na SARS.
Posteriormente a esta análise, registou-se o caso de um recém-nascido po- 
sitivo para SARS-CoV-2, nascido de uma mulher com pneumonia COVID-19. 
O exsudado orofaríngeo do recém-nascido foi colhido aproximadamente 30 
horas após o parto. Além disso, não foram feitos testes a amostras como 
líquido amniótico, cordão umbilical ou placenta. Desta forma, não se pode 
concluir que tenha havido infeção in utero neste caso particular.

Zeng H et al. Antibodies in infants born to mothers with 
COVID-19 Pneumonia. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.4861
Estudos prévios não identificaram transmissão materno-fetal do 
SARS-CoV-2 baseado na análise de RT-PCR (reverse transcriptase–poly-
merase chain reaction).
Em Fev 2020, ficou disponível a avaliação de anticorpos IgG e IgM para o 
SARS-CoV-2. O critério serológico foi então adicionado aos critérios dia- 
gnósticos de COVID-19 no documento da Comissão de Saúde da China. 
Neste estudo, estes novos critérios serológicos foram aplicados a 6 grávidas 
com infeção COVID-19 confirmada e aos seus recém-nascidos.
Todas as mães apresentavam manifestações clínicas ligeiras. O parto ocor-
reu por cesareana em todos os casos, em salas de pressão negativa, com 
equipamentos de proteção individual apropriados. Os recém-nascidos foram 
isolados das mães imediatamente após o parto.

As zaragatoas orofaríngeas e as amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
tiveram resultados RT-PCR negativo. Todos tinham anticorpos específicos 
para SARS-CoV-2 detetáveis:
- 2 recém-nascidos apresentavam concentrações IgG e IgM superiores ao 

normal;
- 3 apresentavam elevação de IgG, com IgM normal;
- 1 apresentava IgG e IgM em níveis normais.

Sabe-se que os anticorpos IgG atravessam a placenta de forma passiva a 
partir do 2º trimestre, com elevados níveis no momento do parto. Contudo, 
os anticorpos IgM (neste estudo detetados em 2 recém-nascidos), não 
atravessam geralmente a placenta devido à sua maior estrutura macromo-
lecular.
Este estudo, apesar de várias limitações, vem levantar a hipótese de os anti-
corpos IgM terem sido produzidos pelo feto, como resultado de o vírus ter 
atravessado a placenta.
Mais investigação é necessária para avaliar esta hipótese.

Kimberlin DW, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In 
Utero? More Definitive Evidence Is Needed. JAMA 2020; 
doi:10.1001/jama.2020.4868
Comentário relativo ao artigo Zeng et al.
No estudo, a evidência para a transmissão vertical baseia-se unicamente 
nos níveis elevados de IgM das amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
após o parto. Não há evidência virológica de infeção congénita dado que as 
PCR foram todas negativas.
Os autores referem que o diagnóstico apenas por IgM apresenta algumas 
limitações. É certo que os anticorpos IgM são demasiados grandes para 
cruzar a placenta e que, com a sua deteção no recém-nascido, podemos ra-
zoavelmente assumir que estes refletem a produção fetal após infeção in 
utero. Contudo, também é certo que a maioria das infeções congénitas não 
são diagnosticadas com base unicamente nos níveis IgM, dado que estas 
avaliações têm um número não negligenciável de falsos positivos e falsos 
negativos, bem como fenómenos de reatividade cruzada.
Em conclusão, apesar de ser possível que estes resultados reflitam trans-
missão do SARS-CoV-2 in utero, é necessária mais evidência para suportar 
esta hipótese.

Carga viral 
Zou L et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory 
specimens of infected patients. N Engl J Med 2020; 382: 
1177-1179
Foi analisada e monitorizada a carga viral das zaragatoas nasal e orofaríngea 
de 18 doentes infetados com COVID-19, incluindo 1 totalmente assintomáti-
co. As cargas virais mais elevadas foram detetadas pouco tempo após o 
início de sintomas, sendo superiores na zaragatoa nasal em relação à oro-
faríngea. Este padrão é diferente do observado nos doentes com SARS-CoV 
(2003), assemelhando-se mais ao do vírus influenza.
A carga viral detetada no doente assintomático foi similar à dos sintomáti-
cos, o que sugere potencial de transmissão dos doentes assintomáticos ou 
minimamente sintomáticos.
Estes resultados estão de acordo com relatos de que a transmissão pode 
ocorrer precocemente no decurso da infeção e sugerem que a deteção de 
caso e isolamento possa requerer estratégias diferentes daquelas adotadas 
no controlo da SARS.

SARS-CoV-2 em crianças
Dong Y et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric 
patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics 2020; 
doi: 10.1542/peds.2020-0702
Estudo retrospetivo das características epidemiológicas de 2143 doentes 
pediátricos com COVID-19. No estudo, foram incluídos casos confirmados e 
casos suspeitos. Relativamente à gravidade dos casos, 94.1% apresen-
taram doença assintomática, ligeira ou moderada; 5.2% doença grave (aqui 
definida de acordo com a presença de dispneia, cianose central e SatO2 
<92%) e 0.6% doença crítica. A gravidade não foi homogénea em todas as 
faixas etárias. Assim, a prevalência de doença grave e crítica foi de 10.6% 
em crianças <1 ano, 7.3% com 1-5 anos, 4.2% com 6-10 anos, 4.1% com 
11-15 anos e 3% em crianças com 16-17 anos. Verificou-se 1 óbito (14 anos 
de idade).
Os dados sugerem que, quando comparadas com adultos, as manifestações 
clínicas da COVID-19 nas crianças têm menor gravidade. Alguns fatores ex-
plicativos são apontados:
- Menor exposição (grande parte das crianças permanece em casa)
- A maturidade e função da ECA2 (fundamental para entrada do vírus na 

célula) é menor nas crianças.
- Maior nível de anticorpos contra vírus, dado terem infeções respiratórias 

frequentes (nomeadamente a VSR).

- O facto de terem o sistema imunitário ainda em desenvolvimento faz com 
que respondam aos patogénios de forma diferente dos adultos.

Cruz AT, Zeichner SL. COVID-19 in children: initial characteriza-
tion of pediatric disease. Pediatrics 2020;  doi: 10.1542/-
peds.2020-0834
Comentário sobre o artigo Dong et al.
As crianças podem desempenhar um papel major na transmissão comu-
nitária do virus. Os dados disponíveis sugerem que as crianças têm maior 
envolvimento das vias aéreas superiores (incluindo serem portadoras naso-
faríngeas) do que das inferiores. Há evidência de persistência do vírus nas 
fezes durante várias semanas após o diagnóstico, o que leva à preocupação 
sobre a possibilidade de transmissão fecal-oral.
A persistência prolongada de vírus nas secreções nasais e fezes tem impli-
cações substanciais para a disseminação comunitária em creches, escolas e 
no domicílio. Adicionalmente, coronavírus não-COVID-19 são detetados nas 
secreções respiratórias de uma grande percentagem de crianças saudáveis; 
se isto ocorre ou não com a COVID-19 é incerto.

Lu X et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMc2005073
Uma revisão recente de 72314 casos do CDC chinês mostrou que <1% dos 
casos ocorreu em crianças <10 anos de idade.
Neste artigo, é feita uma avaliação clínica retrospetiva de crianças infetadas 
com SARS-CoV-2 e tratadas no hospital pediátrico de Wuhan. Das crianças 
testadas, 12.3% foram confirmadas como estando infetadas por 
SARS-CoV-2. A idade média foi de 6.7 anos. 15.8% das crianças infetadas 
não apresentava sintomas nem sinais radiológicos de pneumonia. 7% era 
assintomática mas apresentava características radiológicas de pneumonia. 
19.3% apresentava sintomas de infeção das vias aéreas superiores e 64.9% 
cursou com pneumonia. No curso da hospitalização, 3 doentes necessi-
taram de ventilação mecânica invasiva. Todos estes apresentavam patolo-
gias concomitantes – hidronefrose, leucemia e intussusceção intestinal 
(óbito neste último – 10 meses de idade).
No espetro de doença COVID-19 aqui reportada, a maioria das crianças infe-
tadas, ao contrário dos adultos, parece ter uma evolução clínica mais ligeira.



Vírus SARS-CoV-2   

He F et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) – What we 
know? J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25766
Os coronavírus são um grupo de vírus de cadeia simples de RNA que provo-
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as variantes genéticas. O vírus SARS-CoV-2 foi categorizado em 2 tipos 
major: L e S. Os resultados da análise sugerem o tipo L possa ser mais 
agressivo do que o S, por ter maior transmissibilidade e/ou taxas de repli-
cação. Entre os virus isolados em Wuhan, 96.3% eram do tipo L. Contudo, 
entre os virus isolados fora de Wuhan, 61.6% eram do tipo L e 38.4% do tipo 
S. A frequência do tipo L diminuiu desde Janeiro 2020. Um possível fator ex-
plicativo é que a intervenção humana (com o tratamento e isolamento dos in-
fetados) tenha provocado maior pressão seletiva no tipo mais agressivo.
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na superfície da célula do hospedeiro, facilitando a entrada e a replicação 
virais. A questão-chave é qual a razão pela qual o pulmão parece ser o 
órgão-alvo mais vulnerável. São apontadas 3 razões:
- O pulmão é naturalmente muito suscetível a vírus inalados.
- Um estudo demonstrou que 83% de todas as células que expressam 

ECA2 eram células epiteliais alveolares tipo II.
- As células epiteliais alveolares que expressam ECA2 têm um elevado 

número de genes que facilitam a replicação do coronavírus no pulmão.
A expressão do recetor ECA2 é também encontrada em vários tecidos ex-
trapulmonares incluindo coração, rim, endotélio e intestino.

Transmissão vertical? 
Chen H et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 
women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 
395: 809-815
Análise retrospetiva de dados clínicos, laboratoriais e imagiológicos de 9 
mães com pneumonia COVID-19 admitidas num hospital de Wuhan.
Para avaliar a possibilidade de infeção fetal intrauterina, foram testados líqui-
do amniótico, cordão umbilical e exsudado orofaríngeo dos recém-nascidos. 
Todas as amostras foram negativas para SARS-CoV-2, o que sugere a 

ausência de infeções fetais in utero por COVID-19 na fase final da gravidez. 
Isto está de acordo com o que tinha sido previamente observado na SARS.
Posteriormente a esta análise, registou-se o caso de um recém-nascido po- 
sitivo para SARS-CoV-2, nascido de uma mulher com pneumonia COVID-19. 
O exsudado orofaríngeo do recém-nascido foi colhido aproximadamente 30 
horas após o parto. Além disso, não foram feitos testes a amostras como 
líquido amniótico, cordão umbilical ou placenta. Desta forma, não se pode 
concluir que tenha havido infeção in utero neste caso particular.

Zeng H et al. Antibodies in infants born to mothers with 
COVID-19 Pneumonia. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.4861
Estudos prévios não identificaram transmissão materno-fetal do 
SARS-CoV-2 baseado na análise de RT-PCR (reverse transcriptase–poly-
merase chain reaction).
Em Fev 2020, ficou disponível a avaliação de anticorpos IgG e IgM para o 
SARS-CoV-2. O critério serológico foi então adicionado aos critérios dia- 
gnósticos de COVID-19 no documento da Comissão de Saúde da China. 
Neste estudo, estes novos critérios serológicos foram aplicados a 6 grávidas 
com infeção COVID-19 confirmada e aos seus recém-nascidos.
Todas as mães apresentavam manifestações clínicas ligeiras. O parto ocor-
reu por cesareana em todos os casos, em salas de pressão negativa, com 
equipamentos de proteção individual apropriados. Os recém-nascidos foram 
isolados das mães imediatamente após o parto.
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As zaragatoas orofaríngeas e as amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
tiveram resultados RT-PCR negativo. Todos tinham anticorpos específicos 
para SARS-CoV-2 detetáveis:
- 2 recém-nascidos apresentavam concentrações IgG e IgM superiores ao 

normal;
- 3 apresentavam elevação de IgG, com IgM normal;
- 1 apresentava IgG e IgM em níveis normais.

Sabe-se que os anticorpos IgG atravessam a placenta de forma passiva a 
partir do 2º trimestre, com elevados níveis no momento do parto. Contudo, 
os anticorpos IgM (neste estudo detetados em 2 recém-nascidos), não 
atravessam geralmente a placenta devido à sua maior estrutura macromo-
lecular.
Este estudo, apesar de várias limitações, vem levantar a hipótese de os anti-
corpos IgM terem sido produzidos pelo feto, como resultado de o vírus ter 
atravessado a placenta.
Mais investigação é necessária para avaliar esta hipótese.

Kimberlin DW, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In 
Utero? More Definitive Evidence Is Needed. JAMA 2020; 
doi:10.1001/jama.2020.4868
Comentário relativo ao artigo Zeng et al.
No estudo, a evidência para a transmissão vertical baseia-se unicamente 
nos níveis elevados de IgM das amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
após o parto. Não há evidência virológica de infeção congénita dado que as 
PCR foram todas negativas.
Os autores referem que o diagnóstico apenas por IgM apresenta algumas 
limitações. É certo que os anticorpos IgM são demasiados grandes para 
cruzar a placenta e que, com a sua deteção no recém-nascido, podemos ra-
zoavelmente assumir que estes refletem a produção fetal após infeção in 
utero. Contudo, também é certo que a maioria das infeções congénitas não 
são diagnosticadas com base unicamente nos níveis IgM, dado que estas 
avaliações têm um número não negligenciável de falsos positivos e falsos 
negativos, bem como fenómenos de reatividade cruzada.
Em conclusão, apesar de ser possível que estes resultados reflitam trans-
missão do SARS-CoV-2 in utero, é necessária mais evidência para suportar 
esta hipótese.

Carga viral 
Zou L et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory 
specimens of infected patients. N Engl J Med 2020; 382: 
1177-1179
Foi analisada e monitorizada a carga viral das zaragatoas nasal e orofaríngea 
de 18 doentes infetados com COVID-19, incluindo 1 totalmente assintomáti-
co. As cargas virais mais elevadas foram detetadas pouco tempo após o 
início de sintomas, sendo superiores na zaragatoa nasal em relação à oro-
faríngea. Este padrão é diferente do observado nos doentes com SARS-CoV 
(2003), assemelhando-se mais ao do vírus influenza.
A carga viral detetada no doente assintomático foi similar à dos sintomáti-
cos, o que sugere potencial de transmissão dos doentes assintomáticos ou 
minimamente sintomáticos.
Estes resultados estão de acordo com relatos de que a transmissão pode 
ocorrer precocemente no decurso da infeção e sugerem que a deteção de 
caso e isolamento possa requerer estratégias diferentes daquelas adotadas 
no controlo da SARS.

SARS-CoV-2 em crianças
Dong Y et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric 
patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics 2020; 
doi: 10.1542/peds.2020-0702
Estudo retrospetivo das características epidemiológicas de 2143 doentes 
pediátricos com COVID-19. No estudo, foram incluídos casos confirmados e 
casos suspeitos. Relativamente à gravidade dos casos, 94.1% apresen-
taram doença assintomática, ligeira ou moderada; 5.2% doença grave (aqui 
definida de acordo com a presença de dispneia, cianose central e SatO2 
<92%) e 0.6% doença crítica. A gravidade não foi homogénea em todas as 
faixas etárias. Assim, a prevalência de doença grave e crítica foi de 10.6% 
em crianças <1 ano, 7.3% com 1-5 anos, 4.2% com 6-10 anos, 4.1% com 
11-15 anos e 3% em crianças com 16-17 anos. Verificou-se 1 óbito (14 anos 
de idade).
Os dados sugerem que, quando comparadas com adultos, as manifestações 
clínicas da COVID-19 nas crianças têm menor gravidade. Alguns fatores ex-
plicativos são apontados:
- Menor exposição (grande parte das crianças permanece em casa)
- A maturidade e função da ECA2 (fundamental para entrada do vírus na 

célula) é menor nas crianças.
- Maior nível de anticorpos contra vírus, dado terem infeções respiratórias 

frequentes (nomeadamente a VSR).

- O facto de terem o sistema imunitário ainda em desenvolvimento faz com 
que respondam aos patogénios de forma diferente dos adultos.

Cruz AT, Zeichner SL. COVID-19 in children: initial characteriza-
tion of pediatric disease. Pediatrics 2020;  doi: 10.1542/-
peds.2020-0834
Comentário sobre o artigo Dong et al.
As crianças podem desempenhar um papel major na transmissão comu-
nitária do virus. Os dados disponíveis sugerem que as crianças têm maior 
envolvimento das vias aéreas superiores (incluindo serem portadoras naso-
faríngeas) do que das inferiores. Há evidência de persistência do vírus nas 
fezes durante várias semanas após o diagnóstico, o que leva à preocupação 
sobre a possibilidade de transmissão fecal-oral.
A persistência prolongada de vírus nas secreções nasais e fezes tem impli-
cações substanciais para a disseminação comunitária em creches, escolas e 
no domicílio. Adicionalmente, coronavírus não-COVID-19 são detetados nas 
secreções respiratórias de uma grande percentagem de crianças saudáveis; 
se isto ocorre ou não com a COVID-19 é incerto.

Lu X et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMc2005073
Uma revisão recente de 72314 casos do CDC chinês mostrou que <1% dos 
casos ocorreu em crianças <10 anos de idade.
Neste artigo, é feita uma avaliação clínica retrospetiva de crianças infetadas 
com SARS-CoV-2 e tratadas no hospital pediátrico de Wuhan. Das crianças 
testadas, 12.3% foram confirmadas como estando infetadas por 
SARS-CoV-2. A idade média foi de 6.7 anos. 15.8% das crianças infetadas 
não apresentava sintomas nem sinais radiológicos de pneumonia. 7% era 
assintomática mas apresentava características radiológicas de pneumonia. 
19.3% apresentava sintomas de infeção das vias aéreas superiores e 64.9% 
cursou com pneumonia. No curso da hospitalização, 3 doentes necessi-
taram de ventilação mecânica invasiva. Todos estes apresentavam patolo-
gias concomitantes – hidronefrose, leucemia e intussusceção intestinal 
(óbito neste último – 10 meses de idade).
No espetro de doença COVID-19 aqui reportada, a maioria das crianças infe-
tadas, ao contrário dos adultos, parece ter uma evolução clínica mais ligeira.



Vírus SARS-CoV-2   

He F et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) – What we 
know? J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25766
Os coronavírus são um grupo de vírus de cadeia simples de RNA que provo-
cam várias doenças em humanos e animais. Tradicionalmente, os coro-
navírus responsáveis por provocar doença em humanos (CoV) provocam in-
feções respiratórias ligeiras (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 and 
HCoV-HKU1). Mas, nas últimas duas décadas, surgiram 2 novos coronavírus 
capazes de provocar doença grave em humanos: SARS-CoV (em 2003) e o 
MERS-CoV (em 2012) – responsável pela síndrome respiratória do Médio 
Oriente. Na epidemia SARS-CoV, foram infetadas mais de 8000 pessoas em 
todo o mundo, com cerca de 800 mortes – taxa de mortalidade a rondar os 
10%. Por outro lado, a MERS-CoV teve uma taxa de mortalidade de cerca de 
35%.
O SARS-CoV-2 (também conhecido como SARS-nCoV) é o 7º membro da 
família dos coronavírus a infetar humanos. 
Investigação recente mostra que o SARS-CoV-2 partilha 96.2% da sequên-
cia genómica com uma região do coronavírus dos morcegos, pelo que se 
assume com grande probabilidade que seja neste animal que o vírus teve 
origem. O hospedeiro animal intermediário é ainda desconhecido.
A análise das amostras de 7 doentes infetados com SARS-CoV-2 sugere que 
este vírus partilha 79.5% da sequência genética com o SARS-CoV. Tal como 
no SARS-CoV, a enzima conversora da angiotensina 2 (ECA 2) é o recetor 

celular para o SARS-CoV-2. A ligação é feita através da proteína S do es-
pigão do coronavírus. Contudo, a proteína S do SARS-CoV-2 liga-se ao rece-
tor da ECA com 10-20x mais afinidade do que no caso do SARS-CoV – o que 
pode explicar a facilidade de transmissão em humanos. Não se liga a outros 
recetores, como por exemplo DPP4.

Tang  X et al. On the origin and continuing evolution of 
SARS-CoV-2. Natl Sci Rev. 2020; doi: 10.1093/nsr/nwaa036
Neste estudo, foram avaliados 103 genomas de SARS-CoV-2 e identificadas 
as variantes genéticas. O vírus SARS-CoV-2 foi categorizado em 2 tipos 
major: L e S. Os resultados da análise sugerem o tipo L possa ser mais 
agressivo do que o S, por ter maior transmissibilidade e/ou taxas de repli-
cação. Entre os virus isolados em Wuhan, 96.3% eram do tipo L. Contudo, 
entre os virus isolados fora de Wuhan, 61.6% eram do tipo L e 38.4% do tipo 
S. A frequência do tipo L diminuiu desde Janeiro 2020. Um possível fator ex-
plicativo é que a intervenção humana (com o tratamento e isolamento dos in-
fetados) tenha provocado maior pressão seletiva no tipo mais agressivo.

Zhang H et al. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a 
SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential 
therapeutic target. Intensive Care Med 2020; doi: 
10.1007/s00134-020-05985-9
A proteína do espigão do SARS-CoV-2 liga-se diretamente ao recetor ECA2 

na superfície da célula do hospedeiro, facilitando a entrada e a replicação 
virais. A questão-chave é qual a razão pela qual o pulmão parece ser o 
órgão-alvo mais vulnerável. São apontadas 3 razões:
- O pulmão é naturalmente muito suscetível a vírus inalados.
- Um estudo demonstrou que 83% de todas as células que expressam 

ECA2 eram células epiteliais alveolares tipo II.
- As células epiteliais alveolares que expressam ECA2 têm um elevado 

número de genes que facilitam a replicação do coronavírus no pulmão.
A expressão do recetor ECA2 é também encontrada em vários tecidos ex-
trapulmonares incluindo coração, rim, endotélio e intestino.

Transmissão vertical? 
Chen H et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 
women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 
395: 809-815
Análise retrospetiva de dados clínicos, laboratoriais e imagiológicos de 9 
mães com pneumonia COVID-19 admitidas num hospital de Wuhan.
Para avaliar a possibilidade de infeção fetal intrauterina, foram testados líqui-
do amniótico, cordão umbilical e exsudado orofaríngeo dos recém-nascidos. 
Todas as amostras foram negativas para SARS-CoV-2, o que sugere a 

ausência de infeções fetais in utero por COVID-19 na fase final da gravidez. 
Isto está de acordo com o que tinha sido previamente observado na SARS.
Posteriormente a esta análise, registou-se o caso de um recém-nascido po- 
sitivo para SARS-CoV-2, nascido de uma mulher com pneumonia COVID-19. 
O exsudado orofaríngeo do recém-nascido foi colhido aproximadamente 30 
horas após o parto. Além disso, não foram feitos testes a amostras como 
líquido amniótico, cordão umbilical ou placenta. Desta forma, não se pode 
concluir que tenha havido infeção in utero neste caso particular.

Zeng H et al. Antibodies in infants born to mothers with 
COVID-19 Pneumonia. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.4861
Estudos prévios não identificaram transmissão materno-fetal do 
SARS-CoV-2 baseado na análise de RT-PCR (reverse transcriptase–poly-
merase chain reaction).
Em Fev 2020, ficou disponível a avaliação de anticorpos IgG e IgM para o 
SARS-CoV-2. O critério serológico foi então adicionado aos critérios dia- 
gnósticos de COVID-19 no documento da Comissão de Saúde da China. 
Neste estudo, estes novos critérios serológicos foram aplicados a 6 grávidas 
com infeção COVID-19 confirmada e aos seus recém-nascidos.
Todas as mães apresentavam manifestações clínicas ligeiras. O parto ocor-
reu por cesareana em todos os casos, em salas de pressão negativa, com 
equipamentos de proteção individual apropriados. Os recém-nascidos foram 
isolados das mães imediatamente após o parto.
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As zaragatoas orofaríngeas e as amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
tiveram resultados RT-PCR negativo. Todos tinham anticorpos específicos 
para SARS-CoV-2 detetáveis:
- 2 recém-nascidos apresentavam concentrações IgG e IgM superiores ao 

normal;
- 3 apresentavam elevação de IgG, com IgM normal;
- 1 apresentava IgG e IgM em níveis normais.

Sabe-se que os anticorpos IgG atravessam a placenta de forma passiva a 
partir do 2º trimestre, com elevados níveis no momento do parto. Contudo, 
os anticorpos IgM (neste estudo detetados em 2 recém-nascidos), não 
atravessam geralmente a placenta devido à sua maior estrutura macromo-
lecular.
Este estudo, apesar de várias limitações, vem levantar a hipótese de os anti-
corpos IgM terem sido produzidos pelo feto, como resultado de o vírus ter 
atravessado a placenta.
Mais investigação é necessária para avaliar esta hipótese.

Kimberlin DW, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In 
Utero? More Definitive Evidence Is Needed. JAMA 2020; 
doi:10.1001/jama.2020.4868
Comentário relativo ao artigo Zeng et al.
No estudo, a evidência para a transmissão vertical baseia-se unicamente 
nos níveis elevados de IgM das amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
após o parto. Não há evidência virológica de infeção congénita dado que as 
PCR foram todas negativas.
Os autores referem que o diagnóstico apenas por IgM apresenta algumas 
limitações. É certo que os anticorpos IgM são demasiados grandes para 
cruzar a placenta e que, com a sua deteção no recém-nascido, podemos ra-
zoavelmente assumir que estes refletem a produção fetal após infeção in 
utero. Contudo, também é certo que a maioria das infeções congénitas não 
são diagnosticadas com base unicamente nos níveis IgM, dado que estas 
avaliações têm um número não negligenciável de falsos positivos e falsos 
negativos, bem como fenómenos de reatividade cruzada.
Em conclusão, apesar de ser possível que estes resultados reflitam trans-
missão do SARS-CoV-2 in utero, é necessária mais evidência para suportar 
esta hipótese.
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Carga viral 
Zou L et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory 
specimens of infected patients. N Engl J Med 2020; 382: 
1177-1179
Foi analisada e monitorizada a carga viral das zaragatoas nasal e orofaríngea 
de 18 doentes infetados com COVID-19, incluindo 1 totalmente assintomáti-
co. As cargas virais mais elevadas foram detetadas pouco tempo após o 
início de sintomas, sendo superiores na zaragatoa nasal em relação à oro-
faríngea. Este padrão é diferente do observado nos doentes com SARS-CoV 
(2003), assemelhando-se mais ao do vírus influenza.
A carga viral detetada no doente assintomático foi similar à dos sintomáti-
cos, o que sugere potencial de transmissão dos doentes assintomáticos ou 
minimamente sintomáticos.
Estes resultados estão de acordo com relatos de que a transmissão pode 
ocorrer precocemente no decurso da infeção e sugerem que a deteção de 
caso e isolamento possa requerer estratégias diferentes daquelas adotadas 
no controlo da SARS.

SARS-CoV-2 em crianças
Dong Y et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric 
patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics 2020; 
doi: 10.1542/peds.2020-0702
Estudo retrospetivo das características epidemiológicas de 2143 doentes 
pediátricos com COVID-19. No estudo, foram incluídos casos confirmados e 
casos suspeitos. Relativamente à gravidade dos casos, 94.1% apresen-
taram doença assintomática, ligeira ou moderada; 5.2% doença grave (aqui 
definida de acordo com a presença de dispneia, cianose central e SatO2 
<92%) e 0.6% doença crítica. A gravidade não foi homogénea em todas as 
faixas etárias. Assim, a prevalência de doença grave e crítica foi de 10.6% 
em crianças <1 ano, 7.3% com 1-5 anos, 4.2% com 6-10 anos, 4.1% com 
11-15 anos e 3% em crianças com 16-17 anos. Verificou-se 1 óbito (14 anos 
de idade).
Os dados sugerem que, quando comparadas com adultos, as manifestações 
clínicas da COVID-19 nas crianças têm menor gravidade. Alguns fatores ex-
plicativos são apontados:
- Menor exposição (grande parte das crianças permanece em casa)
- A maturidade e função da ECA2 (fundamental para entrada do vírus na 

célula) é menor nas crianças.
- Maior nível de anticorpos contra vírus, dado terem infeções respiratórias 

frequentes (nomeadamente a VSR).

- O facto de terem o sistema imunitário ainda em desenvolvimento faz com 
que respondam aos patogénios de forma diferente dos adultos.

Cruz AT, Zeichner SL. COVID-19 in children: initial characteriza-
tion of pediatric disease. Pediatrics 2020;  doi: 10.1542/-
peds.2020-0834
Comentário sobre o artigo Dong et al.
As crianças podem desempenhar um papel major na transmissão comu-
nitária do virus. Os dados disponíveis sugerem que as crianças têm maior 
envolvimento das vias aéreas superiores (incluindo serem portadoras naso-
faríngeas) do que das inferiores. Há evidência de persistência do vírus nas 
fezes durante várias semanas após o diagnóstico, o que leva à preocupação 
sobre a possibilidade de transmissão fecal-oral.
A persistência prolongada de vírus nas secreções nasais e fezes tem impli-
cações substanciais para a disseminação comunitária em creches, escolas e 
no domicílio. Adicionalmente, coronavírus não-COVID-19 são detetados nas 
secreções respiratórias de uma grande percentagem de crianças saudáveis; 
se isto ocorre ou não com a COVID-19 é incerto.

Lu X et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMc2005073
Uma revisão recente de 72314 casos do CDC chinês mostrou que <1% dos 
casos ocorreu em crianças <10 anos de idade.
Neste artigo, é feita uma avaliação clínica retrospetiva de crianças infetadas 
com SARS-CoV-2 e tratadas no hospital pediátrico de Wuhan. Das crianças 
testadas, 12.3% foram confirmadas como estando infetadas por 
SARS-CoV-2. A idade média foi de 6.7 anos. 15.8% das crianças infetadas 
não apresentava sintomas nem sinais radiológicos de pneumonia. 7% era 
assintomática mas apresentava características radiológicas de pneumonia. 
19.3% apresentava sintomas de infeção das vias aéreas superiores e 64.9% 
cursou com pneumonia. No curso da hospitalização, 3 doentes necessi-
taram de ventilação mecânica invasiva. Todos estes apresentavam patolo-
gias concomitantes – hidronefrose, leucemia e intussusceção intestinal 
(óbito neste último – 10 meses de idade).
No espetro de doença COVID-19 aqui reportada, a maioria das crianças infe-
tadas, ao contrário dos adultos, parece ter uma evolução clínica mais ligeira.



Vírus SARS-CoV-2   

He F et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) – What we 
know? J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25766
Os coronavírus são um grupo de vírus de cadeia simples de RNA que provo-
cam várias doenças em humanos e animais. Tradicionalmente, os coro-
navírus responsáveis por provocar doença em humanos (CoV) provocam in-
feções respiratórias ligeiras (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 and 
HCoV-HKU1). Mas, nas últimas duas décadas, surgiram 2 novos coronavírus 
capazes de provocar doença grave em humanos: SARS-CoV (em 2003) e o 
MERS-CoV (em 2012) – responsável pela síndrome respiratória do Médio 
Oriente. Na epidemia SARS-CoV, foram infetadas mais de 8000 pessoas em 
todo o mundo, com cerca de 800 mortes – taxa de mortalidade a rondar os 
10%. Por outro lado, a MERS-CoV teve uma taxa de mortalidade de cerca de 
35%.
O SARS-CoV-2 (também conhecido como SARS-nCoV) é o 7º membro da 
família dos coronavírus a infetar humanos. 
Investigação recente mostra que o SARS-CoV-2 partilha 96.2% da sequên-
cia genómica com uma região do coronavírus dos morcegos, pelo que se 
assume com grande probabilidade que seja neste animal que o vírus teve 
origem. O hospedeiro animal intermediário é ainda desconhecido.
A análise das amostras de 7 doentes infetados com SARS-CoV-2 sugere que 
este vírus partilha 79.5% da sequência genética com o SARS-CoV. Tal como 
no SARS-CoV, a enzima conversora da angiotensina 2 (ECA 2) é o recetor 

celular para o SARS-CoV-2. A ligação é feita através da proteína S do es-
pigão do coronavírus. Contudo, a proteína S do SARS-CoV-2 liga-se ao rece-
tor da ECA com 10-20x mais afinidade do que no caso do SARS-CoV – o que 
pode explicar a facilidade de transmissão em humanos. Não se liga a outros 
recetores, como por exemplo DPP4.

Tang  X et al. On the origin and continuing evolution of 
SARS-CoV-2. Natl Sci Rev. 2020; doi: 10.1093/nsr/nwaa036
Neste estudo, foram avaliados 103 genomas de SARS-CoV-2 e identificadas 
as variantes genéticas. O vírus SARS-CoV-2 foi categorizado em 2 tipos 
major: L e S. Os resultados da análise sugerem o tipo L possa ser mais 
agressivo do que o S, por ter maior transmissibilidade e/ou taxas de repli-
cação. Entre os virus isolados em Wuhan, 96.3% eram do tipo L. Contudo, 
entre os virus isolados fora de Wuhan, 61.6% eram do tipo L e 38.4% do tipo 
S. A frequência do tipo L diminuiu desde Janeiro 2020. Um possível fator ex-
plicativo é que a intervenção humana (com o tratamento e isolamento dos in-
fetados) tenha provocado maior pressão seletiva no tipo mais agressivo.

Zhang H et al. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a 
SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential 
therapeutic target. Intensive Care Med 2020; doi: 
10.1007/s00134-020-05985-9
A proteína do espigão do SARS-CoV-2 liga-se diretamente ao recetor ECA2 

na superfície da célula do hospedeiro, facilitando a entrada e a replicação 
virais. A questão-chave é qual a razão pela qual o pulmão parece ser o 
órgão-alvo mais vulnerável. São apontadas 3 razões:
- O pulmão é naturalmente muito suscetível a vírus inalados.
- Um estudo demonstrou que 83% de todas as células que expressam 

ECA2 eram células epiteliais alveolares tipo II.
- As células epiteliais alveolares que expressam ECA2 têm um elevado 

número de genes que facilitam a replicação do coronavírus no pulmão.
A expressão do recetor ECA2 é também encontrada em vários tecidos ex-
trapulmonares incluindo coração, rim, endotélio e intestino.

Transmissão vertical? 
Chen H et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 
women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 
395: 809-815
Análise retrospetiva de dados clínicos, laboratoriais e imagiológicos de 9 
mães com pneumonia COVID-19 admitidas num hospital de Wuhan.
Para avaliar a possibilidade de infeção fetal intrauterina, foram testados líqui-
do amniótico, cordão umbilical e exsudado orofaríngeo dos recém-nascidos. 
Todas as amostras foram negativas para SARS-CoV-2, o que sugere a 

ausência de infeções fetais in utero por COVID-19 na fase final da gravidez. 
Isto está de acordo com o que tinha sido previamente observado na SARS.
Posteriormente a esta análise, registou-se o caso de um recém-nascido po- 
sitivo para SARS-CoV-2, nascido de uma mulher com pneumonia COVID-19. 
O exsudado orofaríngeo do recém-nascido foi colhido aproximadamente 30 
horas após o parto. Além disso, não foram feitos testes a amostras como 
líquido amniótico, cordão umbilical ou placenta. Desta forma, não se pode 
concluir que tenha havido infeção in utero neste caso particular.

Zeng H et al. Antibodies in infants born to mothers with 
COVID-19 Pneumonia. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.4861
Estudos prévios não identificaram transmissão materno-fetal do 
SARS-CoV-2 baseado na análise de RT-PCR (reverse transcriptase–poly-
merase chain reaction).
Em Fev 2020, ficou disponível a avaliação de anticorpos IgG e IgM para o 
SARS-CoV-2. O critério serológico foi então adicionado aos critérios dia- 
gnósticos de COVID-19 no documento da Comissão de Saúde da China. 
Neste estudo, estes novos critérios serológicos foram aplicados a 6 grávidas 
com infeção COVID-19 confirmada e aos seus recém-nascidos.
Todas as mães apresentavam manifestações clínicas ligeiras. O parto ocor-
reu por cesareana em todos os casos, em salas de pressão negativa, com 
equipamentos de proteção individual apropriados. Os recém-nascidos foram 
isolados das mães imediatamente após o parto.

As zaragatoas orofaríngeas e as amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
tiveram resultados RT-PCR negativo. Todos tinham anticorpos específicos 
para SARS-CoV-2 detetáveis:
- 2 recém-nascidos apresentavam concentrações IgG e IgM superiores ao 

normal;
- 3 apresentavam elevação de IgG, com IgM normal;
- 1 apresentava IgG e IgM em níveis normais.

Sabe-se que os anticorpos IgG atravessam a placenta de forma passiva a 
partir do 2º trimestre, com elevados níveis no momento do parto. Contudo, 
os anticorpos IgM (neste estudo detetados em 2 recém-nascidos), não 
atravessam geralmente a placenta devido à sua maior estrutura macromo-
lecular.
Este estudo, apesar de várias limitações, vem levantar a hipótese de os anti-
corpos IgM terem sido produzidos pelo feto, como resultado de o vírus ter 
atravessado a placenta.
Mais investigação é necessária para avaliar esta hipótese.

Kimberlin DW, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In 
Utero? More Definitive Evidence Is Needed. JAMA 2020; 
doi:10.1001/jama.2020.4868
Comentário relativo ao artigo Zeng et al.
No estudo, a evidência para a transmissão vertical baseia-se unicamente 
nos níveis elevados de IgM das amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
após o parto. Não há evidência virológica de infeção congénita dado que as 
PCR foram todas negativas.
Os autores referem que o diagnóstico apenas por IgM apresenta algumas 
limitações. É certo que os anticorpos IgM são demasiados grandes para 
cruzar a placenta e que, com a sua deteção no recém-nascido, podemos ra-
zoavelmente assumir que estes refletem a produção fetal após infeção in 
utero. Contudo, também é certo que a maioria das infeções congénitas não 
são diagnosticadas com base unicamente nos níveis IgM, dado que estas 
avaliações têm um número não negligenciável de falsos positivos e falsos 
negativos, bem como fenómenos de reatividade cruzada.
Em conclusão, apesar de ser possível que estes resultados reflitam trans-
missão do SARS-CoV-2 in utero, é necessária mais evidência para suportar 
esta hipótese.
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Carga viral 
Zou L et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory 
specimens of infected patients. N Engl J Med 2020; 382: 
1177-1179
Foi analisada e monitorizada a carga viral das zaragatoas nasal e orofaríngea 
de 18 doentes infetados com COVID-19, incluindo 1 totalmente assintomáti-
co. As cargas virais mais elevadas foram detetadas pouco tempo após o 
início de sintomas, sendo superiores na zaragatoa nasal em relação à oro-
faríngea. Este padrão é diferente do observado nos doentes com SARS-CoV 
(2003), assemelhando-se mais ao do vírus influenza.
A carga viral detetada no doente assintomático foi similar à dos sintomáti-
cos, o que sugere potencial de transmissão dos doentes assintomáticos ou 
minimamente sintomáticos.
Estes resultados estão de acordo com relatos de que a transmissão pode 
ocorrer precocemente no decurso da infeção e sugerem que a deteção de 
caso e isolamento possa requerer estratégias diferentes daquelas adotadas 
no controlo da SARS.

SARS-CoV-2 em crianças
Dong Y et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric 
patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics 2020; 
doi: 10.1542/peds.2020-0702
Estudo retrospetivo das características epidemiológicas de 2143 doentes 
pediátricos com COVID-19. No estudo, foram incluídos casos confirmados e 
casos suspeitos. Relativamente à gravidade dos casos, 94.1% apresen-
taram doença assintomática, ligeira ou moderada; 5.2% doença grave (aqui 
definida de acordo com a presença de dispneia, cianose central e SatO2 
<92%) e 0.6% doença crítica. A gravidade não foi homogénea em todas as 
faixas etárias. Assim, a prevalência de doença grave e crítica foi de 10.6% 
em crianças <1 ano, 7.3% com 1-5 anos, 4.2% com 6-10 anos, 4.1% com 
11-15 anos e 3% em crianças com 16-17 anos. Verificou-se 1 óbito (14 anos 
de idade).
Os dados sugerem que, quando comparadas com adultos, as manifestações 
clínicas da COVID-19 nas crianças têm menor gravidade. Alguns fatores ex-
plicativos são apontados:
- Menor exposição (grande parte das crianças permanece em casa)
- A maturidade e função da ECA2 (fundamental para entrada do vírus na 

célula) é menor nas crianças.
- Maior nível de anticorpos contra vírus, dado terem infeções respiratórias 

frequentes (nomeadamente a VSR).

- O facto de terem o sistema imunitário ainda em desenvolvimento faz com 
que respondam aos patogénios de forma diferente dos adultos.

Cruz AT, Zeichner SL. COVID-19 in children: initial characteriza-
tion of pediatric disease. Pediatrics 2020;  doi: 10.1542/-
peds.2020-0834
Comentário sobre o artigo Dong et al.
As crianças podem desempenhar um papel major na transmissão comu-
nitária do virus. Os dados disponíveis sugerem que as crianças têm maior 
envolvimento das vias aéreas superiores (incluindo serem portadoras naso-
faríngeas) do que das inferiores. Há evidência de persistência do vírus nas 
fezes durante várias semanas após o diagnóstico, o que leva à preocupação 
sobre a possibilidade de transmissão fecal-oral.
A persistência prolongada de vírus nas secreções nasais e fezes tem impli-
cações substanciais para a disseminação comunitária em creches, escolas e 
no domicílio. Adicionalmente, coronavírus não-COVID-19 são detetados nas 
secreções respiratórias de uma grande percentagem de crianças saudáveis; 
se isto ocorre ou não com a COVID-19 é incerto.

Lu X et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMc2005073
Uma revisão recente de 72314 casos do CDC chinês mostrou que <1% dos 
casos ocorreu em crianças <10 anos de idade.
Neste artigo, é feita uma avaliação clínica retrospetiva de crianças infetadas 
com SARS-CoV-2 e tratadas no hospital pediátrico de Wuhan. Das crianças 
testadas, 12.3% foram confirmadas como estando infetadas por 
SARS-CoV-2. A idade média foi de 6.7 anos. 15.8% das crianças infetadas 
não apresentava sintomas nem sinais radiológicos de pneumonia. 7% era 
assintomática mas apresentava características radiológicas de pneumonia. 
19.3% apresentava sintomas de infeção das vias aéreas superiores e 64.9% 
cursou com pneumonia. No curso da hospitalização, 3 doentes necessi-
taram de ventilação mecânica invasiva. Todos estes apresentavam patolo-
gias concomitantes – hidronefrose, leucemia e intussusceção intestinal 
(óbito neste último – 10 meses de idade).
No espetro de doença COVID-19 aqui reportada, a maioria das crianças infe-
tadas, ao contrário dos adultos, parece ter uma evolução clínica mais ligeira.



Vírus SARS-CoV-2   

He F et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) – What we 
know? J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25766
Os coronavírus são um grupo de vírus de cadeia simples de RNA que provo-
cam várias doenças em humanos e animais. Tradicionalmente, os coro-
navírus responsáveis por provocar doença em humanos (CoV) provocam in-
feções respiratórias ligeiras (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 and 
HCoV-HKU1). Mas, nas últimas duas décadas, surgiram 2 novos coronavírus 
capazes de provocar doença grave em humanos: SARS-CoV (em 2003) e o 
MERS-CoV (em 2012) – responsável pela síndrome respiratória do Médio 
Oriente. Na epidemia SARS-CoV, foram infetadas mais de 8000 pessoas em 
todo o mundo, com cerca de 800 mortes – taxa de mortalidade a rondar os 
10%. Por outro lado, a MERS-CoV teve uma taxa de mortalidade de cerca de 
35%.
O SARS-CoV-2 (também conhecido como SARS-nCoV) é o 7º membro da 
família dos coronavírus a infetar humanos. 
Investigação recente mostra que o SARS-CoV-2 partilha 96.2% da sequên-
cia genómica com uma região do coronavírus dos morcegos, pelo que se 
assume com grande probabilidade que seja neste animal que o vírus teve 
origem. O hospedeiro animal intermediário é ainda desconhecido.
A análise das amostras de 7 doentes infetados com SARS-CoV-2 sugere que 
este vírus partilha 79.5% da sequência genética com o SARS-CoV. Tal como 
no SARS-CoV, a enzima conversora da angiotensina 2 (ECA 2) é o recetor 

celular para o SARS-CoV-2. A ligação é feita através da proteína S do es-
pigão do coronavírus. Contudo, a proteína S do SARS-CoV-2 liga-se ao rece-
tor da ECA com 10-20x mais afinidade do que no caso do SARS-CoV – o que 
pode explicar a facilidade de transmissão em humanos. Não se liga a outros 
recetores, como por exemplo DPP4.

Tang  X et al. On the origin and continuing evolution of 
SARS-CoV-2. Natl Sci Rev. 2020; doi: 10.1093/nsr/nwaa036
Neste estudo, foram avaliados 103 genomas de SARS-CoV-2 e identificadas 
as variantes genéticas. O vírus SARS-CoV-2 foi categorizado em 2 tipos 
major: L e S. Os resultados da análise sugerem o tipo L possa ser mais 
agressivo do que o S, por ter maior transmissibilidade e/ou taxas de repli-
cação. Entre os virus isolados em Wuhan, 96.3% eram do tipo L. Contudo, 
entre os virus isolados fora de Wuhan, 61.6% eram do tipo L e 38.4% do tipo 
S. A frequência do tipo L diminuiu desde Janeiro 2020. Um possível fator ex-
plicativo é que a intervenção humana (com o tratamento e isolamento dos in-
fetados) tenha provocado maior pressão seletiva no tipo mais agressivo.

Zhang H et al. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a 
SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential 
therapeutic target. Intensive Care Med 2020; doi: 
10.1007/s00134-020-05985-9
A proteína do espigão do SARS-CoV-2 liga-se diretamente ao recetor ECA2 

na superfície da célula do hospedeiro, facilitando a entrada e a replicação 
virais. A questão-chave é qual a razão pela qual o pulmão parece ser o 
órgão-alvo mais vulnerável. São apontadas 3 razões:
- O pulmão é naturalmente muito suscetível a vírus inalados.
- Um estudo demonstrou que 83% de todas as células que expressam 

ECA2 eram células epiteliais alveolares tipo II.
- As células epiteliais alveolares que expressam ECA2 têm um elevado 

número de genes que facilitam a replicação do coronavírus no pulmão.
A expressão do recetor ECA2 é também encontrada em vários tecidos ex-
trapulmonares incluindo coração, rim, endotélio e intestino.

Transmissão vertical? 
Chen H et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 
women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 
395: 809-815
Análise retrospetiva de dados clínicos, laboratoriais e imagiológicos de 9 
mães com pneumonia COVID-19 admitidas num hospital de Wuhan.
Para avaliar a possibilidade de infeção fetal intrauterina, foram testados líqui-
do amniótico, cordão umbilical e exsudado orofaríngeo dos recém-nascidos. 
Todas as amostras foram negativas para SARS-CoV-2, o que sugere a 

ausência de infeções fetais in utero por COVID-19 na fase final da gravidez. 
Isto está de acordo com o que tinha sido previamente observado na SARS.
Posteriormente a esta análise, registou-se o caso de um recém-nascido po- 
sitivo para SARS-CoV-2, nascido de uma mulher com pneumonia COVID-19. 
O exsudado orofaríngeo do recém-nascido foi colhido aproximadamente 30 
horas após o parto. Além disso, não foram feitos testes a amostras como 
líquido amniótico, cordão umbilical ou placenta. Desta forma, não se pode 
concluir que tenha havido infeção in utero neste caso particular.

Zeng H et al. Antibodies in infants born to mothers with 
COVID-19 Pneumonia. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.4861
Estudos prévios não identificaram transmissão materno-fetal do 
SARS-CoV-2 baseado na análise de RT-PCR (reverse transcriptase–poly-
merase chain reaction).
Em Fev 2020, ficou disponível a avaliação de anticorpos IgG e IgM para o 
SARS-CoV-2. O critério serológico foi então adicionado aos critérios dia- 
gnósticos de COVID-19 no documento da Comissão de Saúde da China. 
Neste estudo, estes novos critérios serológicos foram aplicados a 6 grávidas 
com infeção COVID-19 confirmada e aos seus recém-nascidos.
Todas as mães apresentavam manifestações clínicas ligeiras. O parto ocor-
reu por cesareana em todos os casos, em salas de pressão negativa, com 
equipamentos de proteção individual apropriados. Os recém-nascidos foram 
isolados das mães imediatamente após o parto.

As zaragatoas orofaríngeas e as amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
tiveram resultados RT-PCR negativo. Todos tinham anticorpos específicos 
para SARS-CoV-2 detetáveis:
- 2 recém-nascidos apresentavam concentrações IgG e IgM superiores ao 

normal;
- 3 apresentavam elevação de IgG, com IgM normal;
- 1 apresentava IgG e IgM em níveis normais.

Sabe-se que os anticorpos IgG atravessam a placenta de forma passiva a 
partir do 2º trimestre, com elevados níveis no momento do parto. Contudo, 
os anticorpos IgM (neste estudo detetados em 2 recém-nascidos), não 
atravessam geralmente a placenta devido à sua maior estrutura macromo-
lecular.
Este estudo, apesar de várias limitações, vem levantar a hipótese de os anti-
corpos IgM terem sido produzidos pelo feto, como resultado de o vírus ter 
atravessado a placenta.
Mais investigação é necessária para avaliar esta hipótese.

Kimberlin DW, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In 
Utero? More Definitive Evidence Is Needed. JAMA 2020; 
doi:10.1001/jama.2020.4868
Comentário relativo ao artigo Zeng et al.
No estudo, a evidência para a transmissão vertical baseia-se unicamente 
nos níveis elevados de IgM das amostras sanguíneas dos recém-nascidos 
após o parto. Não há evidência virológica de infeção congénita dado que as 
PCR foram todas negativas.
Os autores referem que o diagnóstico apenas por IgM apresenta algumas 
limitações. É certo que os anticorpos IgM são demasiados grandes para 
cruzar a placenta e que, com a sua deteção no recém-nascido, podemos ra-
zoavelmente assumir que estes refletem a produção fetal após infeção in 
utero. Contudo, também é certo que a maioria das infeções congénitas não 
são diagnosticadas com base unicamente nos níveis IgM, dado que estas 
avaliações têm um número não negligenciável de falsos positivos e falsos 
negativos, bem como fenómenos de reatividade cruzada.
Em conclusão, apesar de ser possível que estes resultados reflitam trans-
missão do SARS-CoV-2 in utero, é necessária mais evidência para suportar 
esta hipótese.
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Carga viral 
Zou L et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory 
specimens of infected patients. N Engl J Med 2020; 382: 
1177-1179
Foi analisada e monitorizada a carga viral das zaragatoas nasal e orofaríngea 
de 18 doentes infetados com COVID-19, incluindo 1 totalmente assintomáti-
co. As cargas virais mais elevadas foram detetadas pouco tempo após o 
início de sintomas, sendo superiores na zaragatoa nasal em relação à oro-
faríngea. Este padrão é diferente do observado nos doentes com SARS-CoV 
(2003), assemelhando-se mais ao do vírus influenza.
A carga viral detetada no doente assintomático foi similar à dos sintomáti-
cos, o que sugere potencial de transmissão dos doentes assintomáticos ou 
minimamente sintomáticos.
Estes resultados estão de acordo com relatos de que a transmissão pode 
ocorrer precocemente no decurso da infeção e sugerem que a deteção de 
caso e isolamento possa requerer estratégias diferentes daquelas adotadas 
no controlo da SARS.

SARS-CoV-2 em crianças
Dong Y et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric 
patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics 2020; 
doi: 10.1542/peds.2020-0702
Estudo retrospetivo das características epidemiológicas de 2143 doentes 
pediátricos com COVID-19. No estudo, foram incluídos casos confirmados e 
casos suspeitos. Relativamente à gravidade dos casos, 94.1% apresen-
taram doença assintomática, ligeira ou moderada; 5.2% doença grave (aqui 
definida de acordo com a presença de dispneia, cianose central e SatO2 
<92%) e 0.6% doença crítica. A gravidade não foi homogénea em todas as 
faixas etárias. Assim, a prevalência de doença grave e crítica foi de 10.6% 
em crianças <1 ano, 7.3% com 1-5 anos, 4.2% com 6-10 anos, 4.1% com 
11-15 anos e 3% em crianças com 16-17 anos. Verificou-se 1 óbito (14 anos 
de idade).
Os dados sugerem que, quando comparadas com adultos, as manifestações 
clínicas da COVID-19 nas crianças têm menor gravidade. Alguns fatores ex-
plicativos são apontados:
- Menor exposição (grande parte das crianças permanece em casa)
- A maturidade e função da ECA2 (fundamental para entrada do vírus na 

célula) é menor nas crianças.
- Maior nível de anticorpos contra vírus, dado terem infeções respiratórias 

frequentes (nomeadamente a VSR).
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- O facto de terem o sistema imunitário ainda em desenvolvimento faz com 
que respondam aos patogénios de forma diferente dos adultos.

Cruz AT, Zeichner SL. COVID-19 in children: initial characteriza-
tion of pediatric disease. Pediatrics 2020;  doi: 10.1542/-
peds.2020-0834
Comentário sobre o artigo Dong et al.
As crianças podem desempenhar um papel major na transmissão comu-
nitária do virus. Os dados disponíveis sugerem que as crianças têm maior 
envolvimento das vias aéreas superiores (incluindo serem portadoras naso-
faríngeas) do que das inferiores. Há evidência de persistência do vírus nas 
fezes durante várias semanas após o diagnóstico, o que leva à preocupação 
sobre a possibilidade de transmissão fecal-oral.
A persistência prolongada de vírus nas secreções nasais e fezes tem impli-
cações substanciais para a disseminação comunitária em creches, escolas e 
no domicílio. Adicionalmente, coronavírus não-COVID-19 são detetados nas 
secreções respiratórias de uma grande percentagem de crianças saudáveis; 
se isto ocorre ou não com a COVID-19 é incerto.

Lu X et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 2020; 
doi: 10.1056/NEJMc2005073
Uma revisão recente de 72314 casos do CDC chinês mostrou que <1% dos 
casos ocorreu em crianças <10 anos de idade.
Neste artigo, é feita uma avaliação clínica retrospetiva de crianças infetadas 
com SARS-CoV-2 e tratadas no hospital pediátrico de Wuhan. Das crianças 
testadas, 12.3% foram confirmadas como estando infetadas por 
SARS-CoV-2. A idade média foi de 6.7 anos. 15.8% das crianças infetadas 
não apresentava sintomas nem sinais radiológicos de pneumonia. 7% era 
assintomática mas apresentava características radiológicas de pneumonia. 
19.3% apresentava sintomas de infeção das vias aéreas superiores e 64.9% 
cursou com pneumonia. No curso da hospitalização, 3 doentes necessi-
taram de ventilação mecânica invasiva. Todos estes apresentavam patolo-
gias concomitantes – hidronefrose, leucemia e intussusceção intestinal 
(óbito neste último – 10 meses de idade).
No espetro de doença COVID-19 aqui reportada, a maioria das crianças infe-
tadas, ao contrário dos adultos, parece ter uma evolução clínica mais ligeira.
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