
significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).
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Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.

Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).
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Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 
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Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.

Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

12 | maio | 2020

3|9

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.
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Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.
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em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.
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Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.
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Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.
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Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-
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com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.

Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-
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com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.

Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Sem intervenção
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Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.



significativo de suscetíveis e, consequentemente, de infetados. Daí a
existência de uma segunda vaga.
Importa ainda referir que todos os modelos matemáticos têm em conta o 
processo SEIR (ou seja, suscetível – exposto – infecioso – recuperado). A 
última newsletter abordou a diferença entre R0 e Rt (R efetivo), nomeada-
mente referindo o facto de este último ter em conta as medidas adotadas. 
Contudo, há outro importante fator que tem a ver exatamente com o pro-
cesso SEIR. À medida que aumenta o número de recuperados, e conse-
quentemente o número de imunes (na ausência de vacina, a infeção é o 
único que confere imunidade), vai diminuindo o número de indivíduos sus-

cetíveis. Daí que o Rt só é igual ao R0 na fase muito inicial da infeção; 
posteriormente é sempre menor; e sempre cada vez menor à medida que 
mais indivíduos vão sendo infetados.
Após uma primeira vaga, qualquer estratégia para controlo da infeção tem 
que ter em conta o desenvolvimento de imunidade de grupo, ou seja, o 
valor de imunidade que é preciso existir para que a epidemia decresça. 
Quando a percentagem de infetados (e portanto imunes), ultrapassa este 
valor crítico, diz-se que se atingiu a imunidade de grupo. Mas a imunidade 
de grupo depende da heterogeneidade das populações – há que ter em 
conta que há diferenças na suscetibilidade biológica e na exposição à in-
feção (um indivíduo com maior rede de contactos estará naturalmente 
mais exposto). Deste modo, este grupo liderado pela Profª. Gabriela 
Gomes pretende demonstrar que a variação individual na suscetibilidade 
ou na exposição acelera a aquisição da imunidade de grupo numa deter-
minada população. Analisemos os diferentes cenários.

Cenário da população homogénea:
Qualquer indivíduo tem igual suscetibilidade e igual exposição, ou seja, 
tem a mesma probabilidade de ser infetado. Deste modo, será necessário 
que x% da população seja infetada para que isso confira imunidade de 
grupo. No caso específico da infeção por SARS-CoV-2, x = 60-70%.

terações de comportamento e redução na adoção das normas de distan-
ciamento social. Mesmo na ausência de decisões das autoridades, 
poderá haver uma auto-certificação individual. Mas, para além de todos 
estes aspetos, há ainda potenciais questões éticas que se levantam:

Desigualdade de acesso
A obtenção de certificação de imunidade com acesso a maiores liber-
dades individuais deverá exigir sempre a equidade no acesso à mesma.

Discriminação
As certificações em saúde têm sido uma ferramenta útil e não têm provo-
cado controvérsias legais quando usadas de acordo com as recomen- 
dações. Contudo, o conferir de uma vantagem seletiva apresenta-se 
como um desafio constitucional, ao negar igual proteção a todos os in-
divíduos. Nos EUA, em relação à COVID-19, existe já uma guidance que 
permite aos empregadores solicitarem aos trabalhadores um documento 
a atestar fitness para o regresso o trabalho.

Disparidades sociais
Mesmo sendo legal, a diferenciação entre imunes e não imunes pode ser 
injusta, criar uma estigmatização nos não imunes, amplificar disparidades 
socio-económicas e criar uma espécie de apartheid social. Por outro lado, 
os autores referem que isto poderá funcionar como um nivelador social, já 
que, nos EUA, a raça negra e as classes socio-económicas inferiores 
foram mais afetadas pela COVID-19, devido às condições de vida com 
maior densidade populacional.
Apesar de sérias preocupações, é importante referir que estas questões 
não terão caráter permanente, mas apenas de transição até ao surgimen-
to de um tratamento ou vacina eficaz ou até à aquisição de imunidade de 
grupo.
Os autores referem ainda que isto poderá ser uma oportunidade para 
maior responsabilidade social nos esforços de combate à COVID-19, no-
meadamente na doação de plasma convalescente e não só.

Fraude e infeção intencional
Qualquer implementação deste tipo de certificação terá que ter sal-
vaguardados estes 2 aspetos. Os incentivos à auto-infeção deliberada, 

Duração da imunidade
Lin Q et al. Duration of serum neutralizing antibodies for 
SARS-CoV-2: Lessons from SARS-CoV infection. J Microbiol 
Immunol Infect 2020; doi: 10.1016/j.jmii.2020.03.015
À medida que vai aumentando o número de doentes recuperados da 
COVID-19, uma questão se impõe: poderão estes doentes ser reinfecta-
dos? A resposta a esta questão é crítica para o follow-up dos doentes re-
cuperados, bem como para o controlo da epidemia. Os anticorpos pro-
tetores, incluindo IgGs e anticorpos neutralizantes são produzidos pelas 
células B após a infeção viral, e podem bloquear a entrada viral nas célu-
las do hospedeiro e protegê-lo de uma reinfeção.
Já foi explorada a grande semelhança do vírus SARS-CoV-2 com o 
SARS-CoV em vários aspetos. Um estudo recente mostrou que os anti-
corpos neutralizantes de doentes convalescentes da SARS conseguiam 
bloquear in vitro a entrada celular do SARS-CoV-2, o que sugere uma po-
tencial proteção cruzada entre eles. Com vista a perceber melhor a du-
ração da proteção conferida, foram analisados 3 estudos realizados com 
o SARS-CoV. Os resultados combinados destes estudos, relativamente à 
percentagem de doentes que expressam IgGs/Acs neutralizantes contra 

SARS-CoV em doentes recuperados, encontram-se sumarizados no grá- 
fico em baixo (adaptado do artigo).

Testes diagnósticos
Sethuraman N et al. Interpreting Diagnostic Tests for 
SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.8259 
Já foram abordados vários artigos sobre os testes diagnósticos. Este 
artigo pretende auxiliar na interpretação destes resultados. Dado que esta 
newsletter terá vários conteúdos relativos aos testes serológicos, abor-
dam-se aqui apenas as questões principais relativamente ao teste 
RT-PCR:
- A deteção do RNA viral pelo teste RT-PCR pode permanecer por mais 

de 3 semanas após o início dos sintomas nos casos de doença grave, 
o que geralmente não acontece na maioria dos casos de doença ligeira.

- Um resultado positivo no teste RT-PCR apenas indica presença de 
RNA viral e não reflete necessariamente a presença de vírus viável. Há 
casos reportados de deteção de RNA viral após 2 testes consecutivos 
negativos, não sendo ainda muito claro se se poderá tratar de erro no 
teste, reinfeção ou reativação. Um estudo realizado em 9 doentes mos-
trou que, após 8 dias do início dos sintomas, não se conseguiu isolar o 
vírus em cultura, o que reflete o já demonstrado declínio de infecciosi-
dade para lá da primeira semana. Este é o racional das novas estraté-
gias do CDC de regresso ao trabalho dos profissionais de saúde 
baseadas unicamente em sintomas.

- A positividade do teste RT-PCR foi superior no lavado broncoalveolar 
(93%), seguido da expetoração (72%), zaragatoa nasal (63%) e 
zaragatoa orofaríngea (32%). Os falsos negativos ocorrem por má 
técnica de colheita ou por timing inapropriado. Sendo um teste de de-
teção de RNA viral de SARS-CoV-2, a especificidade é 100%. Poderão 
existir ocasionalmente falsos positivos por erros técnicos e contami-
nação de reagentes.

Testes serológicos
Farnsworth CW, Anderson NW. SARS-CoV-2 Serology: Much 
Hype, Little Data. Clin Chem 2020; doi: 
10.1093/clinchem/hvaa107
Os testes serológicos para a COVID-19 têm ganho progressiva importân-
cia, e parecem desempenhar essencialmente 3 funções:

1. Diagnóstico
A utilização dos testes serológicos no diagnóstico tem várias limitações. 
Por um lado, a deteção de IgG anti-SARS-CoV-2 ocorre cerca de 7-14 
após o início da infeção. Por outro, os testes para deteção de IgM (que 
poderiam ser detetáveis mais cedo no decurso da infeção) têm uma taxa 

Em conclusão, os autores alertam que estes testes (cuja promessa tem 
entusiasmado a opinião pública) têm que ser alvo de uma avaliação muito 
rigorosa por parte dos laboratórios, sob risco de fornecerem resultados 
errados e potencialmente perigosos.

Anticorpos neutralizantes
Suthar MS et al. Rapid generation of neutralizing antibody 
responses in COVID-19 patients. medRxiv 2020; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.03.20084442
Este artigo procurou dar resposta à necessidade premente de com-
preender a dinâmica, especificidade e potência neutralizante da resposta 
humoral durante a infeção aguda a SARS-CoV-2.
O alvo primário da atividade neutralizante durante a infeção viral parece 
ser a proteína S (do espigão do vírus) – um domínio específico desta 
proteína identificado como RBD (receptor binding domain).
Para a determinação da magnitude da resposta dos anticorpos específi-
cos anti-RBD da proteína S do SARS-CoV-2, foram avaliados 44 doentes 
com COVID-19 em fase aguda, 6 dias após a confirmação diagnóstica por 
RT-PCR (internamento e UCI). A maioria (82%) desenvolveu resposta IgG 

específica anti-RBD (título médio 18 500). Estes doentes mostraram 
também resposta IgM e IgA, mas em menor magnitude. Todos os contro-
los negativos permaneceram abaixo do limiar de deteção.
Foi determinada em seguida a capacidade de neutralização da resposta 
humoral. Para tal, os autores desenvolveram um teste de neutralização 
por redução de focos virais (FRNT), no qual a capacidade neutralizante da 
amostra de plasma é medida através da redução de focos virais. A grande 
maioria (91%) mostrou capacidade de neutralização, com títulos a variar 
entre 1:5763 e 1:55. Verificou-se uma correlação positiva entre a magni-
tude dos títulos IgG específicos anti-RBD e os títulos de anticorpos neu-
tralizantes.
Em conclusão, estes achados mostram uma resposta humoral robusta e 
neutralizante que ocorre precocemente nos casos moderados e graves 
de COVID-19. O aparecimento de elevados títulos de anticorpos neutrali-
zantes precocemente após a infeção é promissor e pode oferecer algum 
grau de proteção de reinfeção. Outros estudos são necessários, nomea-
damente para determinar qual o título de anticorpos neutralizantes que 
confere imunidade protetora e qual a duração desta resposta.
Estes achados têm implicações importantes para o conhecimento da 
imunidade protetora contra o SARS-CoV-2, o uso terapêutico de plasma 
convalescente e o desenvolvimento de vacinas.

Como principais conclusões:
• A resposta imunitária de Acs específicos foi mantida durante 2 anos 

em 90% dos doentes.
• Os Acs neutralizantes podem ser uma opção terapêutica na COVID-19; 

contudo, é importante a deteção de títulos de Acs nos doentes conva-
lescentes, já que, na SARS-CoV, nem todos os adquiriram na fase pre-
coce da infeção.

Certificação de imunidade
Hall MA, Studdert DM. Privileges and Immunity Certification 
During the COVID-19 Pandemic. JAMA 2020; doi: 
doi:10.1001/jama.2020.7712 
Alguns países estão a considerar testes serológicos com vista à emissão 
de certificados de imunidade. Estes permitiriam aos seus detentores 
maior liberdade laboral e social. A certificação de imunidade faz parte das 
estratégias de controlo de infeção noutros contextos, nomeadamente 
certificação de vacinas para admissão em creches, programas de rastreio 
de tuberculose para alguns grupos profissionais, exigência de certificado 
de vacina da febre amarela para entrada em alguns países.

Contudo, o conhecimento específico da imunidade a SARS-CoV-2 é 
ainda rudimentar, não se conhecendo a magnitude e a duração da imuni-
dade, bem como o tipo e títulos de anticorpos que a fornecem. Além 
disso, uma certificação de imunidade na COVID-19 seria algo sem prece-
dentes, pelas seguintes razões:
• Não existindo ainda vacina eficaz, a imunização provém unicamente da 

infeção prévia.
• Teria uma aplicação global e não apenas a grupos selecionados.
• Ofereceria privilégios que poderiam incluir uma vasta gama de liber-

dades individuais fundamentais (trabalho, educação, viagens, etc).
Qualquer decisão terá que ser precedida de um conhecimento científico 
mais claro e de uma cuidadosa deliberação. A necessidade de testes se-
rológicos levou a uma abordagem permissiva por parte da FDA, dispen-
sando um processo normal de aprovação. Isto deu lugar à disponibili-
zação de dezenas de testes, pouco estudados, criados em vários países, 
por laboratórios pouco certificados e com um marketing agressivo. 
Prevê-se uma enorme procura deste tipo de testes, não só por recupera-
dos de COVID-19, mas também por outros que pretendem saber se terão 
adquirido imunidade (por infeção assintomática ou com sintomas 
ligeiros). Existe um perigo real, dado que o resultado positivo induzirá al-

com o reconhecimento dos benefícios da imunidade, são um problema 
mais complexo e difícil de controlar.

Certificação não standardizada
Esta questão deriva da panóplia de testes existentes e do provável 
comércio que isto poderá gerar. Será necessário um programa de certifi-
cação de testes serológicos, nomeadamente em relação a níveis de sen-
sibilidade e especificidade aceitáveis. Este programa reduzirá potenciais 
abusos.

Em conclusão, um programa populacional de vantagem seletiva com 
base num status de doença parece algo odioso. Mas estes privilégios de 
imunidade, embora seletivos, poderão ter um efeito benéfico global, no-
meadamente em relação à melhoria económica.

Imunidade de grupo
Gomes MGM et al. Individual variation in susceptibility or 
exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081893  
e Webinar SPP: Atualização da evolução epidemiológica em 
Portugal (Profª. Gabriela Gomes) 
Os modelos matemáticos têm sido a base das importantes decisões de 
saúde pública relativamente ao controlo da pandemia COVID-19. A es-
tratégia de supressão, cujo objetivo é o máximo controlo da disseminação 
inicial da infeção, deixa as populações em risco de vagas subsequentes, 
dado não permitirem uma suficiente aquisição de imunidade. As curvas 
da página seguinte (adaptadas do artigo) pretendem ilustrar isto mesmo.
Uma estratégia de não intervenção (com grande risco associado) permite 
que uma percentagem significativa da população seja infetada e atinja 
imunidade. Desta forma, atinge-se rapidamente a imunidade de grupo, 
impedindo vagas subsequentes da infeção. Com a estratégia de su-
pressão, tenta-se conter ao máximo a disseminação e o número de pes-
soas infetadas é baixo. Assim, dado que a percentagem da população 
que adquiriu imunidade através da infeção foi baixa, haverá um número 

elevada de falsos positivos. Daí que os testes de RT-PCR sejam os mais 
importantes para o diagnóstico. A utilidade destes testes nos casos em 
que a deteção de RNA viral foi negativa não está ainda bem estabelecida.

2. Identificação de dadores de plasma convalescente
Tem sido realizada a doação de plasma convalescente de indivíduos recu-
perados de COVID-19. Aparentemente, trata-se de uma opção terapêuti-
ca muito útil. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar o po-
tencial neutralizante destes anticorpos e do grau de proteção conferido 
pelos mesmos. Além disso, muitos testes serológicos atuais não forne-
cem resultados quantitativos, o que não permite distinguir entre os 
dadores com títulos elevados de Acs daqueles com títulos baixos.

3. Rastreio populacional com o objetivo de determinar imunidade
Este rastreio tem  essencialmente um papel epidemiológico, na medida 
em que quantifica a prevalência de exposição e, consequentemente, de 
imunidade a SARS-CoV-2. Esta potencialidade gerou grande entusiasmo, 
até pelo seu possível contributo no relançar da economia. Mas não 
podem deixar de ser levantadas algumas questões:
• Apesar de presumido (pela análise de outros vírus e pelos resultados 

da terapêutica com plasma convalescente), não existe certeza de que 
estes anticorpos forneçam imunidade.

• Um outro aspeto, de grande importância, prende-se com a fiabilidade 
dos testes (difícil determinação dado o enorme número de testes 
desenvolvidos e a rapidez no seu desenvolvimento) e com as determi-
nantes que podem influenciar os valores preditivos dos mesmos. Para 
a implementação de um rastreio, é importante conhecer a correlação 
entre prevalência, especificidade e valor preditivo positivo (VPP). O 
VPP deriva da especificidade de um teste – um teste com especifici-
dade elevada terá um elevado VPP (na medida em que um resultado 
positivo mais seguramente será um verdadeiro positivo). Contudo, a 
prevalência tem aqui um papel fulcral, ao influenciar a probabilidade 
pré-teste. Deste modo, para a mesma especificidade, o VPP varia. 
Num local com 20% de prevalência de COVID-19, uma especificidade 
de 98% conduzirá a um VPP de 92.5%. Mas num local com prevalên-
cia de 1.69%, a mesma especificidade já conduzirá a um VPP de 45% 
(ou seja, cerca de metade dos positivos serão falsos positivos). Numa 
perspetiva de “libertação” destes indivíduos para a vida sem res- 
trições, estar-se-ia a aumentar o risco de infeção e posterior trans-
missão. A razão dos resultados falsos positivos prende-se essencial-
mente com reatividade cruzada. Para minimizar este efeito, torna-se 
obrigatória uma seleção cuidadosa dos antigénios a testar, bem como 
um desenho apropriado dos estudos de validação dos testes.

Cenário da população heterogénea:
Os indivíduos têm diferente suscetibilidade e diferente exposição. Assim, 
pode dizer-se que há uma imunização seletiva, dado que os indivíduos 
mais suscetíveis ou mais expostos têm maior propensão para serem infe-
tados, tornando-se imunes mais cedo. Então, se aqueles que mais con-
tribuiriam para a disseminação da infeção se tornam imunes mais cedo, 
isto provoca um desacelerar da curva. O resultado final é que, neste tipo 
de população, cada indivíduo infetado vai provocar uma maior redução na 
suscetibilidade da população do que o que ocorreria num população ho-
mogénea. Isto faz com que seja necessário um menor número de infeções 
para que se atinja a imunidade de grupo. Quanto mais heterogénea for 
uma população, mais rapidamente se atinge a imunidade de grupo.
Esta determinação está dependente do conhecimento concreto do grau 
de heterogeneidade das populações, avaliação esta que é feita através de 
um coeficiente de variação (CV). Este valor não é ainda conhecido mas, 
pela revisão da literatura relativamente à COVID-19 e a outras doenças in-
feciosas, parece situar-se entre 2 e 4. Neste cenário de CV entre 2 e 4, 
este grupo estima que o limiar da imunidade de grupo seja atingido com 
10-20% da população infetada.

Os autores prevêm ainda a dimensão da segunda vaga, de acordo com o 
valor do CV. A dimensão da curva de uma segunda vaga é significativa-
mente menor num cenário de CV=3 do que para valores mais baixos de 
CV, ou seja, a maior heterogeneidade da população vai reduzir a magni-
tude da segunda vaga de infeção.
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