
Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.
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Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-

Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.

Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.
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Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.
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Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Newsletter#06 | Revisão de evidência científica
atualizada e publicada sobre o tema COVID-19

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-

Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.

Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.



Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.

Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.
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Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-
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Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.

Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.



Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.

Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-
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Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.

Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.

Rt=4Rt=1



Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.

Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-
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Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.

Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.



Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.

Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-
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Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.

Newsletter#06 | Revisão de evidência científica
atualizada e publicada sobre o tema COVID-19

Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.



Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.

Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-

Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.
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Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.



Até ao desenvolvimento de uma vacina eficaz, os países necessitam 
deste tipo de medidas de distanciamento social para reduzir o Rt para va-
lores inferiores a 1. Se fossem revertidas atualmente todas as medidas de 
distanciamento social, é provável que a infeção por SARS-CoV-2 regres-
sasse aos níveis prévios, com Rt entre 2 e 4, com duplicação de casos a 
cada 5 dias, até que houvesse desenvolvimento de imunidade de grupo.
Dadas as graves consequências económicas e sociais das medidas ado- 
tadas, torna-se necessário um esforço contínuo na avaliação da necessi-
dade e da efetividade das intervenções.
Os autores concluem, reforçando a necessidade de uma comunicação 
clara e transparente por parte das autoridades, com vista a uma maior 
compreensão e apoio da opinião pública em relação às intervenções 
necessárias para abrandar a disseminação da COVID-19.

COVID-19 e corticoides inalados
Matsuyama S et al. The inhaled corticosteroid ciclesonide 
blocks coronavirus RNA replication by targeting viral NSP15. 
bioRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016
Foram pesquisados os fármacos corticosteroides que se esperaria terem 
dupla função no bloqueio da resposta inflamatória do hospedeiro e da 
replicação de coronavírus. A ciclesonida, um corticosteroide inalado, 
mostrou supressão da replicação de coronavírus (SARS-CoV, MERS-CoV 
e HCoV-229E) em células cultivadas, mas não inibiu a replicação de 
outros vírus, como VSR ou influenza.
Este estudo avaliou então o efeito da Ciclesonida na infeção por 
SARS-CoV-2, tendo mostrado que esta bloqueia a replicação viral (com 
baixas concentrações). Sugere que esta supressão da replicação viral do 
SARS-CoV-2 se efetua provavelmente através da interação com a NSP15 
viral (proteína não estrutural 15).
Os autores concluem, referindo um expectável efeito da Ciclesonida ina- 
lada na redução da replicação viral e da resposta inflamatória pulmonar 
do hospedeiro, com menor efeito imunossupressor em relação aos corti-
costeroides sistémicos (pela via de administração inalada, com reduzida 
absorção sistémica).

nação viral é o R0 (número básico de reprodução), o número expectável 
de infeções secundárias provocadas por um caso primário infecioso. 
Assim, para um R0 de 4, estima-se um caso primário origine 4 casos se-
cundários. Este cálculo determina o potencial de disseminação epidémica 
numa população suscetível. O Rt (número efetivo de reprodução) determi-
na a disseminação epidémica num determinado período de tempo (t) sob 

as medidas de controlo em vigor. Deste modo, conseguimos avaliar a efe-
tividade das intervenções de saúde pública, ao estimar o Rt em diferentes 
contextos de medidas, idealmente em intervalos frequentes e regulares 
(ex: semanalmente). A figura abaixo, adaptada do artigo, pretende expli-
car visualmente este conceito.

Atualmente, não há qualquer evidência que per-
mita afirmar que os ICS têm efeitos benéficos ou 
nefastos na COVID-19. É importante a realização 
de estudos sobre esta matéria. Os autores 
lançam um apelo para que os estudos futuros in-
cluam informação detalhada sobre comorbili-
dades e medicação atual e prévia dos doentes. 
Há atualmente 2 ensaios clínicos randomizados 
em curso para averiguar o potencial efeito bené- 
fico dos ICS no tratamento da COVID-19.
Tal como fizeram várias sociedades científicas e 
documentos-chave internacionais, os autores 
afirmam que não há evidência que suporte a
descontinuação de ICS (e que tal teria efeitos ne-
fastos).

Epidemiologia
He X et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020; doi: 
10.1038/s41591-020-0869-5
O estabelecimento das medidas de controlo da pandemia assenta em 
vários parâmetros epidemiológicos chave, nomeadamente intervalo de 
série (intervalo de tempo entre o início de sintomas de casos sucessivos 
dentro de uma cadeia de transmissão) e período de incubação (tempo 
entre a infeção e o início de sintomas).
A figura ao lado representa 3 cenários possíveis.
No primeiro, o pico de infecciosidade ocorre logo no início dos sintomas, 
mas já existia potencial infecioso previamente. Após o início dos sinto-
mas, há um decréscimo progressivo da infecciosidade.
No cenário 2, o período de infecciosidade só se inicia após o caso 
primário ter sintomas. Este é o caso da SARS (2003). Aqui, o período de 
incubação era de 4-5 dias, e o intervalo de série 10-11 dias. Todo o perío-
do de infecciosidade ocorria após o início de sintomas do caso primário, 
atingindo um pico aos 10 dias. Então, neste caso, as medidas de con-
tenção unicamente (isolamento dos casos e quarentena) conseguem re-
duzir substancialmente a transmissão da doença.

Já no cenário 3, o pico de infecciosidade ocorre previamente ao início de 
sintomas do caso primário, pelo que há uma proporção significativa de 
transmissão que ocorre na fase pré-sintomática.
Este estudo procurou avaliar o pico de infecciosidade, ou seja, em que 
ponto da evolução da infeção é o vírus SARS-CoV-2 mais transmissível. 
Para tal, investigaram a eliminação viral (viral shedding) ao longo do 
tempo em 94 doentes com infeção confirmada e desenvolveram um 
modelo do perfil de infecciosidade através da análise separada de 77 
pares infetante-infetado.
Em relação ao viral shedding, observaram que a maior carga viral das 
amostras foi observada no momento do início dos sintomas, declinando 
rapidamente nos 7 dias seguintes, e tornando-se indetetável ao 21º dia. 
Importa referir que não foram colhidas amostras antes do início dos sinto-
mas.
Estimaram o intervalo de série médio e mediano em 5.8 e 5.2 dias respeti-
vamente, com 7.6% de intervalos de série negativos. Assumindo um 
período médio de incubação de 5.2 dias, os autores inferiram que o perío-
do de infecciosidade se tenha iniciado 2.3 dias antes do desenvolvimento 
de sintomas, com um pico 0.7 dias antes do início de sintomas. A pro-
porção estimada de pré-sintomáticos foi de 44% (e na análise de sensibi- 
lidade situou-se entre 46 e 55%).

Com a estimativa, calculada neste estudo, de uma proporção substancial 
de transmissão pré-sintomática, as medidas como reforço de higiene das 
mãos e respiratória e o distanciamento social serão instrumentos chave 
para o controlo da infeção.

Buitrago-Garcia DC et al. The role of asymptomatic SARS-CoV-2 
infections: rapid living systematic review and meta-analysis. 
medRxiv 2020; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079103
Não existe consenso atual em relação à proporção de assintomáticos. 
Enquanto a OMS afirma que este número será relativamente raro, alguns 
estudos estimam proporções muito elevadas. A razão desta falta de con-
senso tem a ver com diferentes interpretações e com o facto de a maioria 
dos dados serem apresentados em relação apenas a um determinado 
ponto temporal. Assim, é de extrema importância conhecer todo o espec-
tro e distribuição da infeção por SARS-CoV-2, nomeadamente os verda-
deiros assintomáticos (que nunca chegam a desenvolver sintomas), os 
pré-sintomáticos (sem sintomas aquando do teste positivo mas que os 
irão desenvolver posteriormente), e os sintomáticos (nos seus vários es-
tádios de gravidade). Sem um adequado follow-up, não é possível estimar 
a proporção de assintomáticos e pré-sintomáticos, bem como conhecer 
o potencial de transmissão destes grupos.

Neste sentido, os autores realizaram uma revisão sistemática com o obje-
tivo de encontrar resposta a 3 questões:
- Entre os indivíduos infetados por SARS-CoV-2, qual a proporção que 

nunca desenvolve sintomas (verdadeiros assintomáticos)?
- Entre os infetados assintomáticos ao diagnóstico, qual a proporção 

que irá desenvolver sintomas (pré-sintomáticos)?
- Que proporção de transmissão da infeção que se deve a indivíduos as-

sintomáticos ou pré-sintomáticos?
Foram incluídos 11 estudos.
O limite superior para a proporção de verdadeiros assintomáticos foi esti-
mado em 29% (IC95 23-37%) – avaliação combinada de 8 estudos. Um  
outro estudo que desenvolveu um  modelo estatístico estimou esta pro-
porção em 18%.
Não foi possível responder à segunda questão, dado que os 4 estudos 
que contemplavam esta informação tinham resultados demasiado he- 
terogéneos, impossíveis de agrupar numa meta-análise.
Relativamente à contribuição dos indivíduos pré-sintomáticos e assin-
tomáticos para a transmissão da infeção, os modelos matemáticos avali-
ados estimaram um peso de 40-60% para os pré-sintomáticos e uma 
contribuição menor dos assintomáticos.

Estes resultados mostram então uma contribuição intermédia dos 
pré-sintomáticos e assintomáticos na transmissão da infeção, o que 
ajuda a definir as estratégias necessárias para o controlo da infeção – 
continua a ser necessária uma estratégia combinada (medidas de higiene 
e etiqueta respiratória, isolamento de casos e rastreio de contactos, bem 
como medidas de distanciamento social).
Importa referir que esta é uma revisão sistemática “viva”, ou seja, atualiza-
da continuamente de acordo com a evidência publicada (última atua-
lização foi realizada a 20 Abril).

Inglesby TV. Public Health Measures and the Reproduction 
Number of SARS-CoV-2. JAMA 2020; doi: 
10.1001/jama.2020.7878 
e
Pan A et al. Association of Public Health Interventions With the 
Epidemiology of the COVID-19 Outbreak inWuhan, China. JAMA 
2020; doi: 10.1001/jama.2020.6130
Os conceitos epidemiológicos revestem-se de extrema importância no 
estabelecimento de medidas de saúde pública. Um medidor da dissemi-

Um artigo de Pan et al. realizado na China, fez esta mesma avaliação em 
5 contextos diferentes, com o objetivo de medir a transmissão da infeção 
antes de depois das intervenções, e avaliar a eficácia destas últimas. Os 
5 contextos avaliados naquele artigo foram:
1. Período prévio a 10 Jan – Fase inicial, com movimento populacional 

normal, sem intervenções adotadas.
2. Período entre 10 Jan e 22 Jan – Período de migração populacional 

massiva para as comemorações do Ano Novo Chinês, sem inter-
venções adotadas. O primeiro relato de transmissão pessoa-a-pessoa 
ocorreu a 20 Jan. Neste período, os hospitais começaram a ficar lota-
dos com pessoas com sintomas de COVID-19.

3. Período entre 23 Jan e 1 Fev – A 23 Jan, é decretado um lockdown, 
com restrição total de viagens para fora, e também de deslocações 
dentro da própria cidade. Feito ainda o cancelamento de todos os 
eventos sociais, decretado uso obrigatório de máscara nos espaços 
públicos e quarentena dos infetados no domicílio. Importa referir que a 
escassez dos recursos de saúde não permitia uma resposta adequada 
a todos os casos confirmados ou suspeitos.

4. Período entre 2 e 16 Fev – A 2 Fev, com a melhoria dos recursos médi-
cos, o governo decretou uma quarentena centralizada e o tratamento 

de todos os casos confirmados ou suspeitos, bem como contactos 
próximos, em hospitais ou instituições designadas para esse efeito.

5. Período a partir de 17 Fev – Nesta data, o governo inicia um ques-
tionário individual de sintomas, porta-a-porta, a todos os residentes 
em Wuhan.

Os resultados mostraram uma redução marcada na taxa de transmissão 
da infeção por SARS-CoV-2, com a implementação das medidas referi-
das. Assim, a média de Rt em cada um dos 5 períodos, por ordem, foi: 
3.22 >> 3.23 >> 2.54 >> 0.71 >> 0.40. Avaliando temporalmente esta 
evolução, as estimativas de Rt tiveram grande variabilidade no primeiro 
período, aumentaram gradualmente no segundo, atingindo um pico de 
3.82 a 24 Jan, tendo declinado posteriormente. Atingiu-se a marca Rt<1 a 
6 Fev, mantendo-se ainda a tendência decrescente (reduziu abaixo de 0.3 
a 1 Mar).
As medidas adotadas em Wuhan tornaram-se o cerne das intervenções 
de distanciamento social adotadas em todo o mundo com vista ao con-
trolo da disseminação da infeção por SARS-CoV-2.
De facto, estas medidas permitiram reduzir o Rt abaixo de 1, o que, do 
ponto de vista epidemiológico, permite reduzir a disseminação e controlar 
a epidemia.
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Halpin DMG et al. Do chronic respiratory diseases or their 
treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? Lancet 
Respir Med 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30167-3
Dadas as características da infeção pelos novos coronavírus (SARS, 
MERS e COVID-19), seria expectável que os doentes com patologia pul-
monar crónica, nomeadamente asma e DPOC, tivessem maior risco de in-
feção e maior risco de evolução para formas graves. Contudo, não é o 
que se tem verificado. Estas patologias estão sub-representadas entre as 
comorbilidades dos doentes com COVID-19, comparativamente com a 
sua prevalência na população geral.

Apresentam-se alguns fatores que podem justificar estes dados:
• Subnotificação – possível nos dados chineses, mas pouco plausível 

nos estudos de Itália (onde se mantém a pouca expressão destas co-
morbilidades).

• Proteção conferida pela própria doença respiratória crónica ao provo-
car uma resposta imunitária diferente – contudo, esta teoria não é su-
portada pela evidência de maior mortalidade em doentes COVID-19 
com DPOC.

• Proteção conferida pelas terapêuticas utilizadas nos doentes com pa-
tologia pulmonar crónica, quer no risco de infeção, quer no desenvolvi-
mento de doença.

Halpin DMG et al. Inhaled corticosteroids and COVID-19: a 
systematic review and clinical perspective. Eur Respir J 2020; 
doi: https://doi.org/10.1183/13993003.01009-2020
Na pandemia por COVID-19, têm sido levantadas algumas questões rela-
tivamente à terapêutica com corticoides inalados (ICS). Estarão os 
doentes com asma e DPOC em maior risco de contrair doença? Os ICS 
terão algum papel neste risco, aumentando-o ou reduzindo-o? Os ICS 
terão alguma influência na evolução clínica?
Analisando a evidência relativa à associação entre ICS e infeção viral e
exacerbações, há vários paradoxos, como se demonstra no quadro da 
página seguinte.
Relativamente a estudos clínicos na COVID-19, há apenas a referir um 
estudo japonês que reportou melhoria após administração de ciclesonida 
em 3 doentes com necessidade de oxigenoterapia. Contudo, a ausência 
de grupo controlo não permite tirar conclusões.
Neste sentido, os autores fizeram uma revisão sistemática para avaliar a 
associação entre o uso de ICS e os outcomes na COVID-19, SARS e 
MERS. Não foram encontradas publicações que permitissem fazer esta 
análise, principalmente por ausência de dados sobre o uso de ICS nestas 
3 patologias.

EFEITOS NEFASTOS

• Utilização de ICS na asma e na DPOC está 
associada ao aumento do risco de infeção das VAS.

• Em doentes com DPOC, o uso de ICS está 
associado a maior prevalência de pneumonia 
(associação menos clara na asma).

• Na DPOC, o uso de ICS associa-se a alteração no 
microbioma pulmonar, embora não haja alteração na 
deteção de vírus respiratórios.

• Estudos in vitro mostram que os ICS alteram a 
resposta imunitária inata antiviral e atrasam a 
clearance viral.

EFEITOS BENÉFICOS

• Há evidência que os ICS podem ter um efeito 
benéfico nas infeções por coronavírus.

• Estudo in vitro mostra ação inibitória da budesonida, 
em associação com formoterol e glicopirrónio, na 
replicação do coronavírus HCoV-229E e na produção 
de citocinas.

• Estudo da ciclesonida a mostrar bloqueio na 
replicação viral do SARS-CoV-2 e na resposta 
inflamatória pulmonar do hospedeiro (abordado 
nesta newsletter).

• Efeito inquestionável dos ICS na redução da taxa de 
exacerbações na asma e na DPOC. Sabendo que 
40-60% das exacerbações da DPOC e até 80% das 
da asma se devem a infeções virais (incluindo 
coronavírus comuns), podemos inferir que a 
utilização de ICS reduz o risco de infeção ou 
modifica a resposta inflamatória subsequente e a 
lesão pulmonar.

• In vitro, os ICS inibem a libertação de citocinas 
induzida pelos rhinovirus e VSR.


