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Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 
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após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).

Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.

Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.

Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-

dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
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após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).
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Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.

Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.

Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-

dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 

após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).
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Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.
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Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.

Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-

dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 

após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).

Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.
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Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.

Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-

dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 

Estádio III
Fase hiperinflamatória

Estádio I
Fase de infeção precoce

Estádio II
Fase pulmonar

Sintomas

MDCT

Potenciais
Terapêuticas

Evolução temporal

Viremia

Resposta inflamatória do hospedeiro

Sintomas constitucionais
ligeiros (febre, tosse seca,

diarreia, cefaleias)
Dispneia

Hipóxia (PaO2/FiO2 ≤ 300)

ARDS
Síndrome de resposta inflamatória

sistémica / Choque
Insuficiência cardíaca

↓ Linfócitos,
↑ tempo de protrombina,
↑ DHL, ↑ D-dímeros

Alteração imagiológica pulmonar
↓↓ Linfócitos ,
↑ transaminases

↑↑ marcadores inflamatórios
(PCR, DHL, IL6,

D-Dímeros, Ferritina),
↑ Troponina, ↑ NT-proBNP

Remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, plasma convalescente

Redução da imunossupressão Corticóides, imunoglobulinas, inibidores IL-6,
inibidores IL-2, inibidores JAK



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 

após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).

Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.
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Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.

Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-

dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 

após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).

Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.
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Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.
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Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-

dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 

após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).

Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.

Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.
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Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-
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dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 



Grasselli G et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 
Patients Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the 
Lombardy Region, Italy. JAMA 2020; doi:10.1001/jama.2020.5394
Estudo retrospetivo observacional cujo objetivo foi caracterizar a popu-
lação com COVID-19 que necessitou de admissão em Unidade de Cuida-
dos Intensivos (UCI) na região da Lombardia.
Foram incluídos 1591 doentes. A idade mediana foi 63 anos (intervalo in-
ter-quartil: 56-70) e 82% eram do sexo masculino. 68% apresentava pelo 
menos 1 comorbilidade, sendo HTA a mais comum (49%), seguida de 
doença cardiovascular (21%), dislipidemia (18%) e diabetes tipo 2 (17%). 
Apenas 4% apresentava DPOC. Entre os doentes com dados disponíveis, 
99% necessitou de suporte ventilatório – 88% invasivo e 11% através de 
ventilação não invasiva (VNI) (de notar que muitos doentes terão realizado 
VNI fora da UCI). A PEEP mediana foi de 14 cmH2O e 89% dos doentes 
necessitaram de FiO2 >50%. O ratio PaO2/FiO2 mediano foi de 163.5.
À data do final do follow-up, há a registar uma mortalidade de 26%, maior 
nos grupos etários mais avançados – 15% nos doentes ≤ 63 anos e 36% 
nos ≥ 64. É de notar que a maioria dos doentes (58%) ainda se encontrava 
internada, estando estes dados subestimados.

“tempestade de citocinas”. A IL-6 parece ser o principal motor desta in-
flamação descontrolada. Tem sido descrita a utilização de Tocilizumab 
(um anti-IL-6) em pequenas séries de doentes COVID-19, com sucesso. 
Uma descrição de 21 doentes mostrou melhoria clínica em 91% com 
apenas 1 dose na maioria deles. Contudo, a ausência de um grupo con-
trolo limita a interpretação dos dados. Estão em curso ensaios clínicos 
com este fármaco.
Outros fármacos em ensaios clínicos que se enquadram nesta categoria 
são: sarilumab, bevacizumab, fingolimod e eculizumab.

Imunoglobulinas
O plasma convalescente e as imunoglobulinas hiperimunes são outras 
potenciais terapêuticas adjuvantes para a COVID-19. O racional é que os 
anticorpos de doentes infetados possam ajudar na clearance quer de 
partículas virais livres, quer de células infetadas. Teoricamente, o 
benefício desta terapêutica seria maior nos primeiros 7-10 dias, altura do 
pico de viremia e quando ainda não ocorreu a resposta imunitária do hos-
pedeiro. Foi publicada recentemente a primeira série com 5 doentes críti-
cos tratados com plasma convalescente.

Segurança dos profissionais de saúde
Cheng VCC et al. Disinfection of N95 respirators by ionized hy-
drogen peroxide in pandemic coronavirus disease 2019 
(COVID-19) due to SARS-CoV-2. J Hosp Infect 2020; doi: 
10.1016/j.jhin.2020.04.003
No combate à COVID-19, a escassez de equipamento de proteção pes-
soal, especialmente máscaras (respiradores de partículas) N95, constitui 
um grande desafio e há que estar preparado para o pior cenário. A reuti-
lização das máscaras N95 foi proposta pelo CDC para fazer face à escas-
sez de material; contudo, comporta riscos de contaminação e infeção dos 
profissionais de saúde. Deste modo, os autores referem que a desinfeção 
das máscaras N95 pode ser uma opção alternativa, em caso de necessi-
dade.
É descrito neste artigo um dispositivo, SteraMist™, com um processo de 
desinfeção rápido, através de peróxido de hidrogénio (H2O2) ionizado 
(iHP). Quatro máscaras foram inoculadas com vírus influenza A H1N1 em 
3 diferentes concentrações. Foi feita a desinfeção com iHP em pulveri-
zação em 3 e a restante foi utilizada como controlo. Passado 1 hora, foi 
feita avaliação e cultura viral. Os autores mostraram que a desinfeção foi 
eficaz mesmo com inoculações elevadas de vírus. Foi escolhido o influen-

za A por ser um vírus RNA com invólucro com características virológicas 
semelhantes ao coronavírus.
A máscara não pode ser utilizada imediatamente após a desinfeção; a li- 
bertação de H2O2 do respirador esteve dentro dos limiares de segurança 
às 2h e foi indetetável 3h após a desinfeção. Contudo, mais investigação 
é necessária.

Hamzavi IH et al. Ultraviolet germicidal irradiation: possible 
method for respirator disinfection to facilitate reuse during 
COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.-
jaad.2020.03.085
Um dos possíveis métodos para desinfeção das máscaras (respiradores 
de partículas) é a desinfeção germicida através de irradiação ultravioleta 
C (IUVC). Esta inativa os microrganismos através da lesão de ácidos nu-
cleicos, prevenindo a sua replicação. Este artigo propõe uma nova forma 
de utilização dos dispositivos de fototerapia, passando a servir como 
plataforma para IUVC.
Estudo prévios mostraram que UVC pode inativar coronavírus incluindo o 
SARS-CoV e o MERS-CoV. Um estudo em respiradores contaminados 
com influenza A H1N1 mostrou redução significativa nos vírus viáveis 

após tratamento com irradiação de 17 mW/cm2 durante 60-70 seg, re-
sultando numa dose de ~1 J/cm2. Esta é a dose recomendada para tratar 
máscaras usadas (desde que não visivelmente conspurcadas), para per-
mitir uma redução de 3log – descrito na literatura como fornecendo segu-
rança para reutilização. O tempo necessário para esta dose é variável (de-
pende da irradiância, ou seja, do poder radiante incidente por unidade de 
superfície). No protótipo desenvolvido pelos autores deste estudo (com 
uma irradiância de 10mW/cm2), esta dose foi fornecida em 1min 40 seg. A 
distância à lâmpada era de aproximadamente 14 cm.
Contudo, a radiação UV tem o potencial de degradar polímeros, o que 
reduz a eficácia do respirador. Um estudo de 2015 expôs 4 modelos dife- 
rentes de máscaras N95 a irradiação UVC de 120-950 J/cm2. Os resulta-
dos mostraram um pequeno aumento na penetração de partículas (até 
1.25%) e, nas doses mais elevadas, uma redução significativa da integri-
dade do respirador (até 90%). Contudo, é importante referir que as doses 
foram 100-1000x superiores àquelas usadas para desinfeção.
Deste modo, os autores afirmam que esta poderá ser uma boa solução 
prática no caso de escassez de material.

Narla S et al. The Importance of the Minimum Dosage Necessary 
for UVC Decontamination of N95 Respirators during the 
COVID-19 Pandemic. Photodermatol Photoimmunol Photomed 
2020; doi: 10.1111/phpp.12562
Dada a escassez de material de proteção individual, as instituições de 
saúde em todo o mundo começaram a usar as propriedades germicidas 
da radiação ultravioleta C (UVC) na descontaminação dos respiradores 
N95 com vista à sua reutilização.
Este artigo vem alertar que a dose de UVC utilizada terá que ser suficiente 
para neutralizar o SARS-CoV-2. 
A dose atualmente recomendada 1J/cm2 foi testada num estudo realizado 
para a FDA, revelando-se eficaz na descontaminação dos seguintes vírus: 
Influenza A H1N1, Avian influenza A H5N1, 2 subtipos de Influenza A 
H7N9, bem como os coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV.
Contudo, não podemos esquecer que há limitações pela diversidade de 
máscaras N95 existentes com grande variabilidade nos materiais, bem 
como assegurar que não há sujidade visível (por exemplo, a oleosidade 
de cosméticos e protetores solares pode bloquear a penetração dos 
UVC).

Fisher R et al. Assessment of N95 respirator decontamination 
and re-use for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.04.11.20062018; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062018
Este artigo analisou 4 métodos diferentes de descontaminação – radiação 
UV, calor 70ºC, etanol a 70% e vaporização com peróxido de hidrogénio 
(H2O2) – quanto à sua eficácia na descontaminação de SARS-CoV-2 e o 
seu efeito da função da máscara (respirador) N95.
Os resultados mostram que:
- O tratamento com H2O2 tem a melhor combinação de inativação rápida 

do vírus e preservação da integridade do respirador;
- A radiação UV neutraliza o vírus mais lentamente e preserva a função 

do respirador;
- A aplicação de calor seco a 70ºC neutraliza o vírus com a mesma rapi-

dez e parece manter scores aceitáveis de integridade do respirador por 
2 rondas de descontaminação;

- A descontaminação com etanol a 70%, apesar de neutralizar o vírus, 
não é recomendada devido à perda de integridade do respirador.

Concluindo, os respiradores N95 podem ser descontaminados e reutiliza-
dos em caso de escassez até 3 vezes para a radiação UV e para a vapo- 
rização com H2O2, e até 2 vezes para a aplicação de calor seco.

Evolução clínica
Hasan K et al. COVID-19 Illness in Native and Immunosup-
pressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart 
Lung Transplant 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.healun. 
2020.03.012
Parecem existir 2 subcategorias patológicas distintas, mas que se so-
brepõem: a primeira desencadeada pelo vírus em si, e a segunda pela    
resposta imunológica do hospedeiro. A doença tende a apresentar e a 
seguir estas 2 fases, apesar de diferentes níveis de gravidade.
Este artigo propõe um sistema de classificação em 3 estádios, com cres-
cente gravidade, que comportam achados clínicos distintos, bem como 
diferentes outcomes clínicos e diferentes respostas terapêuticas, con-
forme esquematizado na figura da página seguinte (adaptada do artigo).
No estádio II, os autores propõem a subdivisão em IIa e IIb, sendo os 
doentes com hipóxia significativa incluídos no estádio IIb.

Tratamento
Sanders JM et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA 2020; doi: 10.1001/ja-
ma.2020.6019
Não existe atualmente evidência de ensaios clínicos randomizados (RCT) 
acerca de qualquer terapêutica que melhore os outcomes de doentes 
com COVID-19, bem como evidência que suporte o uso de qualquer te- 
rapêutica profilática.
Uma pesquisa no clinicaltrials.gov a 2 Abril encontrou 291 ensaio clínicos 
específicos para COVID-19, sendo que 109 se destinam ao estudo de te- 
rapêuticas farmacológicas em adultos e destes 82 são estudos interven-
cionais (29 controlados por placebo). Há 11 estudos em fase IV, 36 em 
fase III, 26 em fase II e 11 em fase I. 22 não estão categorizados por fase.
Este artigo procura rever a evidência relativa aos principais tratamentos 
propostos (identificados 1315 artigos na Pubmed). Aqui, serão descritos 
apenas os principais.

Cloroquina e hidroxicloroquina
Parecem bloquear a entrada viral na célula ao inibir a glicosilação dos re-

cetores do hospedeiro, o processamento proteolítico e a acidificação do 
endossoma. Além disso, têm efeitos imunomoduladores, atenuando a 
produção de citocinas e inibindo a autofagia e atividade lisossomal nas 
células do hospedeiro. Verificada in vitro a inibição do SARS-CoV-2.
Não existe evidência robusta da eficácia destes agentes no tratamento da 
SARS ou MERS.
Foi noticiado o sucesso da cloroquina no tratamento de mais de 100 
doentes COVID-19, com melhoria dos achados radiológicos, aumento da 
clearance viral e redução da progressão da doença. Contudo, não pode 
ser validado dado não ter sido ainda feita a publicação detalhada do 
estudo. Um estudo francês não randomizado com 36 doentes mostrou 
melhoria da clearance viral com hidroxicloroquina versus grupo controlo. 
Contudo, 6 doentes foram excluídos precocemente do grupo de trata-
mento por doença grave ou intolerância. Um estudo chinês com 30 
doentes não encontrou diferenças na clearance virológica. Há vários RCTs 
em curso com estes fármacos.
São fármacos relativamente bem tolerados. Contudo, podem causar 
efeitos adversos graves (<10%), tais como prolongamento do intervalo 
QT, hipoglicemia, efeitos neuropsiquiátricos e retinopatia.

Lopinavir/Ritonavir
É uma combinação aprovada para o tratamento da infeção VIH, que 
demonstrou in vitro atividade contra SARS-CoV e MERS-CoV, através da 
inibição da protease 3-quimiotripsina-like. Não estão publicados dados 
de atividade in vitro contra SARS-CoV-2.
Os estudos realizados na SARS, limitados pelo seu caráter retrospetivo e 
observacional, mostraram redução das taxas de entubação e mortali-
dade, e sugeriram que o timing da administração é importante – na fase 
inicial da replicação viral (7-10 dias), já que a administração mais tardia 
não mostrou efeito nos outcomes clínicos.
As publicações de lopinavir/ritonavir no tratamento da COVID-19 são es-
sencialmente casos clínicos e pequenos estudos de coorte não rando- 
mizados. Há um RCT recente, aberto, que comparou a eficácia de lopina-
vir/ritonavir versus standard care em 199 doentes COVID-19, não se tendo 
verificado diferenças no tempo até à melhoria clínica nem na clearance 
viral. Uma possível explicação da ineficácia da combinação é a adminis-
tração tardia, já que o tempo mediano entre o início dos sintomas e a ran-
domização foi de 13 dias. Estão em curso RCT adicionais mas, por en-
quanto, os dados disponíveis sugerem um papel limitado desta combi-
nação. Os principais efeitos adversos são gastrintestinais, tais como náu-
seas e diarreia (até 28%) e hepatotoxicidade (2-10%).

Estão a ser estudos outros anti-retrovirais, que demonstraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV-2 como o darunavir.

Ribavirina
A Ribavirina inibe a RNA polimerase RNA dependente vírica. In vitro, 
demonstrou-se que a atividade anti-SARS-CoV-2 é limitada e que são 
necessárias doses elevadas para inibir a replicação viral e em terapêutica 
de associação.
A evidência clínica da sua utilização na SARS e na MERS foi inconclusiva 
quanto à eficácia e mostrou toxicidade hematológica e hepática significa-
tivas. Deste modo, a ribavirina tem valor limitado no tratamento da 
COVID-19 e, se usado, a terapêutica de combinação tem maior probabili-
dade de eficácia.

Remdesivir
É um pro-fármaco que é metabolizado em Remdesivir-trifosfato, um 
análogo dos nucleósidos que inibe a polimerase viral. Dado o seu amplo 
espetro e potente atividade in vitro anti-SARS-CoV-2, consitui um fárma-
co potencial promissor no tratamento da COVID-19. A segurança foi avali-
ada em ensaios clínicos de fase I, tendo-se demonstrado boa tolerabili-
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dade. Tem havido relatos de casos clínicos com uso de Remdesivir em 
doentes COVID-19, com sucesso. Vários ensaios clínicos estão em curso 
neste momento.

Outros
Umifenovir ou Arbidol é um fármaco antiviral com um mecanismo de ação 
que tem por alvo a interação proteína S / ECA2, inibindo a fusão membra-
nar do invólucro viral. Um estudo não randomizado de 67 doentes com 
COVID-19 mostrou menor mortalidade e maior taxa da alta hospitalar; 
contudo, o carácter observacional do estudo não permite estabelecer a 
sua eficácia. Estão em curso RCTs na China.
Mesilato de camostato é um fármaco aprovado no Japão para o trata-
mento de pancreatite. Previne a entrada celular do SARS-CoV-2 in vitro 
através da inibição da TMPRSS2, uma serino-protease transmembranar 
que facilita a entrada através da proteína S.

Terapêuticas adjuvantes

Corticoides sistémicos
O racional para a sua utilização é diminuir a resposta inflamatória do hos-
pedeiro no pulmão que pode conduzir a ARDS. Contudo, este benefício 
pode ser ultrapassado pelos efeitos adversos, nomeadamente o atraso na 
clearance viral e o aumento do risco de infeções secundárias.
Os autores fizeram uma revisão do uso de corticoides em outras pneumo-
nias virais, concluindo que o risco é superior ao benefício.
Um estudo retrospetivo recente chinês de 201 doentes com COVID-19 
mostrou que o uso de metilprednisolona nos doentes com ARDS se asso-
ciou a um menor risco de morte (46% versus 62%; HR 0.38). Contudo, há 
que considerar as limitações decorrentes de ter sido um estudo observa-
cional.

Anti-citocinas e imunomoduladores
O racional para a sua utilização é que a fisiopatologia subjacente à lesão 
pulmonar e de outros órgãos é causada por uma resposta inflamatória  
exacerbada e pela libertação de citocinas inflamatórias – a chamada 
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