
Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 
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dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 

Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.

Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 

doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).

Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.

Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.
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(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 

doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).

Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.

Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.



Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 

dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 
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Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.
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Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 

doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).

Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.

Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.



Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 

dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 

Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.
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Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 

doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).

Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.

Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.



Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 

dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 

Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.
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Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 
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doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).

Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.

Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.



Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 

dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 

Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.

Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 
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doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).
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Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.

Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.



Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 

dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 

Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.

Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 

doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).
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Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.
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Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.

Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.



Transmissão
Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 2020; doi: 10.1001/jama.2020.4756
A rápida disseminação da COVID-19 põe em foco a necessidade de 
melhor entendimento acerca da dinâmica da transmissão de doenças 
respiratórias entre humanos, nomeadamente através de uma melhor 
caracterização das vias de transmissão.
A dicotomia gotícula versus aerossol permanece o cerne dos sistemas de 
classificação das vias de transmissão respiratória, categorizando-se 
como transmissão por gotícula quando o tamanho das partículas que 
transportam o agente infecioso é > 5μm (cut-off não universal, podendo 
chegar a 10 μm) e transmissão por aerossol quando é inferior. É esta 
dicotomia que continua a orientar todas as recomendações e planos de 
controlo de infeção, nomeadamente na COVID-19.
Este artigo vem lançar o alerta de que este sistema de classificação 
poderá estar ultrapassado.
Trabalhos recentes têm vindo a demonstrar que a exalação, espirro e 
tosse não consistem apenas de gotículas mucosalivares (com trajetória 
de curto alcance) mas que são primariamente compostas por uma nuvem 
de gás turbulento multifásico, que aprisiona em si aglomerados de 

gotículas num continuum de dimensões. O ambiente quente e húmido no 
interior da nuvem permite que as gotículas permaneçam por muito mais 
tempo do que no caso das gotículas isoladas. Assim, nestas condições, 
o tempo de vida de uma gotícula pode aumentar até 1000x (de uma 
fração de segundos até vários minutos).
Além disso, o impulso da nuvem para diante faz com as gotículas que 
transportam o agente infecioso sejam propulsionadas para mais longe. 
Assim, dependendo de várias condições, individuais e ambientais 
(nomeadamente humidade e temperatura), a nuvem de gás com a sua 
carga de gotículas pode viajar cerca de 7-8 metros.
Também a sedimentação ou evaporação não dependem unicamente dos 
tamanho das partículas (como na teoria dicotómica) mas também do grau 
de turbulência e velocidade do gás, bem como das características 
ambientais.

Epidemiologia
Li R et al. Substantial undocumented infection facilitates the 
rapid dissemination of novel coronavírus (SARS-CoV-2). Science 
2020; doi: 10.1126/science.abb3221
Estudo que conjuga dados de infeções reportadas na China com dados 
de mobilidade das populações, num modelo metapopulacional em rede 

dinâmico e inferência Bayesiana para inferir características epidemiológi-
cas relacionadas com a SARS-CoV-2. Estima-se que 86% de todas as in-
feções não estavam documentadas previamente a 23 Jan (data em que se 
tomaram medidas de restrição de mobilidade). A taxa de transmissão das 
infeções não documentadas foi 55% das infeções documentadas. Contu-
do, dado o elevado número de casos, calcula-se que as infeções não 
documentadas foram a fonte de infeção em 79% dos casos documenta-
dos. Estes achados ajudam a explicar a rápida disseminação geográfica 
da SARS-CoV-2.

Guinai I et al. Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two 
Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69 [early release]
A investigação epidemiológica do CDC em Chicago permitiu identificar 
um cluster de 16 casos de COVID-19, confirmados ou prováveis, do qual 
resultaram 3 mortes, que se originou provavelmente a partir de uma única 
introdução.
O doente index terá transmitido a infeção a 10 pessoas – reportava sinto-
mas respiratórios ligeiros que não motivaram a procura de cuidados 
médicos. Este doente apenas foi testado no decorrer desta investigação 

epidemiológica. Para a facilitação da transmissão, terão contribuído 2 re-
uniões familiares, nomeadamente um funeral e uma festa de aniversário 
às quais o doente compareceu.
Este artigo vem realçar 2 aspetos importantes: os eventos super-sprea- 
ding (que tiveram um papel fundamental nas infeções por SARS-CoV e 
por MERS-CoV e que já foram também descritos na infeção por 
SARS-CoV-2) e a enorme importância do distanciamento social na pre-
venção da transmissão, mesmo entre familiares.

Fisiopatologia e clínica
Brake SJ et al. Smoking Upregulates Angiotensin-Converting En-
zyme-2 Receptor: A Potential Adhesion Site for Novel Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). J Clin Med 2020; 9: 841; doi:10.3390/-
jcm9030841
O recetor ECA2 é local de ligação celular para a proteína S do 
SARS-CoV-2. Já foi demonstrado que a proteína S do SARS-CoV-2 se 
liga ao recetor com 10-20x maior afinidade do que a do SARS-CoV (2003), 
o que explica o maior potencial de transmissão. Já havia sido sugerido em 
estudos prévios uma upregulation da ECA2 no epitélio das vias aéreas 
dos fumadores. 

Este estudo apresenta a primeira demonstração imunohistoquímica em 
pulmão humano da expressão do recetor ECA2 em fumadores e doentes 
com DPOC. Apresenta imagens histoquímicas de tecido pulmonar sub-
metido a resseção cirúrgica e corado para o recetor ECA. Assim:
- Fumador com DPOC – coloração francamente positiva, indicando ele- 

vada expressão de ECA2;
- Fumador com função respiratória normal: coloração mantendo o 

mesmo padrão do primeiro, mas com menor intensidade;
- Não fumador saudável – ausência de coloração.
Os doentes com DPOC mostraram níveis significativamente mais eleva-
dos de ECA2, sugerindo que a presença de DPOC aumenta a expressão 
deste recetor. Isto parece ocorrer também noutras doenças pulmonares 
tais como fibrose pulmonar idiopática. Este estudo suporta a possibili-
dade de o tabagismo exacerbar a infeção, transmissão e mortalidade, ao 
fazer uma upregulation do recetor ECA2, tornando os fumadores e 
doentes com DPOC mais vulneráveis à COVID-19.

Zhang C et al. The cytokine release syndrome (CRS) of severe 
COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist Tocilizumab 
may be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents 2020; 
doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105954
Analisando os dados disponíveis até ao momento, há uma forte possibili-
dade de que as tempestades de citocinas desempenhem um papel im-
portante nos casos graves.
Por exemplo, um estudo envolvendo 40 doentes (dos quais 13 graves) 
sugere que os casos graves, comparados com os ligeiros, demonstram 
um decréscimo na proporção de linfócitos. Além disso, nos casos graves 
há redução das células T CD8 e aumento das citocinas inflamatórias (IL-6, 
IL-10, IL-2 e IFN- γ) no sangue periférico.
A síndrome de libertação de citocinas caracteriza-se por um aumento dos 
níveis de várias citocinas pro-inflamatórias. Esta síndrome é mais comum 
em doenças relacionadas com o sistema imunitário ou terapêuticas imu- 
nológicas, transplante, sépsis e infeções virais. Na COVID-19, o vírus 
SARS-CoV-2 entra nas células epiteliais alveolares, e ativa os sistemas de 
imunidade inata e adquirida, resultando na libertação de um elevado 
número de citocinas, incluindo a IL-6. Além disso, devido ao papel destes 
fatores pro-inflamatórios e ao aumento da permeabilidade vascular, há 
preenchimento alveolar, resultando em dispneia e insuficiência respi-
ratória.

Lechien JR et al. Olfactory and gustatory disfunctions as a clinical 
presentation of mild-to-moderate forms of the coronavírus disease 
(COVID-19): a multicentre European Study. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
De acordo com os dados asiáticos, os sintomas mais prevalentes da 
COVID-19 são febre, tosse, dispneia, expetoração, mialgias, artralgias, 
cefaleias, diarreia, rinorreia e odinofagia. A disseminação da infeção na 
Europa pôs em destaque uma nova apresentação atípica da doença – dis-
funções no olfato e no paladar. Dado os inúmeros relatos destes sintomas 
por toda a Europa, foi realizado um estudo epidemiológico internacional, 
que incluiu 417 doentes (63% do sexo feminino), com o objetivo de inves-
tigar e caracterizar a ocorrência destes sintomas peculiares em doentes 
com infeção confirmada a SARS-CoV-2.
Verificou-se que 85.6% dos doentes apresentaram disfunção do olfato; 
destes, 79.6% anosmia e 20.4%  hiposmia. Esta ocorreu previamente 
(11.8%), após (65.4%) ou simultaneamente (22.8%) aos sintomas gerais 
ou ORL. As alterações do paladar ocorreram em 88.8%; destes, ageusia 
ou hipogeusia em 78.9% e distorção do paladar em 21.1%.
A presença destes sintomas foi mais frequente no sexo feminino, e não 
esteve relacionada com comorbilidades, nem com a ocorrência de rinor-
reia ou obstrução nasal. Quanto à recuperação dos sentidos, cerca de 

25% parecem ter recuperado nas 2 semanas após a resolução dos sinto-
mas gerais.
Há uma diferença marcada na prevalência destes sintomas nas doentes 
asiáticos e europeus, com relatos de cerca de 5% nos primeiros. Três 
hipóteses são apontadas:
• Subnotificação;
• Mutações nas proteínas de superfície do SARS-CoV-2 (que têm sido 

reportadas), que poderão influenciar o comportamento biológico do 
vírus;

• Diversidade de padrões de expressão da ECA2 entre asiáticos e euro-
peus.

Prognóstico
Zhou F et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in-
patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet Respir Med 2020; 395: 1054-62
Estudo retrospetivo multicêntrico realizado na China, que incluiu 191 
adultos internados com COVID-19. Foram comparadas as características 
demográficas, clínicas, laboratoriais, carga viral e tratamento entre os 

doentes com alta hospitalar e os óbitos, e realizadas analises uni e multi-
variadas para identificar os fatores de risco de mortalidade intra-hospita-
lar.
Foram identificados, em análise multivariada, os seguintes fatores de 
risco: idade mais avançada, score SOFA mais elevado na admissão e 
D-Dímeros > 1 μg/mL.
Verificou-se ainda que os valores mais elevados de IL-6, Troponina I de 
alta sensibilidade, DHL e linfopenia foram mais comummente observados 
na doença grave.
Na discussão, os autores referem que, em estudos prévios com macacos 
inoculados com SARS-CoV, os mais velhos apresentavam respostas imu-
nitárias inatas mais robustas do que os mais novos, com um aumento na 
expressão diferencial de genes associados a inflamação, enquanto a ex-
pressão de interferão β estava reduzida. As alterações relacionadas com 
a idade nas funções dos linfócitos T e B, bem como o excesso na pro-
dução de citocinas do tipo 2 podem levar a um défice no controlo da repli-
cação viral e a respostas pro-inflamatórias mais prolongadas, conduzindo 
a piores outcomes.

Lian J et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older 
patients with Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) out of Wuhan. 
Clin Infect Dis 2020; doi: 10.1093/cid/ciaa242
Este foi um estudo retrospetivo que comparou as características clínicas 
e epidemiológicas dos doentes COVID-19  com idade ≥60 anos e <60 
anos, fora da cidade de Wuhan. Foram incluídos 788 doentes – 136 com 
idade ≥60 anos (idade mediana 68.3).
Relativamente às diferenças com significado estatístico entre os grupos, 
há a destacar no grupo dos doentes ≥60 anos:
• Maior prevalência do sexo feminino (57.35% vs. 46.47%);
• Maior percentagem de dispneia (12.50% vs. 3.07%) e temperatura 

>39ºC (13.97% vs. 7.21%);
• Maior prevalência de comorbilidades (55.15% vs. 21.93%), incluindo 

HTA, diabetes, doença cardiovascular e DPOC;
• Maior percentagem de alterações laboratoriais, nomeadamente lin-

fopenia, anemia, redução da albumina, e elevação da AST, CK, DHL e 
Proteína C reativa;

• Maior percentagem de casos graves (16.18% vs. 5.98%) e de casos 
críticos (8.82% vs. 0.77%);

• Maior admissão em UCI (9.56% vs. 1.38%).

Envolvimento neurológico
Mao L et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. JAMA 
Neurol 2020; doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
Este foi o primeiro estudo a reportar em detalhe as manifestações neu-
rológicas de doentes com COVID-19. As manifestações neurológicas 
foram divididas em 3 grupos: manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) – cefaleias, vertigem, alteração do estado de consciência, ataxia, 
doença cerebrovascular aguda e epilepsia; manifestações do sistema 
nervoso periférico (SNP) – hipogeusia, hiposmia, hipopsia e nevralgia; e 
sintomas musculares esqueléticos.
Foram incluídos 214 doentes, 88 (41.1%) com doença grave. Foram des- 
critas manifestações neurológicas em 78 (36.4%) doentes: 24.8% com 
manifestações do SNC (das quais as mais comuns foram vertigem e ce-
faleias); 8.9% com manifestações do SNP (essencialmente hipogeusia e 
hiposmia) e 10.7% com alterações do músculo esquelético. Verificou-se 
um maior envolvimento neurológico nos doentes graves (45.5% vs. 

30.2%), nomeadamente na ocorrência de doença cerebrovascular aguda 
(a maioria AVC isquémico), alteração do estado de consciência e lesão 
muscular.
Na comparação entre as alterações laboratoriais de doentes graves e não 
graves, observou-se maior elevação dos marcadores de resposta in-
flamatória sistémica nos primeiros, bem como maior envolvimento multi-
orgânico e elevação do valor de D-Dímeros (a indiciar coagulopatia). Rela-
tivamente a este último, os autores sugerem que possa ser um possível 
fator explicativo para a ocorrência de doença cerebrovascular nos 
doentes graves observados neste estudo.
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Wu Y et al. Nervous system involvement 
after infection with COVID-19 and other 
coronaviruses. Brain Behav Immun 2020; 
doi:10.1016/j.bbi.2020. 03.031
O SARS-CoV-2 tem propriedades neurotrópi-
cas. Foram já descritas manifestações neu-
rológicas em doentes com COVID-19, bem 
como alterações nas autópsias, nomeada-
mente edema cerebral e degeneração neuronal 
parcial. Além disso, foi reportado a 4 Março o 
primeiro caso de encefalite viral causado por 
SARS-CoV-2, tendo sido confirmada a pre-
sença do vírus no LCR.
O SARS-CoV-2 pode entrar no SNC pela via 
neuronal (através do bulbo olfativo) ou pela cir-
culação sistémica, penetrando a BHE.
Este artigo faz uma revisão da investigação
relativa às complicações neurológicas das in-
feções por coronavírus e os possíveis me-
canismos de lesão do sistema nervoso. A 
figura abaixo (adaptada do artigo) sumariza os 
mecanismos patogénicos.
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Tratamento
Wilson KC et al. COVID‐19: Interim Guidance on Management Pend-
ing Empirical Evidence. Last updated April 3, 2020. Available at
www.thoracic.org/professionals/clinical‐resources/disease‐related 
‐resources/covid‐19‐guidance.pdf
Há muito pouca evidência sobre a abordagem terapêutica na COVID-19. 
Apesar de concordar com o sentimento geral de os ensaios clínicos con-
trolados são necessários de forma urgente, esta Task Force reconhece 
que a maioria dos doentes não tem acesso aos mesmos e há um longo 
tempo de espera até haver resultados disponíveis. Desta forma, os médi-
cos na linha da frente utilizam várias abordagens, desde medidas de 
suporte, a tratamentos off-label ou a fármacos para uso compassivo.
Este documento, não sendo uma norma de atuação, pretende fornecer 
orientações relativas às intervenções terapêuticas, baseadas na pouca 
experiência direta, indireta, relatos e experiência clínica.
Fica o resumo das principais orientações:
1. Deve ser recolhida e registada informação detalhada sobre os trata-

mentos efetuados, a nível institucional, local, nacional ou internacional. 
Esta informação deve ser consultada periodicamente de forma a que 
se possam fazer comparações e, desta forma, orientar a abordagem 
terapêutica futura.

2. Não se fornece orientação, a favor ou contra, relativa ao uso de hidroxi-
cloroquina (ou cloroquina) nos doentes ambulatórios ou nos doentes 
hospitalizados sem pneumonia.

3. Nos doentes hospitalizados com pneumonia, é sugerido o uso de hi-
droxicloroquina (ou cloroquina), devendo esta decisão ser feita ca-
so-a-caso.

4. Em doentes hospitalizados com pneumonia, não é dada orientação a 
favor ou contra o uso de remdesivir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab ou 
corticoterapia sistémica.

5. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, é 
sugerida ventilação em decúbito ventral.

6. Em doentes com hipoxemia refratária por pneumonia a COVID-19, que 
não respondam à ventilação em decúbito ventral, deve ser considerada 
oxigenação por membrana extra-corporal (ECMO).

As orientações presentes neste documento serão reavaliadas e modifica-
das periodicamente, de acordo com a nova evidência entretanto dis-
ponível.


