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COVID-19: 06-05-2022 

Países Casos  

X 

milhão  

N 

Óbitos 

X 1000 

Óbitos/ 

milhão 

hab. 

Todos 516,3 6.248 

EUA 81,7 997 2995 

Brasil 30,5 664 3.103 

China 1,3 14,5 3,57 

Reino 

Unido 

22 5,2 2.583 

Brasil: 96% recuperados? 

https://ourworldindata.org/cor

onavirus 



COVID-19 

Cell Stress 2020 



Modelo de resposta  imunológica ao SARS-CoV-2 

Sette A, et al. 

Cell 2021 



Célula apoptotica de paciente,  fortemente infectada pelo vírus SARS-CoV-2 

Clinical recommendations for covid-

19 in Severe asthma. Austrália, 2020 



Componentes da imunidade local 

Sette A, et al. 

Cell 2021 



SARS-CoV-2: Síndrome resp. aguda grave 

Machhi J, et al. J 

NeuroImmune Pharm, 2020 



SARS-CoV-2: Inflamação sistêmica 

Machhi J, et al. J 

NeuroImmune Pharm, 2020 



Oberdörster G et al. EHP 2005 

Partículas (vírus) se depositam na mucosa e se 

transloca pra nervos olfatório, glossofaríngeo, facial 



Sequelas e Covid-19 Longa 

Definições 

 

• COVID-19 Longo 

 

• COVID-19 pós aguda  

 

• COVID-19 persistente 

 

• Manifestações pós – COVID-19 

 

• Síndrome Pós-COVID-19 

  Persistência de sintomas ou sinais 4 ou mais semanas, com RT-PCR negativo 

últimos 7 dias 



Nalbandian A, et al. Nat Med (2021) 

Evolução 

• Sintomas persistentes ou complicações de longo prazo, além de 4 semanas 
desde o início dos sintomas 

 Covid aguda                                              covid pós aguda 



*Sandra Lopez-Leon, et al. Lancet 2021, PREPRINT  

Sinais e sintomas mais comuns 

• Sintomas, sinais ou parâmetros clínicos anormais  

 

• Não retorna a uma linha de base 

 

• Persistem quatro ou mais semanas 

 

• *Estudo: 21 Meta-análises, 48 mil pacientes 

• Seguimento do 15º até 110º dia inicio doença 

• Resultados: 80% algum sintoma, mais comuns foram: 
– Fadiga 

– Cefaleia 

– Distúrbio na atenção 

– Queda cabelo 

– Dispneia 

– Ageusia  

• RX ou TC alterados em 34% 

• Dímero D elevado em 20% 

 

 

 



Sandra Lopez-Leon, et al. Lancet 2021 

Epidemiologia 



Riscos de sinais e sintomas de covid longa aos seis 

meses, após 30 dias do inicio da doença  

Excesso de mortes de 28/1.000 pessoas aos 6 meses 

Al-Aly Z, et al. Nature 2021 Estudo Depto Veteranos dos EUA, avaliando 76.877 pessoas que tiveram Covid, não 

hospitalizadas, e que sobreviveram por pelo menos 30 dias após o diagnóstico 



Sequelas agudas e crônicas/longas de infectados pelo SARS-CoV-2  

• 57 estudos, com 250.351 sobreviventes 

• 56% homens 

• 79% hospitalizados 

 

 

Groff  D, et al. JAMA Network Open. 2021 

≤ 1º mês 2o - ≤ 5o mês > 5o mês 

Respiratórias 

Sintomas gerais 



Diferença de risco de persistência e de novas sequelas clínicas em 

adultos >65 anos, pós fase aguda da SARS COV-2 

Cohen K, 

et al. BMJ 

2022 
Entre os que tiveram covid: 

• 32% (27.698 de 87.337)  procuraram 

atendimento médico pós covid aguda 

A diferença de risco com relação aos que não 

tiveram covid foram: 

• Insuf Resp: 7,55 (IC95%:7,18 -a 8,01) 

• Fadiga: 5,66 (IC95%: 5,03 a 6,27) 

• Hipertensão: 4,43 (IC95%: 2,27 a 6,37) 

• Dificuldades memória: (2,63, 2,23 a 3,13) 

• Lesão renal: 2,59 (IC95%:2,03 - 3,12) 

• Saúde mental: 2.50 (IC95%: 2,04 -3,04) 

• Hipercoagulabilidade:1,47 (IC95%: 1,2 - 

1,73) 

• Arritmia cardíaca: 2,19 (IC95%: 1,76- 

2,57) 

 



Risco de persistência e de novas sequelas clínicas em adultos >65 

anos, pós fase aguda da SARS COV-2 X não Covid 

Cohen K, 

et al. BMJ 

2022 



• Hospitalizados Wuhan/China: 01 a 03/2020 

• Graves: 

•  EQ5D - Pior em Mobilidade / Dor / Ansiedade e Depressão 

 

Huang C., et at. The Lancet 2021 

Qualidade de vida 



Truffaut et al. Respir Res 2021 / Huang C., et at. The Lancet 2021 / Finney LJ,et al. Ann Am Thorac Soc. 2021 

Alterações respiratórias - Função Pulmonar 

• Redução DLCO (Mais comum) 

• CNAF, VNI, VM  - OR 4,60 (IC 1.85-11,48) 

 

• Padrão Restritivo  

• Relacionado à Gravidade – Ventilação Mecânica 35% 

 

• Diminuição da força muscular 

 

• Padrão Obstrutivo: Menos prevalente    

 



Espirometria Normal 

CVF ≥ 80% 

VEF1 ≥ 80% 

VEF1/CVF ≥ 0,70 



 

Paciente MP, 62 anos, 7º dia sintomas 



B: TC-tórax covid-19 
10-05-2020 (10º dia sintomas) 13-05-2020 



B: TC-tórax covid-19 

12/20- 7 meses pós início 



 

Mulher 75 anos, 

21 dias intubada. 

Traqueostomia 

após UTI, fechada 

após 40 dias. 

TC 7 meses após 

internação 



 

Em 19/10/2021- 

entrou em 

insuficiência 

respiratória, sendo 

internada em PS-

InCor e submetida a 

traqueostomia 



Benjamin A. Satterfield, et al. Nature Reviews | Cardiology 2022 

Covid-19: efeito cardiovascular agudo e evolução 



Benjamin A. Satterfield, et al. Nature Reviews | Cardiology2022 

Covid-19: efeitos cardiovasculares agudos e crônicos 



Xie Y, et al. Nature Medicine, 2022 

Riscos incidência e excesso doença, em 12 meses, de desfechos 

cardiovasculares pós-COVID-19 x Coorte de controle 

• Coorte COVID-19- Depto Veterenos 

EUA: 

 não hospitalizados (N= 131.612) 

 hospitalizados (N= 16.760) 

 internado em terapia intensiva (N= 

5.388) 

• Coorte de controle histórico (N= 

5.859.411) 

• Os resultados foram verificados 30 dias 

após o teste positivo para COVID-19 até 

o final do acompanhamento de um ano. 

A coorte de controle histórico serviu 

como categoria de referência. 



Neuropsiquiátrica 

Huang C., et at. The Lancet 2021,Janiri D, et  JAMA Psychiatry, 2021. Taquet, M., et al Lancet Psychiatry 2021 

• Sintomas: 

 

• Insônia (26%); Anosmia (11%); Tontura (6%); Cefaleia (2%) 

 

• Síndrome do estresse pós-traumático (30,2%);  

• Episodio depressivo (17,3%);  

• Ansiedade (7%) 

 

•  Concentração, memoria, função executiva e linguagem 

 



Douaud G et al. Nature 2022 

SARS-CoV-2 e alterações cerebrais 

Alterações cerebrais em 785 participantes do Biobank do Reino 

Unido (com idade 51–81) fotografados duas vezes, 401 casos 

com SARS-CoV-2 entre seus dois exames, com 141 dias em 

média separando seus diagnóstico e segunda varredura, e 384 

controles. 

Resultados: 

(i) maior redução na espessura da subst cinzenta no córtex 

orbitofrontal e giro parahipocampal,  

(ii) maiores alterações nos marcadores de dano tecidual em 

regiões funcionalmente conectadas ao córtex olfatório primário 

(iii) maior redução no tamanho global do cérebro.  

(iv) em média maior declínio cognitivo entre os dois pontos de 

tempo.  

Esses resultados de imagens, principalmente límbicos, podem 

ser marcas degenerativa da doença através das vias olfativas, 

de eventos neuroinflamatórios, ou da perda de entrada 

sensorial devido à anosmia. Se esse impacto deletério pode ser 

parcialmente revertido, continua a ser investigado com 

acompanhamento adicional.  
idade 



Taquet, M.,et al Lancet Psychiatry 2021. 

Neuropsiquiátrica 



Huang C., et at. The Lancet 2021 / Stevens JS, et al. PLOS ONE 2020 / Shelief Y. et al Kidney Int Rep. 2020 

Outros Sistemas 

• Renal  

 

• Terapia Substituição Renal: 5% hospitalizados (20-31% Críticos) 

•  27-64% livres de TSR em 28 dias 

 

• TFG < 90mL/min/1.73m² em 35% após 6 meses 

 

• Perda de função renal em 13% 

 
 



Patell R, et. al.  Blood 2020; Roberts LN, et al. Blood. 2020,Von Meijenfeldt, et al.  Blood Adv 2021, Mieczkowska K, et al. Int J Dermatol. 2021 

Outros Sistemas 

• Hematológica 

 
• TEV 2,5% / Sangramento 3,7% 

 

•  Alterações laboratoriais pro trombóticas em 4 meses  

 

• Dermatológica 

 
• Perda cabelo 17-34% 

 

• Telogen effluvium 

 



Categorias/ambientes maior risco 

• Profissionais da saúde 

• Trabalhadores da área de transporte 

• Trabalhadores ambientes fechados, baixa temperaturas - 

frigoríficos 

• Escolas 

 



Trabalhadores com maior risco 

• Estudo na Inglaterra – 120.075 participantes com Covid-19, 271 com Covid-19 

grave, idade< 65 anos, avaliados entre 03 a 07 de 2020 

• Resultados 

 Risco de Covid grave em trabalhadores serv. Essenciais, comparado com trab. de 

serviços não essenciais: 

trab. da saúde - RR: 7,43 (IC: 5,52-10,00) 

equipe de apoio médica – 8,70 (IC95%: 4,87 – 15,55)  

áreas social e educação – RR:1,84 (IC95%:1,21 - 2.82) 

trabalhador social – RR: 2,46 (IC95%: 1,47 – 4,14) 

transportes – RR: 2,20 (IC95%: 1,21 – 4,00)  

Mutambudzi M, et al. Occup Environ Med 2021   



Estudo com  3.559.694 residentes na Noruega, em 01-01-2020, 51% 

homens; idade 20-70 anos- riscos infecção/profissão 
Magnusson K, et al. Euro Sorveill 2021  



Estudo com  3.559.694 residentes na Noruega, em 01-01-2020, 51% 

homens; idade 20-70 anos – Riscos de hospitalização/profissão 

Magnusson K, et al. Euro Sorveill 2021  



COVID-19 : Conclusões finais 

• Risco maior quanto maior número de contatos, ambiente e uso de 

máscaras - trabalhadores fora domicílio, maior risco  

• Síndrome multissistêmica  

• Prejuízo físico, mental, emocional, social e econômico 

• Abordagem Multidisciplinar para Covid longa 

• Acompanhamento de todos internados, a partir do dia da alta 

• Acompanhamento dos não internados e persistirem com sintomas> 4 sem 

 

 



Monitorar pacientes pós covid 

• Cuidados gerais 
 alimentação- dieta 

 deglutição 

 obstipação 

 quedas  

 

• Exercícios - força muscular e respiratórios 

 

• Drogas  
 Corticosteróides casos graves com sequela pulmonar 

 Anticoagulantes: 

 casos graves com TEP- 6 meses 

 sem TEP 1 mês, avaliar dímero D, fibrinogênio, sedentarismo   

 



• Micro gotículas (<10 µm) liberadas durante a fala e tosse de infectados 

• Podem permanecer cerca de 3hs+ no ar - aerossol 

• Transmissão pode ser direta pela inalação ou pelo contato com mãos 

infectadas (-) 

• A infecção iniciada nas VA inferiores tende a ser  mais grave do que a 

iniciada nas VA Superiores 

• Ambientes com baixa umidade - vírus permanece mais tempo no ar 

• Ambiente não ventilado o decaimento pela metade das gotículas demora 5 

min, contra 30 segundos no ventilado 

• Aviões são importantes ambientes de transmissão global do vírus da gripe* 

 

• Somsen GA et al. Lancet 2020 

• Rvachev LA, Longhini IM. MATHEMATICAL BIOSCIENCES 75:3-22 (1985)*  

Medidas ambientais para controle do SARS-CoV-2 



• Transmissão por gotículas- 5 a 10µm 

• Aerossóis da expiração têm entre 0,1 e 5 µm 

• Partículas/gotículas que compõem o aerossol na expiração normal  maioria < 1µm 

• Vírus – nanopartículas 

 

Brook RD. J Clin Hyp 2007; Wilson N et al. BMJ 2020 

Cenário 

5µm 50 µm 0,5µm 



Somsen GA et al. Lancet 2020  

Fala= aerossóis <5µm que 

atingem vias aéreas 

inferiores; 

Tosse= mistura partículas 

finas e grandes 

Diâmetro das gotículas e forma de geração 



Somsen GA et al. Lancet 2020  

Partículas maiores 

presentes na tosse caem 

mais rápido 

Gotículas maiores caem mais rapidamente 
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Shaman J. Plos Biology 2010 

Umidade específica Kg/Kg 

Quanto maior a umidade menor a transmissão e sobrevida viral 

Sobrevida e transmissão vírus influenza e Umidade do ar 
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Shaman J. Plos Biology 2010 

Nos meses mais frios mortalidade maior 

Mortalidade sazonal por influenza, em estados, nos EUA 
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Tempo de viagem decorrido 

N: 15 

Hanley BP, Borup B. Virology J, 2010 

Evolução da URar em veículo fechado, com ar condicionado. Nos 

1os  5 min a URar cai para entre 25% e 45% 



Durante voo, 

antes do início 

da descida 

Durante voo, 

após início da 

descida 

Hanley BP, Borup B. Virology J, 2010 

Umidade durante voo 



Leung NHL, et al. Nature 2020 

Eficácia de máscaras -prevenir transmissão viral- emissão de 

aerossol p/ pessoa infectada SARS-CoV-2 



Esquema da dispersão de gotículas respiratórias de uma tosse ou 

espirro, com máscara e vento velocidade de 50 km h – 1 

Nazari A, et al. Aerosol and Air Quality Research. 2021 



Somsen GA et al. Lancet 2020  
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Presença de aerossóis, T1/2 e tipo de ventilação 



Van Rijn C, et al. Indoor Air 2020 

Número de partículas de aerossol no elevador e tempo 



Pozzer A, et al. Cardiovas Research 2020 
Estudo que reuniu e analisou dados de 

estudos anteriores, dados da poluição do 

ar estimados por satélite, sugere que a 

exposição a material particulado 

contribui com 15% (IC95%:7-33) dos 

óbitos por Covid-19. Grande variação 

entre os continentes. 

A exposição a poluição funciona como 

um importante cofator para a 

mortalidade por Covid-19. Pozzer A, 2020 

Estudo no Reino Unido, com 38,5 mil 

óbitos por covid-19 e dados de registros 

da poluição  do ar, estimou impacto da 

exposição crônica a poluição e a  

mortalidade por Covid-19. Efeito mais 

consistente observado para NO2 seguido 

de PM2,5. Konstantinoudis G, et al. 

Environment International 2021 
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PM2.5 (µg/m³) 

Risco de óbitos por Covid-19 e fração atribuível à exposição a MP2,5 



Estudo realizado em Nova Iorque 2020 

• 6542 pacientes admitidos por covid em 7 hospitais 

• Avaliados mortalidade, internação em UTI e intubação e associação com 

exposição a MP2,5 

• Resultados 

– 31% dos internados morreram 

– 19% foram admitidos em UTI  

– 16% intubados 

– MP2,5 associado a um RR:11% (IC95%: 1,02-1,21) na mortalidade e 13% (IC95%: 1,0-

1,28) nas internações em UTI, para cada aumento de 1µg/m³ na concentração de MP2,5 

Medidas para controle ambientes internos  

Bozack A, et al. AJRCCM 2021 



• Registros de Temperatura, URar e U absoluta do ar  

• Manter temperatura entre 20 e 25oC, conforme URar 

• Manter URar > 50% 

• Taxa de ventilação nos ambientes conforme usuários do ambiente 

• Viagens - ônibus, taxis: vidros, escapes e entradas de ar abertas + máscaras 

• Distanciamento físico entre pessoas no trabalho e transporte 

• Uso de refrigeradores/circuladores de ar tipo Split não servem para ambientes 

de uso comum 

• Redução da exposição aos poluentes – não são nunca levados em conta 

Medidas para controle ambientes internos  



Obrigado  


