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Aspectos Gerais 
da COVID 19



Coronavírus • Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções
respiratórias.

• Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em
meados da década de 1960.

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil, 2020

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus


Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento 
são:

• SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS).

• MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou
MERS).

• SARS-CoV2: novo tipo de vírus do agente coronavírus, chamado de
novo coronavírus, surgiu na China em 31 de dezembro de 2019



Linha do tempo

• Dezembro de 2019: uma doença ainda
misteriosa aparece em Wuhan, na
China, e começa a preocupar as
autoridades locais.



Ligação com um grande mercado de 
frutos do mar e animais vivos

sugerindo disseminação de animais 
para pessoas.

Relação causal

Hipóteses versus teorias

Crescem as evidências de que o pangolim foi o 
animal de origem do coronavírus

Gerado em laboratório
Morcegos

Cobras

pangolins malaios (Manis javanica)



Todos esses indícios permitiram deduzir que o padrão geral de mutações do SARS 
CoV-2 corresponde aos modelos evolutivos existentes.”



• 8 de janeiro: pesquisas comprovam que o agente causador da
condição era um novo coronavirus:

• A doença infecciosa misteriosa que apareceu na China recentemente
parece ser provocada por um novo tipo de coronavírus, da mesma
"família" dos causadores de MERS e SARS.



16 de janeiro: A OMS confirma os primeiros casos no Japão e na 
Tailândia. Os indivíduos acometidos tinham viajado para Wuhan nos dias 
anteriores.



• 23 de janeiro: Comitê de Emergência da OMS decide não declarar o coronavirus como uma ameaça de
saúde pública internacional. O principal motivo para isso é o fato de os casos estarem restritos à China.

• 30 de janeiro: a Organização Mundial da Saúde declara que o surto de coronavírus é uma emergência de
saúde pública global.
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Aspecto clínico e 
epidemiológico

da COVID 19

O que sabemos
e o que fazer?





• Dos 99 pacientes com pneumonia 2019-nCoV, 49 (49%) tinham histórico de exposição ao
mercado de frutos do mar de Huanan.

• A idade média dos pacientes foi de 55,5 anos (DP 13,1), incluindo 67 homens e 32 mulheres.

• O nCoV 2019 foi detectado em todos os pacientes por RT-PCR em tempo real. 50 (51%) pacientes
apresentavam doenças crônicas.

• Os pacientes apresentaram manifestações clínicas de:

• febre (82 [83%] pacientes)

• tosse (81 [82%] pacientes)

• falta de ar (31 [31%] pacientes)

• dormuscular (11 [11%] pacientes), confusão ( nove [9%] pacientes)

• dor de cabeça (oito [8%] pacientes),

• dor de garganta (cinco [5%] pacientes),

• De acordo com o exame de imagem, 74 (75%) pacientes apresentarampneumonia bilateral,

• 17 (17%) pacientes desenvolveram síndrome do desconforto respiratório agudo e, dentre eles, 11
(11%) pacientes pioraram em um curto período de tempo e morreram por falência de múltiplos
órgãos.





O que sabemos hoje?



Viabilidade do vírus em superfícies

Doremalen, Neeltje van .Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The new england
journal o f medicine. 2020

Isso indica que as diferenças nas características epidemiológicas desses vírus 
provavelmente surgem de outros fatores, incluindo altas cargas virais no trato 

respiratório superior e o potencial de pessoas infectadas com SARS-CoV-2 
eliminarem e transmitirem o vírus enquanto assintomáticas.

Aerossóis durante toda a experiência (3 horas)

Estável em plástico e aço inoxidável do que em cobre e papelão, e vírus viáveis foram detectados até 72 
horas após a aplicação nessas superfícies
No cobre, nenhum SARS-CoV-2 viável foi medido após 4 horas
No papelão, nenhum SARS-CoV-2 viável foi medido após 24 horas





Como o coronavírus (SARS CoV - 2) é transmitido?

• As investigações sobre transmissão
do novo coronavírus ainda estão
em andamento, mas a
disseminação de pessoa para
pessoa, ou seja, a contaminação
por contato, está ocorrendo.

• Apesar disso, a transmissão dos
coronavírus costuma ocorrer pelo
ar ou por contato pessoal com
secreções contaminadas, como:

• gotículas de saliva;

• espirro;

• tosse;

• contato pessoal próximo, como 
toque ou aperto de mão;

• contato com objetos ou superfícies 
contaminadas, seguido de contato 

com a boca, nariz ou olhos.



CURSO CLÍNICO

• Em média, o período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias,
podendo variar de 0 a 14 dias.

• O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os
seguintes sintomas e sinais:

• Febre (>37,8ºC);

• Tosse;

• Dispneia;

• Mialgia e fadiga;

• Sintomas respiratórios superiores; e

• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).



CLASSIFICAÇÃO DA MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS DE COVID-19: UM 
RÁPIDO PROSPECTIVA A NACIONAL ESTUDO DE CONSENSO NA 
ESPANHA COM 375 CASOS





C. Galván Casas* , A. Català* , G. Carretero Hernández , P. Rodríguez-Jiménez, D. Fernández
Nieto , A. Rodríguez-Villa Lario , I. Navarro Fernández , R. Ruiz-Villaverde , D. Falkenhain, M.
Llamas Velasco , J. García-Gavín , O. Baniandrés , C. González-Cruz , V. Morillas-Lahuerta , X.
Cubiró , I. Figueras Nart , G. Selda-Enriquez , J. Romaní , X. Fustà-Novell, A. Melian-Olivera ,

M. Roncero Riesco , P. Burgos-Blasco , J. Sola Ortigosa , M. Feito Rodriguez , I. García-Doval CLASSIFICATION OF THE CUTANEOUS 
MANIFESTATIONS OF COVID-19: A RAPID PROSPECTIVE NATIONWIDE

CONSENSUS STUDY IN SPAIN WITH 375 CASES. British Journal of Dermatology 2020



Características epidemiológicas e clínicas da fase
inicial da epidemia de COVID-19 no Brasil

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.25.20077396v1?fbclid=IwAR3e3Tctx
pzMSTQ9h8GTU6i8MtgPdBCD5O4FbnfI7V1NginGOO2ePC3MYUI

✓ O primeiro caso de COVID-19 foi
detectado no Brasil em 25 de fevereiro de
2020.

✓ Relatamos os achados epidemiológicos,
demográficos e clínicos para casos
confirmados de COVID-19 durante o
primeiro mês da epidemia no Brasil.

✓ Até 25 de março, 1.468 casos confirmados
foram notificados no Brasil:

▪ 10% (147 de 1.468) foram hospitalizados;

▪ A idade média dos casos detectados foi
de 39 anos (IQR 30-53).

▪ Doença cardiovascular / hipertensão
foram associadas à hospitalização.

▪ A co-circulação de seis vírus
respiratórios, incluindo influenza A e B
e rinovírus humano, foi detectada

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.25.20077396v1?fbclid=IwAR3e3TctxpzMSTQ9h8GTU6i8MtgPdBCD5O4FbnfI7V1NginGOO2ePC3MYUI
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https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.29.069054v1

O pipeline de mutação de pico revela o surgimento de uma 
forma mais transmissível de SARS-CoV-2

A mutação Spike D614G é 
uma preocupação urgente; 
começou a se espalhar pela 

Europa no início de 
fevereiro, e quando 

introduzido em novas 
regiões, rapidamente se 

torna a forma dominante.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.29.069054v1


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S15671
34820301829

198 locais no genoma SARS-CoV-2 parecem já ter sofrido 
mutações recorrentes e independentes, com base em 
uma análise em larga escala de conjuntos públicos de 

genoma.

Surgimento da diversidade genômica e mutações recorrentes 
na SARS-CoV-2

Disponível online 5 de maio de 2020 , 104351

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829


Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de 
Saúde e Higienização de 
ambientes



Grupos

A

Resíduos 
potencialmente 

infectantes

Descartados em lixeira 
revestidas com saco 

branco

B

Risco Químicos

Devem ser descartados 
em galões coletores 

específicos

C

Resíduos radioativos

Descartados em lixeiras 
blindadas

D

Resíduos comuns

Devem ser descartadas 
em lixeiras revestidas 

com sacos pretos

E

Resíduos 
perfurocortantes

Devem ser descartados 
em coletores 
específicos



"O coronavírus pode 
persistir em superfícies 

inanimadas como metal, 
vidro ou plástico por até 9 

dias, mas podem ser 
inativados com eficiência 

por procedimentos de 
desinfecção de superfícies 
com de etanol,  peróxido 

de hidrogênio ou de 
hipoclorito de sódio. 



Sanitizantes: Limpeza





Higienização
das Mãos





Utilização de
EPIS



Utilização De EPI Nos Tempos De COVID-19

Em geral, os EPIs que devem ser
disponibilizados pelos serviços e utilizados
pelos profissionais de saúde responsáveis pelo
atendimento de casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19
são:

1) gorro;
2) óculos de proteção ou protetor facial;
3) máscara;
4) avental impermeável de mangas compridas;
5) luvas de procedimento.





Os EPIs que não são descartáveis, como óculos, botas e luvas (de borracha), devem passar pelo
processo de limpeza e desinfecção e serem armazenados secos. 

Para a limpeza dos equipamentos utilizar água, sabão ou detergente, e para a desinfecção pode ser
utilizado hipoclorito de sódio 1% ou outros saneantes conforme orientação do fabricante.



Com relação ao tipo de máscara

Geradores de gotículas utilizar a máscara cirúrgica;

Aerossóis utilizar as de proteção respiratória (respirador particulado)
com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo
N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3)
✓ intubação ou aspiração traqueal

✓ ventilação não invasiva

✓ ressuscitação cardiopulmonar

✓ ventilação manual antes da intubação

✓ indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias





TEMPO DE USO
• Conforme da Nota Técnica nº 4/2020 (atualizada em

08/05/2020), da Anvisa, EXCEPCIONALMENTE, em situações de
carência de insumos e para atender a demanda da epidemia da
COVID-19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou
equivalente) poderão ser usadas por período maior ou por um
número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que
pelo mesmo profissional e cumpridos todos os cuidados
necessários:

• a) para proteger a máscara da exposição às gotículas expelidas pelo paciente, o trabalhador pode usar um
protetor facial (face shield);

• b) os serviços de saúde devem definir um protocolo para orientar os profissionais de saúde sobre o uso,
retirada, acondicionamento, avaliação da integridade, tempo de uso e critérios para descarte das máscaras;

• c) os trabalhadores devem sempre inspecionar visualmente a máscara antes de cada uso, para avaliar sua
integridade. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente
descartadas;

• d) caso não seja possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à face do trabalhador,
a máscara deverá ser descartada imediatamente.



Ainda de acordo com a referida Nota Técnica, a máscara cirúrgica não 
deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não 
garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar 

ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em 
um cenário de escassez. 



USO PROLONGADO, REUTILIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA MODELO N95 (RESPIRADOR PARTICULADO) 

• “Existem evidências sobre a eficácia e segurança do uso prolongado e
reutilização de máscaras de proteção respiratória modelo N95
(respirador particulado) como protetores respiratórios contra vírus de
veiculação aérea?”

✓ O uso contínuo, durante um turno de trabalho oferece maior proteção do que o uso intermitente.
Inspeções visuais devem ser feitas antes do uso para verificar a integridade estrutural ou a presença
de sujeira aderida para definir se a máscara deve ser descartada.

✓ Identificações na estrutura da máscara e armazenamento inadequado dobrando-a reduzem seu
tempo de vida útil.

✓ O uso da N95 deve seguir a técnica adequada, com lavagem das mãos após retirada para evitar a
auto contaminação. Estudos sobre métodos de descontaminação de máscaras N95 apresentam
resultados positivos em ambiente laboratorial.



Máscara cirúrgica 

As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material Tecido-
Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo,
uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um
elemento filtrante, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas
seguintes normas técnicas:



§ 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de
fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos).

§ 2° A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do
nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que
permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas.

§ 3° O TNT utilizado deve ter a determinação(*) da eficiência da filtração bacteriológica
pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem
de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%.

§ 4° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline,
TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos de uso odonto-
médico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saúde.



MÁSCARAS DE TECIDO PODEM SUBSTITUIR MÁSCARAS DESCARTÁVEIS NA 
PANDEMIA COVID-19? 

✓ As evidências apontam que máscaras de tecido não proporcionam a
mesma segurança que as máscaras descartáveis e, portanto, não podem
ser consideradas como um substituto adequado para a proteção de
profissionais de saúde contra a infecção.

✓ Devem ser utilizadas somente como último recurso na Pandemia,
utilizando-se os critérios mínimos de tempo, desinfecção e confecção.

✓ Existem padrões de construção e uso que podem ser utilizados para
reduzir os riscos de infecção.





TIPOS RECOMENDADOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO CONTEXTO DO
COVID-19, DE ACORDO COM O TIPO DE AMBIENTE, PESSOA ALVO E TIPO DE ATIVIDADE*

https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Tabela-Traduzida-EPI-OMS.pdf



Obrigado!

Dr Everton Ferreira Lemos

E:tonufms@gmail.com

w:http://lattes.cnpq.br/7584305486996943

Professor Adjunto I - FAMED- UFMS
Equipe de Educação - Fiocruz MS

http://lattes.cnpq.br/7584305486996943

