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Coronavírus

• Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos
desde os anos 1960: infecções respiratórias: 229E (alpha
coronavirus); NL63 (alpha coronavirus); OC43 (beta
coronavirus); HKU1 (beta coronavirus – morcegos e diarréia
fatal em porcos).

• 2002-2003 - SARS-CoV – Isolado em civetas das palmeiras -
se disseminou rapidamente para mais de doze países na
América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia: 8.098
pessoas acometidas e causando 774 mortes (9,6%). Desde
2004, nenhum caso foi relatado.

• 2012 – inicialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, em
outros países do Oriente Médio, da Europa e da África: MERS
– Isolado em Camelos, (Middle East Respiratory Syndrome).
Letalidade: 858/2.494 - 34,4%.

• 2019 - Novo Coronavírus - (SARS-CoV-2)





Origem

Os casos começaram a chamar atenção em 29 de

dezembro de 2019, quando um hospital em Wuhan

atendeu quatro pessoas com pneumonia, segundo

o comitê de investigação epidemiológica do

coronavírus criado pelo Centro de Controle e

Prevenção de Doenças da China.

Todos eram trabalhadores do Mercado de Peixes e

Frutos do Mar, Huanan.

Em 31 de dezembro, um alerta epidemiológico foi

emitido pela autoridade de saúde local e, em 1˚ de

janeiro, o mercado foi fechado.

Amostras ambientais do Mercado de Wuhan,

analisadas posteriormente, constataram a presença

do novo coronavírus.

Qun Li et al. N Engl J Med, on line, January 29, 2020



Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 

72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and 

Prevention. JAMA. Published online  February 24, 2020. 

doi:10.1001/jama.2020.2648



19/03/2020

Brasil: 621 casos confirmados

Mortes: 7 casos

Primeiro caso COVID-19: 26/02/2020

Disponível: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200318-sitrep-58-covid-19.pdf?sfvrsn=20876712_2

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200318-sitrep-58-covid-19.pdf?sfvrsn=20876712_2












Características clínicas (seleção)

• Principalmente adultos

• A maioria são homens: 73% 
(pode ser comportamental)

• Comorbidades em 32%

• Febre (98%)

• Tosse (76%)

• Dispnéia (55%) 

• Mialgia (44%)

Huang et al. Lancet, 2020



Evolução clínica pode ser grave

• Insuficiência respiratória 29%

Homem 40a, 15 dias de sintomas Mulher 53a, 8 dias de sintomas

Huang et al. Lancet, 2020



Pontos Importantes da Epidemia de 
Coronavírus (SARS-CoV-2)/COVID-19 

• Uma pessoa com infecção transmite o coronavírus para outras
duas ou três pessoas, numa média estimada: R0 = 2,2 e 3,3.

• Período de incubação = 5 dias (2-14 dias).

• Período de transmissibilidade: desconhecido – até 7 dias do
início dos sintomas, porém não se conhece período de
transmissibilidade antes do início dos sintomas.

• Formas de transmissão: gotícula + contato (podendo ser por
aerossol para procedimentos que gerem estas partículas)

• Persistência no ambiente: até 7 dias. Muito sensível aos
germicidas hospitalares e ao álcool 70%

• Maior parte dos casos (90%) são quadros respiratórios leves.

• Letalidade COVID-19 = 2% – 5%. Maior gravidade em pacientes
idosos com doenças prévias ou complicações pulmonares e a
letalidade pode chegar a 15% . Coréia 0,6% (disponibilização
de testes diagnósticos – detecção precoce positivos).

• Diagnóstico: SARS-CoV-2 - Real-Time - RT-PCR Diagnostic Panel

• Tratamento específico: ensaios clínicos com novas e antigos
anti-virais: Remdesivir (análogo nucleotídeo), Lopinavir-
ritonavir, fosfato de cloroquina associado ou não a azitromicina,
entre outros.

• Vacina: em andamento.
MMWR / February 7, 2020 / Vol. 69 / No. 5 - US Department of Health and Human Services/Centers for Disease 
Control and Prevention.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, acessado 01/03/2020.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-hcp.html, acessado em 01/03/2020.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-hcp.html


Como o Hospital Universitário-HSP-EPM- Unifesp pode 

contribuir para o enfrentamento da epidemia da 

infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-2019) ?



Hospital São Paulo – EPM-Unifesp...

Conhecimento Empatia

Comunicação

Equipe Estruturada, Integrada e Coordenada: 
Rever Processos Assistenciais



Financiamento: HSP - PRONEX – CNPq e Centers for Disease Control and Prevention – EUA, 1998.

UNIDADE DE ISOLAMENTO - DIPA – HSP - UNIFESP



UNIDADE DE ISOLAMENTO DIPA – HSP-UNIFESP

Financiamento: HSP - PRONEX – CNPq e Centers for Disease Control and Prevention – EUA, 1998.











COVID-19 - Critérios de Internação HSP-Unifesp

Presença de qualquer um dos critérios abaixo:

1. CURB-65 (presença de pelo menos 1 – exceto idade): confusão mental; Uréia ≥
50 mg/dL; FR > 30 irpm; PAS < 90 mmHg ou PAD < 60mmHg; idade ≥ 65 anos;

2. Saturação de O2 < 95%;

3. Sinais compatíveis com pneumonia no exame radiológico de tórax;

4. Sepse (presença de sinais de disfunção orgânica);

5. Critérios clínicos baseados na avaliação do médico assistente: avaliar
comorbidades, especialmente doença cardiovascular (hipertensão) e pulmonar
prévia, tabagismo, diabetes ou imunodepressão.

6. Avaliar também o contexto social do paciente para acompanhamento domiciliar.



Exames de Avaliação Clínico-Laboratorial em Pacientes com 

Indicação de Internação

Rx de tórax ou CT de tórax (Exame normal não descarta o diagnóstico, porém na maior parte dos casos com 

envolvimento pulmonar tem opacificação bilateral multi-lobar/segmentar) 

Exames Laboratoriais

- Hemograma

- Gasometria arterial ( se saturação baixa ou sinais de hiperventilação)

- Uréia, Creatinina, Sódio e Potássio

- TGO/TGP

- Desidrogenase láctica

- Proteina C reativa

- Preencher a ficha de notificação e enviar por email e imprimir

Coleta exame específico para vírus (dois tubos – identificar) e encaminhar para o Laboratório 

Central do Hospital São Paulo-Unifesp com a ficha de notificação - http://bit.ly/2019-ncov

Tubo 1

1 swab da nasofaringe D

1 swab da nasofaringe E

1 swab de orofaringe (evitar tocar a língua)

Colocar os três swabs no tubo e cortar

a extremidade em excesso.

+
Tubo 2

1 swab da nasofaringe D

1 swab da nasofaringe E

1 swab de orofaringe (evitar tocar a língua)

Colocar os três swabs no tubo e cortar

a extremidade em excesso.

Uma das amostras será enviada para o Instituto Adolfo Lutz e a outra para o Laboratório de Virologia da 

Disciplina de Infectologia.

As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas dentro de 24 a 72 horas da 

coleta até chegar ao laboratório do Instituto Adolfo Lutz.

http://bit.ly/2019-ncov


Diagnóstico

• Amostra de Aspirado nasofaríngeo (ANF) ou Swabs
combinado (nasal/oral);

• Amostra de Secreção respiratória inferior: escarro,
lavado traqueal ou lavado bronco alveolar;

• As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C)
e devem ser processadas dentro de 24 a 72 horas da
coleta até chegar ao laboratório de referência;

• Após esse período, recomenda-se congelar as
amostras a -70°C até o envio ao laboratório,
assegurando amanutenção da temperatura;

• Se possível: Descartar Influenza A, (H1N1, H3N2,
H7N9), influenza B virus, respiratory syncytial virus,
parainfluenza virus, adenovirus, SARS coronavirus
(SARS-CoV), and MERS coronavirus (MERS-CoV);

• Referência em São Paulo: Instituto Adolfo Lutz

Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico 02, 10/02/2020.







Prevenção



Prevenção



Medidas de Prevenção
para Profissionais de Saúde





Prevenção COVID-19: Máscara N95 apenas para 

procedimentos que gerem aerossóis, cirúrgica 

para atendimento e óculos de proteção

Proteção respiratória individual para procedimentos 

que gerem  aerossóis: Máscara PFF2 (N95) –

pacientes em ventilação mecânica, coleta de secreção

Óculos de Proteção 

Máscara tipo cirúrgica







Orientações para casos suspeitos ou confirmados 

sem necessidade de internação 

- Permanecer em domicílio durante 14 dias do inicio dos sintomas; 

- Mantenha distância dos demais familiares, permanecendo em ambiente privativo; 

- Mantenha o ambiente da sua casa com ventilação natural, abra janelas para entrar raios solares, 

não ligue o ar condicionado ou ventiladores que aumentam o turbilhonamento do ar; 

- Utilizar a máscara cirúrgica descartável durante este período; 

- Não frequentar a escola, local de trabalho ou locais públicos e só sair de casa em situações de 

inadiáveis durante os 14 dias de isolamento; 

- Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar;

- Higienize superfícies com pano com álcool gel (evite álcool líquido pelo risco de acidente)

- Higienizar as mãos frequentemente com álcool gel ou com água e sabonete; 

- Evitar tocar boca, olhos e nariz sem higienizar as mãos; 

• Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.







https://sites.google.com/huhsp.org.br/ceh-hsp/coronav%C3%ADrus

Como posso encontrar informações atualizadas no site do HSP-Unifesp?

https://youtu.be/Kza71bme6ms

https://sites.google.com/huhsp.org.br/ceh-hsp/coronav%C3%ADrus




Conclusões

• Estudos de modelos matemáticos estimam que a epidemia se manterá:

• Letalidade: 2,2- 5,0%

• Moderada transmissibilidade: R0 = 2,2 a 3,5

• Baixa virulência na população jovem e agressivo em idosos e com morbidades

• Nos próximos meses, outras infecções virais como Influenza poderão aumentar a
incidência e trará dificuldade no diagnóstico diferencial: imunização para Influenza

• Importante manter reuniões periódicas para atualizar fluxo de atendimento e
infraestrutura hospitalar: criação de um Comitê Técnico Institucional

• A atual epidemia é importante para reavaliarmos a estrutura, principalmente
leitos de UTI, a manutenção periódica das unidades de isolamento e rever
processos assistenciais para responder a pandemia e o aumento de casos no Brasil

• Manter vigilância epidemiológica rigorosa para avaliação de casos sentinelas ou
surtos localizados – tempo e espaço (Cluster). A identificação é fundamental para
rever estratégias para redução de danos.


