BIOMEDICINA

BAUHAUSIANA
TR ABALHO INTERD ISCIP LIN A R R EA L I Z A D O P OR A LU N OS D OS C U R SOS D E
BIOMED ICINA E P U BL I C I DA D E E P ROPAG A N DA DA U N I VA L E

Supervisão editorial
Prof. Bob Villela
Profª. Juliane de Carvalho Albuquerque
Edição
Prof. Bob Villela
Profª. Juliane de Carvalho Albuquerque
Bianca Sousa
Gabriel Evangelista
Tiago Salomão
Capa
Daniel Batista
Conteúdo
Afonso Silvestre de Santana e Taynara Fernandes de Moura - Introdução
Ulisses José de Souza e Tassiane Cristina de
Souza Barros - Falando sobre o vírus
Mônica Teixeira de Souza Dias e Briann Pimenta Neves Pacheco - Covid-19
Amanda de Oliveira Nunes Machado e Laís
Gualberto Faria - Diagnóstico imunológico
Karen Luna Leite Sanseverino e Alice Mendes
da Rocha - diagnóstico molecular
Débora Rayssa Dutra Alves e Maria Eduarda
Almeida dos Santos - Tratamento
Larissa Damacena Carregosa e Gabriela Cristina Barreto Gomes - Cuidados e prevenção
*Perguntas frequentes - todos

BIOMEDICINA

BAUHAUSIANA

Redação e revisão
Ana Luiza Albuquerque
Bianca Luiza Gomes de Sousa
Fabiane Pereira da Silva
Franciely Gonçalves Chaves Reis
Gabriel Evangelista
Tiago Salomão

COVID-19
O período de incubação (período entre o contágio e o surgimento
dos sintomas) do COVID-19 dura cerca de 14 dias. Os principais
sintomas da doença são febre, tosse seca e dificuldade respiratória.
Além disso, alguns pacientes podem apresentar também dores no
corpo, coriza, fadiga, dor de garganta, diarreia, perda de olfato e
paladar. Os sintomas geralmente surgem de forma leve e gradual, e
muitos doentes podem se curar sem a necessidade de tratamento
especial, entretanto, algumas pessoas podem apresentar agravamento da doença, progredindo para pneumonia, síndrome do
desconforto respiratório agudo (SDRA) e disfunção de múltiplos
órgãos podendo, inclusive, ir a óbito (ISER et al, 2020).
Idosos e indivíduos que apresentam comorbidades como hipertensão, cardiopatias e diabetes, estão mais propensos ao agravamento

da doença, sendo classificados como grupo de risco (SINGHAL,
2019). Algumas pessoas infectadas com o novo coronavírus
podem não apresentar sintomas, mas, ainda assim transmitem o
vírus (Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 2020).
As complicações causadas pela COVID-19 afetam diretamente a
resposta imunológica de indivíduos portadores de doenças crônicas tais como: cardiovasculares, metabólicas e pulmonares capaz
de desencadear um processo inflamatório generalizado, semelhante ao causado pela sepse (GUIMARÃES et al, 2020).
Ao invadir uma célula, o vírus começa a se multiplicar, rompe sua
membrana celular para infectar outras células e repete o processo
inúmeras vezes. Um exemplo de células atingidas pelo vírus são
os monócitos, componentes do sistema imune produzidas na
medula óssea que, quando caem na corrente sanguínea, migram
para os tecidos e se diferenciam em macrófagos, células de defesa
que detectam e englobam partículas e microrganismos estranhos
ao corpo e liberam grandes quantidades de proteínas (citocinas)
que agravam a resposta inflamatória e, consequentemente, o
quadro da doença (FARIAS et al, 2020).
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Os primeiros casos da COVID-19 surgiram na China, no final de
2019 e se espalharam rapidamente para diversos países, resultando em uma grande pandemia. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou que o nome oficial da doença causada pelo vírus
é COVID-19, fazendo referência ao tipo de vírus e ao ano de início
da epidemia (SINGHAL, 2019). Esta doença é transmitida, principalmente, de uma pessoa para outra por meio das gotículas respiratórias. O primeiro caso confirmado no Brasil foi em 26 de fevereiro de
2020 na cidade de São Paulo (CRODA, GARCIA, 2020).

Pacientes em tratamento de quimioterapia ficam com a imunidade
comprometida. Isso acontece porque o tratamento age na célula
cancerosa para que interrompa seu crescimento anormal, mas
também afeta células saudáveis. E quando atinge a medula óssea,
que é responsável pela produção de células do sistema imunológico, há uma queda da imunidade e assim essas pessoas ficam mais
suscetíveis às complicações da COVID-19 (KAWAHARA et al,
2020).
A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma
lesão pulmonar grave na qual se observa um aumento significativo
de processos inflamatórios que se acumulam nos pulmões, prejudicam suas funções e impedem que o oxigênio chegue de forma satis-

fatória aos demais órgãos. Pessoas nessa condição sofrem com
intensa falta de ar e frequentemente precisam do auxílio de um
ventilador pulmonar para respirar (TOMAZINI et al, 2020).
Os óbitos decorrentes da COVID-19 estão, em grande parte, relacionados a disfunções respiratórias agudas e choque. Os problemas causados por essa pandemia vão além dos citados acima,
seus reflexos são percebidos também na saúde mental das pessoas. A COVID-19 é um problema de saúde coletiva que tem alterado
o estilo de vida da população em geral, afetando as interações
sociais em função das medidas preventivas de contágio e de
contenção do vírus (DOBU et al 2020).
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Indivíduos que apresentam fatores de risco são mais propensos a
desenvolver formas graves e complicações relacionadas a COVID-19. O quadro pulmonar manifesta-se inicialmente por síndrome
gripal (com tosse e febre), evolui para pneumonia e, em alguns
casos, para síndrome do desconforto respiratório agudo. A resposta
do organismo ao vírus leva a um quadro de inflamação sistêmica, na
qual se observa elevação de marcadores inflamatórios. As complicações cardiovasculares pioram a resposta do organismo ao vírus,
levando a choque, falência de múltiplos órgãos e morte (KAWAHARA, et. al; 2020).
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RELACAO DOS
SERES HUMANOS COM OS
SERES MICROBIOLÓGICOS
Os microrganismos são seres muito pequenos que,
para serem visualizados, é necessário o uso de um
microscópio. Esses seres minúsculos estão por toda
parte e se relacionam o tempo todo com os seres
humanos. Devido à grande quantidade de infecções
e doenças que esses seres podem causar é muito
comum fazer-se a associação dos micróbios como
algo prejudicial ao homem.
No entanto, hoje, com a vasta tecnologia existente já
se sabe os inúmeros benefícios que esses seres
microscópios trazem para o ser humano. Os benefícios vão desde a manutenção do equilíbrio da vida
com o meio ambiente, até aplicações comerciais e
nutricionais. Além dos vírus, as bactérias, os fungos,
as arqueias, os protozoários e as algas são outros
tipos de organismos microbiológicos (TORTORA,
CASE e FUNKE, 2017).

OS VÍRUS
Da classe dos microrganismos, os vírus, são os menores e mais simples que existem. Eles não possuem a estrutura necessária para produzir a energia
metabólica e síntese de proteínas. Sua atividade
biológica é realizada dentro das células vivas e, por
isso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios (FLORES, 2017).
Estrutura e composição dos vírus
Os vírus podem ser divididos em dois grandes
grupos: os que têm e os que não têm envelope celular. Os vírus mais simples possuem um genoma
revestido por uma camada simples de proteína,
denominada capsídeo. Os mais complexos apresentam genomas longos associados a inúmeras proteínas, são recobertos por capsídeos complexos e
revestidos externamente por um envelope lipoproteico (TORTORA, CASE e FUNKE, 2017).

grave (YANG, et al, 2020; CIOTTI, et al, 2020;
HABAAN, et al, 2020).
SAIBA MAIS

Figura 1: Representação esquemática de um vírus sem envelope (A) e
com envelope (B) Fonte: FLORES, 2017

FAMÍLIA CORONAVIRIDAE E NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)
FAMÍLIA CORONAVIRIDAE
A Coronaviridae é uma família de vírus que causam
infecções respiratórias em aves e mamíferos. Nas
suas superfícies há projeções em formato de tacos
que lembram uma coroa, de onde deriva o nome.
Eles são diferenciados em quatro gêneros: Alpha;
Beta; Gama e Deltacoronavírus. Os dois primeiros
tipos infectam somente mamíferos. Já os do tipo
Gama e Delta infectam, em sua maioria, aves e, em
alguns casos, também mamíferos. Usualmente,
esses vírus causam apenas resfriados comuns. A
situação muda no caso dos SARS-CoV, MERS-CoV
e do SARS-CoV2, que podem levar seus infectados
a desenvolverem a síndrome respiratória aguda

POR QUE OS FUMANTES TÊM MAIS CHANCE DE
DESENVOLVER A FORMA GRAVE?
Porque o tabaco causa diferentes tipos de inflamação no organismo e prejudica os mecanismos de
defesa do nosso corpo. Com isso, o tabagismo pode
comprometer a capacidade pulmonar, o que faz o
fumante estar predisposto à forma grave da doença.
O VÍRUS PODE SER TRANSMITIDO POR MOSQUITOS?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS) não existem evidências científicas de que
mosquitos podem fazer a transmissão do novo coronavírus.
O VÍRUS PODE SER TRANSMITIDO POR CONTATO SEXUAL?
Apesar do novo coronavírus ter sido encontrado no
sêmen, não há evidências científicas sobre infecção
pelo ato sexual. No entanto, o sexo não se resume a
penetração. Com isso, beijos e outras formas de
aproximação entre os indivíduos, antes ou durante o
ato, representam riscos.

O NOVO CORONAVÍRUS FOI CRIADO EM LABORATÓRIO?
Não. Já foi comprovado que ele é resultado de uma
mutação entre dois tipos de coronavírus. Logo, não
é uma criação laboratorial, visto que em seu genoma
não há resquício de interferência humana.
CRIANÇAS PODEM APRESENTAR A FORMA
GRAVE DA DOENÇA?
Sim. Eles têm menor probabilidade de avançar para
a forma grave, se comparados aos adultos. Porém,
no geral, podem desenvolver a forma grave, ainda
mais quando associada a outras doenças inflamatórias e pulmonares.
OS ASSINTOMÁTICOS PODEM TRANSMITIR O
VÍRUS?
Sim. O vírus localiza-se nas vias respiratórias. Portanto, um indivíduo contaminado assintomático
pode infectar outras pessoas, enquanto seu organismo ainda não destruiu o vírus, mesmo não apresentando nenhum sintoma evidente.
POR QUE DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E
OBESOS SÃO GRUPO DE RISCO PARA EVOLUIR
PARA A FORMA GRAVE DA DOENÇA?
Diabéticos e hipertensos fazem parte do grupo de
risco e têm maior probabilidade de desenvolver a

síndrome respiratória aguda. Por causa das patologias crônicas, os seus sistemas imunológicos
podem se encontrar mais vulneráveis. Além disso,
eles têm um fator agravante que são os seus medicamentos. Alguns remédios para tratamento de diabetes e hipertensão ativam a enzima conversora de
angiotensina, aumentando seu número nas membranas das células. Esse receptor é usado pelo novo
coronavírus para adentrar a célula. Logo, há uma
maior probabilidade de infecção e de desenvolvimento da síndrome respiratória aguda nestes indivíduos. Já no caso de pessoas obesas, a probabilidade delas apresentarem outras doenças associadas,
como diabetes e hipertensão, é muito grande. Dessa
forma, deixando-as mais suscetíveis a desenvolverem um caso grave.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CIOTTI, Marco et al. Surto de COVID-19: uma visão
geral. Quimioterapia, Basel. v. 64, n. 5-6, pág. 215-223,
2019.
Disponível
em:
https://doi.org/10.1159/000507423. Acesso em 02 de out. de
2020.
ESTRELA, Jéssica Farias et al. Estrutura e patogênese das principais arboviroses humanas no Brasil.
2018. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11654. Acesso em: 05 Out. 2020.
FLORES, Eduardo Furtado et al. Virologia veterinária- 3º Edição. Santa Maria: UFSM, 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/22809593/VIROLOGIA_VETERINÁR IA. Acesso em: 28 Set. 2020
HAN, Yu; YANG, Hailan. The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease
(COVID‐19): A Chinese perspective. Journal of medical virology. Nova York. v. 92, n. 6, p. 639-644, 2020.
Disponível em :https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32141619. Acesso em 06 de out. de 2020.
MALIK, YA. “Properties of Coronavirus and SARS-CoV-2.” The Malaysian journal of pathology. Kuala
Lumpur. V. 42, n. 1, pág. 3-11, 2020. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342926/. Acesso
em 02 de out. de 2020.
MOLINARO, Etelcia Moraes; CAPUTO, Luzia
Fátima Gonçalves; AMENDOEIRA, Maria Regina

Reis (Org.). Conceitos e métodos para formação de
profissionais em laboratórios de saúde. v. 3. Rio de
Janeiro: EPSJV; IOC, 2013. Disponível em:
http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/conceitos-e-metodos-para-formacao-de-profissIo nais-em-laboratorios-de-saude-volum-0. Acesso em: 07 Out.
2020.
RABAAN, Ali A et al. “SARS-CoV-2, SARS-CoV, and
MERS-COV: A comparative overview.” Le infezioni
in medicina. Roma. v. 28, n. 2, pág. 174-184, 2020.
Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32275259/. Acesso em 02 de out. de 2020.
TORTORA, Gerard J.; CASE, Christine L.; FUNKE,
Berdell R. Microbiologia-12ª Edição. Artmed Editora,
2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788 582713549/. Acesso em:
26 Set 2020
SILVA, Ana Carolina Garcia Fanaia Costa et al. Procolo de doenças virais em crianças até 10 anos.
2019. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28919. Acesso em: 05 Out.
2020.
YANG, Yicheng et al. SARS-CoV-2: characteristics
and current advances in research. Virology journal,
Londres. v. 17, n. 1, p. 1-17, 2020. Disponível em :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32727485/. Acesso
em 05 de out. de 2020.

DIAGNÓSTICO
IMUNOLÓGICO

Desde os tempos mais antigos, o diagnóstico vem sendo praticado e
tendo uma constante evolução. Composto de avaliações físicas,
psicológicas, e tantas outras, o diagnóstico teve sua forma clínica em
ascensão na Grécia há cerca de três mil anos, o que permitiu a descoberta de doenças, como o diabetes por meio do exame de urina, além
do uso de práticas de anatomia, que levaram ao conceito, definição,
classificação e nomenclatura de determinada doença, a chamada
nosologia e a comprovação de que as modificações biológicas
presentes no homem são de fato causadas naturalmente e não por
vontade divina como pensavam os povos antigos.
Como forma de completar o diagnóstico, áreas laboratoriais têm
evoluído e contribuído cada vez mais com novas ferramentas. Tudo
começou com o microscópio, que a partir do ano de 1674 foi apresen-

tado aos membros da Sociedade Real por Antony van Leeuwenhoek
e possibilitou grandes descobertas na Biologia Molecular, fazendo
com que se tornassem visíveis diversas estruturas que, hoje, são
fontes de estudo para o ser humano. Desde então, vê-se o grande
desenvolvimento da tecnologia, capaz de trazer ao paciente um
resultado mais absoluto, com uma observação mais completa do seu
caso e que pode direcionar os médicos a um tratamento mais eficaz
ou à prática da medicina preventiva. O diagnóstico clínico se dá pelo
levantamento da história clínica com informações dadas pelo paciente durante a anamnese, através dos sintomas, e sinais, além da
avaliação do seu estado físico. O diagnóstico laboratorial consiste na
interpretação dos resultados de exames complementares, que
avaliam o sangue, a urina, as fezes, entre outras amostras biológicas
e revelam a condição interna do paciente.
Os exames laboratoriais são solicitados por médicos e podem ser
realizados por biomédicos, bioquímicos e farmacêuticos. Dentro do
laboratório esses testes são realizados em etapas, como a coleta, a
manipulação e a conservação do material a ser analisado. Diante
disso é possível perceber a importância do diagnóstico correto no
manejo das doenças.
O teste rápido é uma importante alternativa para triagem inicial e
testagem em massa da população nesse momento complicado em
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A palavra doença tem como significado a modificação biológica do
estado de saúde de determinado ser. A evolução constante do mundo
leva o ser humano, por meio da utilização da ciência, a buscar a superação desse obstáculo à saúde. Observar como a modificação se
apresentou, como evoluiu e se, por determinada razão, atingiu um
estágio de cura, foi essencial para que questionamentos importantíssimos fossem levantados, esses que hoje são combustíveis para
abastecer novas teorias sobre como compreender o que se passa
com o ser enfermo e onde é preciso atuar: o chamado diagnóstico.

que vivemos na pandemia da COVID-19. O resultado obtido por ele,
como o próprio nome diz, é rápido, sendo uma maneira prática, por
exemplo, para muitas pessoas que no seu dia a dia, não tem flexibilidade de permanecer em isolamento na sua casa, tendo que trabalhar
ou frequentar locais onde a disseminação do vírus é muito mais fácil.

O teste rápido deve ser usado como mecanismo para triagem do
paciente, não para diagnosticá-lo. Ele é indicado para pacientes que
não estão em estados tão recentes (a partir do 7º dia após a infecção) e também profissionais da saúde. A triagem permite definir se o
indivíduo deve ser colocado em isolamento social e ainda rastrear,
por exemplo, pessoas com as quais este indivíduo tem contato
próximo, como forma de evitar a disseminação da doença. Em
casos de resultados positivos nos testes rápidos, é sempre necessária a realização de um teste confirmatório, como o teste molecular.
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No teste rápido é feita a pesquisa dos anticorpos no sangue total,
soro ou plasma, por método manual, de forma rápida, que varia
entre 10 a 30 minutos. Esse teste é de suma importância, pois
fornece dados importantes para o rastreamento da infecção do
novo coronavírus. O resultado negativo do teste pode acontecer
caso a pessoa esteja no início da infecção quando ainda não é
possível detectar os anticorpos, pois ainda não foram produzidos,
ocasionando o chamado falso negativo.
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Diagnóstico molecular
É importante dizer que nem só de DNA vive a biologia molecular. Os ácidos ribonucleicos, mais conhecidos como RNA também são moléculas de extrema
relevância, que atuam em diversas funções essenciais para a manutenção da vida. O RNA faz parte da
composição genética não apenas dos seres humanos, mas também de microrganismos como os vírus,
e o melhor exemplo de vírus constituído de RNA é o
SARS-CoV-2, o causador da COVID-19, por isso o RNA
também é um importante alvo de estudos dessa
ciência.

as demais para o diagnóstico da COVID-19, pois
permite analisar o genoma do SARS-CoV-2, que,
como já discutimos, é composto por RNA.

Através desse breve histórico, é possível visualizar a
importância da biologia molecular, o quanto ela
cresceu e possibilitou conhecimento acerca da informação genética de diferentes organismos.

Após essa discussão acerca do diagnóstico da
COVID-19, é importante ressaltar que, além de
conhecer os sintomas, para a correta interpretação e
confirmação de um diagnóstico assertivo, é necessário um conhecimento básico das técnicas e dos
resultados obtidos por meio delas, tanto nos testes
imunológicos quanto moleculares, pois, como
vimos, o perfil de resposta varia de acordo com a
progressão da doença, o que pode causar confusão
e erros indesejados.

Mas não para por aí! Os avanços da biologia molecular possibilitaram a compreensão da base genética
das doenças e permitiram desenvolver métodos
para diagnóstico para diversas delas. A reação em
cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica laboratorial da biologia molecular, baseada no processo de
replicação do DNA que é capaz de produzir milhões
de cópias de um gene de interesse.
A RT-PCR é uma variação da PCR convencional que
acontece por meio de “transcrição reversa”, ou seja,
uma molécula de DNA é obtida a partir de uma
molécula de RNA com a ajuda de uma enzima especial. Ela é considerada a melhor (padrão ouro) dentre

Por meio das técnicas da biologia molecular foi
possível conhecer o material genético do vírus SARS-CoV-2 e, dessa maneira, detectar sua presença no
organismo do paciente, pois se estiver infectado, o
material genético do vírus estará misturado ao seu
material genético.
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Tratamento da COVID-19 com medicamentos de uso oral e vacinas
Diante da pandemia da COVID-19 e o pânico da
população os governos de alguns países indicaram o
uso de medicamentos para o tratamento da doença.
Contudo, não há pesquisas concluídas a respeito da
eficácia certeira dos medicamentos, entre os quais
destacam-se a Cloroquina, a Hidroxicloroquina e a
Ivermectina.
Cloroquina é um antimalárico indicado para tratamento em portadores de malária causada pelo parasita Plasmodium ssp., transmitido por mosquitos.
Trata-se de um medicamento administrado via oral.
No início da pandemia o medicamento começou a
ser utilizado de forma experimental por pesquisadores chineses para o tratamento da COVID-19 em
estudos in vitro. Embora resultados parciais tenham
evidenciado uma atividade contra o vírus, ainda é
incerto afirmar que o uso terapêutico é seguro e
eficaz para combater a Covid-19. No Brasil, o estudo
gerou alta taxa de mortalidade usando duas doses
de cloroquina junto com azitromicina e oseltamir, o
que realçou os efeitos colaterais da medicação,
como arritmia cardíaca, complicações nos rins e
comprometimento na saúde dos olhos. Até então,
não houve relatos benéficos sobre o tratamento.
A Hidroxicloroquina, fármaco usado também para o
tratamento de malária sensível a cloroquina, usado,
entre outras indicações, para artrite reumatoide, é
administrado via oral e apresenta alta taxa de
reações adversas no sistema hematológico, neuroló-

gico, neuromuscular, dermatológico e cardiológico.
Também foi estudada em cultura in vitro e apresentou sinal de maior potência que a Cloroquina contra
o novo coronavírus. Porém, embora alguns pesquisadores afirmem haver benefícios, as pesquisas até
este momento não são capazes de oferecer uma
conclusão segura. Portanto a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), no momento, não recomenda o uso do medicamento na terapêutica para o
novo coronavírus em pacientes infectados.
Em 5 de julho de 2020, Peter Horby, professor de
doenças infecciosas na universidade de Oxford
afirma “o estudo RECOVERY mostrou que a hidroxicloroquina não é um tratamento eficaz em pacientes hospitalizados com COVID-19”. Um estudo observacional com 1.438 pacientes hospitalizados não
identificou diferença estatisticamente significativa
na taxa de mortalidade nos indivíduos que receberam hidroxicloroquina mais azitromicina em comparação com aqueles que não receberam nenhum
agente; entretanto, a taxa de parada cardíaca foi
maior para os pacientes que receberam os medicamentos.
Ivermectina é um fármaco usado no tratamento para
parasitas como infestação por piolhos, sarna, oncocercose, ascaridíase usado via oral. Estudos mostram
que em celulas cultivadas in vitro o medicamento
inibiu a infecção do novo coronavírus tendo resultado promissor, entretendo para isso foi utilizada uma

quantidade 100 vezes maior do que se detecta no
sangue após ingerir uma dose habitual, podendo ser
extremamente neurotóxica causando danos para a
saúde.
Até o momento, não há vacina nem medicamento
antiviral específico para prevenir ou tratar a COVID-2019. As pessoas infectadas devem receber cuidados de saúde para aliviar os sintomas. Pessoas com
doenças graves devem ser hospitalizadas. A maioria
dos pacientes se recupera graças aos cuidados de
suporte. Atualmente, estão sendo investigadas
possíveis vacinas e alguns tratamentos medicamentosos específicos, com testes através de ensaios
clínicos. A OMS está coordenando esforços para
desenvolver vacinas e medicamentos para prevenir
e tratar a COVID-19 (OPAS-Atualizada em 9 de outubro de 2020).

Vacinas COVID-19
A busca pela vacina para o combate à COVID-19 é,
atualmente, um objetivo comum de diversas universidades, institutos de pesquisa e indústria farmacêutica. É um longo processo que enfrenta um grande
entrave: o vírus vai sofrendo mutações na medida
em que se espalha.
No relatório publicado em 19 outubro de 2020 a
OMS apresentou em média 40 vacinas nas fases 1, 2
e 3 de estudos clínicos. No Brasil os testes em pacientes começaram a ser realizados em junho com a
vacina produzida pela Universidade de Oxford em
parceria com o grupo Astrazeneca. Além disso,
voluntários brasileiros receberam doses das vacinas
chinesa – Sinovac, alemã – Biontech com a Pfizer e
belga – Johnson & Johnson.
Mas como são essas vacinas? São feitas de que?
Existem basicamente quatro grupos de vacina
contra a COVID-19: vacinas de vírus inativados ou
enfraquecidos como a Sinovac; vacinas de vetor viral
como a da Astrazeneca; vacinas baseadas em RNA
como a da Pfizer e Biontch, que é a mais para a
produção em larga escala, e, por fim, as vacinas à
base de proteínas como a da Johnson & Johnson.
Você estar se perguntando: com tantas opções, o
que falta então para elas começarem a ser distribuídas? Apesar de grandes avanços já alcançados, o
desenvolvimento de uma vacina é um longo processo que passa por muitas etapas que vão desde a
testagem para a comprovação da eficácia, passam

pela aprovação das autoridades sanitárias e chegam,
enfim, às políticas de distribuição. Portanto, é importante dizer que, quando uma vacina é aprovada, não
significa que ela estará automaticamente disponível
para a população. Essa aprovação representa a
liberação do início da produção em larga escala, do
planejamento das campanhas de vacinação, da
capacitação das equipes de saúde etc.
Tudo isso demanda tempo, então, o que temos a
fazer é promover o cuidado e a prevenção.
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CUIDADOS~ E
PREVENCAO
1. Contextualização
O Sars-Cov-2 é o vírus responsável por causar a COVID-19, uma
doença que afeta principalmente o sistema respiratório. A transmissão do vírus se dá através de secreções de pessoas ou superfícies contaminadas, dentre as principais, as gotículas de salivas e
mucosas provenientes de tosse e espirros. Com isso, medidas de
proteção e prevenção devem ser tomadas para a minimização da
contaminação pelo vírus que possui uma alta taxa de transmissão,
a fim de diminuir a superlotação do sistema de saúde e o número
de mortes.
1.1 Distanciamento social
O distanciamento social é uma medida que busca minimizar a
contaminação, estabelecendo um raio de distância de no mínimo
1 metro entre as pessoas e a necessidade de permanecer em casa,
caso possível, para que não haja contato físico. Além disso, existe a
necessidade de resguardar um espaço de proteção contra gotículas ou secreções que possam migrar de uma pessoa para a outra
durante conversas, espirros ou tosse.
1.2 Higienização das mãos
A higienização tanto das mãos quanto de ambientes e superfícies
é uma medida indispensável na busca pela interrupção da cadeia
de transmissão do COVID-19. Para a higienização das mãos a
simples mistura de água e sabão é suficiente e eficaz para eliminar
o vírus, isso porque o Sars-CoV-2 é um vírus envelopado, o que

significa que ele é envolto por uma bicamada lipídica onde
também estão situadas as proteínas que irão fazer a interação com
membrana das células do corpo para causar a infecção. A bicamada de gordura envolta no vírus é sensível a solventes, tais esses
presentes no sabão, que irão desestruturar o vírus.
O álcool etílico 70° também pode ser usado para a desinfecção das
mãos, e possui também o solvente etílico em sua fórmula que age
desestruturando a camada gordurosa dos vírus. Sendo importante
a higienização das mãos com água e sabão de forma frequente, e
sempre que tossir, espirrar ou tocar superfícies compartilhadas e
potencialmente contaminadas. As superfícies e ambientes podem
ser higienizados com desinfetantes domésticos e detergentes. Se
faz importante a frequente higienização de objetos de uso diário
que podem estar contaminados devido ao excesso de toque,
como os celulares, utilizando uma toalha ou lenço com álcool.
1.3 Máscaras faciais
A utilização de máscaras faciais é uma barreira física importante
contra a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca,
pelas pessoas que a usam, no ambiente. Segundo orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) as máscaras mais eficazes
são aquelas que possuem três camadas de tecido, sendo a primeira composta por um material absorvente como o algodão, a
segunda por um material sintético como o polipropileno e a tercei-

ra por um material hidrofóbico como o poliéster. Além disso, as
máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas apenas por profissionais
da saúde e por pessoas de alto risco de contaminação como idosos
e doentes crônicos. As máscaras possuem grande eficiência
quando usada de maneira correta, o que implica sua higienização
e bom estado de conservação, assim como a utilização ajustada ao
rosto e cobrindo totalmente o nariz e a boca.

1.4 Percepção de sintomas
Os sintomas da COVID-19 podem variar de acordo com cada organismo e comumente o vírus apresenta como sinais principais,
febre, tosse e fadiga. Em caso de sintomas, deve-se observar a
gravidade dos mesmos e procurar a unidade de saúde mais próxima para seguir todas as orientações médicas. O uso das práticas de
proteção e prevenção, como higienizar as mãos, usar máscara e
manter o distanciamento, são essenciais para a não disseminação
do vírus.

FATO OU FAKE?

Perguntas frequentes
● Podemos nos infectar através dos alimentos?
Os alimentos podem trazer risco de infecção pelo COVID-19 por
meio de sua má higienização e também por falta de higienização
das superfícies em que eles se encontram. A transmissão do vírus é
feita através do contato com pessoas e também superfícies contaminas. A lavagem das mãos e a limpeza de toda área de alimentação é fundamental visto que podem ser focos de transmissão do
vírus. Os alimentos, embalados ou não, vindos da rua, devem ser
higienizados em casa, e quando possível a embalagem deve ser
descartada. Para a higienização das embalagens podem ser utilizados sabão e água ou álcool 70% na forma líquida ou gel. Já para a
higienização de hortaliças, frutas, legumes e verduras, deve-se
lavar em água corrente, e é recomendado deixar o alimento de
molho em uma mistura de água e cloro, e após enxaguar novamente em água corrente, lembrando que os utensílios, recipientes
e as mãos devem estar sempre bem higienizados.
● Embalagens que chegam pelo correio representam risco de
infecção?
Não. O vírus não apresenta tempo de sobrevivência e estabilidade
que possam resistir e torná-lo resistente aos processos de envios e
recebimentos de encomendas. O risco da infecção está presente
no manejo das encomendas por pessoas que possivelmente
podem estar contaminas no ato da entrega e contato com o destinatário, o que leva a recomendação da higienização, sempre que

possível, das encomendas, e também evitar tocar boca, nariz e
olhos, e sempre higienizar as mãos ao tocar em superfícies possíveis de contaminação.
● Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies?
Ainda não se sabe ao certo o tempo que o vírus sobrevive nas
superfícies, pesquisas já realizadas trazem alguns resultados de
análises e a estabilidade do SARS-CoV-2 em diferentes superfícies.
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● Quando devo trocar ou higienizar minhas máscaras?
É necessário trocar a máscara sempre que ela apresentar sujidades
ou umidade e a recomendação é que ela seja usada por cerca de
quatro horas, após esse tempo é preciso troca-la. A máscara deverá
ser descartada sempre que apresentar sinais de deterioração ou
funcionalidade comprometida. Precisa ser removida pelos elásticos evitando tocar na parte da frente e sempre com as mãos já
higienizadas. Para a higienização das máscaras é recomendado a
imersão em um recipiente com a mistura de água limpa e água
sanitária por pelo menos 30 minutos, passado esse tempo deve-se
realizar o enxague em água corrente e lavar com água e sabão
tanto a máscara quando as mãos. A máscara deve estar seca para o
uso e em caso de acondicionamento recomenda-se um saco plástico limpo.
● Posso fazer meu próprio álcool em gel misturando álcool comum
com gel comum?
Não, a fabricação de álcool em gel caseiro tem eficiência duvidosa,
com fórmulas e concentrações de álcool inadequadas, que podem
ser prejudiciais a pele, causando irritações e até acidentes graves
com inflamáveis. É importante procurar álcoois em gel e produtos
desinfetantes para as mãos aprovados pelas agências regulamentadoras.
● Em relação aos ambientes, como deve ser a limpeza? Algum
produto específico?
Para a limpeza de superfícies os desinfetantes domésticos, e a
mistura de água com sabão ou alvejantes e também o uso do

álcool 70% são eficientes para a eliminação do vírus do ambiente.
O hipoclorito e a água sanitária em diluições de 4 partes de produto para 1 parte de água também apresentam poder desinfetante. É
importante que todos os produtos tenham o tempo de ação na
superfície, que varia de 5 a 10 minutos, resguardados para que
haja efetividade na limpeza e eliminação do vírus das superfícies.
● Crianças precisam usar máscara? E os bebês?
Crianças com cinco anos ou menos não devem ser obrigadas a
usar máscaras. Isso se baseia na segurança e no interesse geral da
criança e na capacidade de usar uma máscara de maneira adequada com o mínimo de assistência. A decisão sobre uso por crianças
de 6 a 11 anos deve ser baseada nos seguintes fatores: se há transmissão generalizada na área onde a criança mora; a capacidade da
criança de usar uma máscara de forma segura e adequada; acesso
a máscaras, bem como lavagem e substituição de máscaras em
determinados ambientes (como escolas e creches); supervisão
adequada de um adulto e instruções para a criança sobre como
colocar, tirar e usar máscaras com segurança; impacto potencial do
uso de máscara na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial, em consulta com professores, pais/responsáveis e/ou profissionais de saúde; configurações e interações específicas que a
criança tem com outras pessoas que correm alto risco de desenvolver doenças graves, como idosos e pessoas com outras condições
de saúde subjacetes.
● Crianças e adultos apresentam os mesmos sintomas?
Diferentemente dos adultos, as crianças têm sintomas mais leves e
moderados. Uma explicação para isso seria que as crianças têm
menos “portas de entrada” para o vírus em seu organismo. Outra, é
que a resposta imunológica não é muito agressiva – diferente do

que ocorre em alguns casos graves nos adultos.
● Homens têm maior chance de se infectar do que as mulheres?
Os homens têm mais chance de se infectar, pois o estilo de vida
deles envolve menos cuidados com a saúde, gerando menos imunidade. Também podemos lembrar que a testosterona, hormônio
sexual mais predominante nos homens, tende a ser imunossupressora. Essa é a razão pela qual homens com níveis mais altos de
testosterona tendem a sofrer mais com as infecções respiratórias.
mais predominante nos homens, tende a ser imunossupressora.
Essa é a razão pela qual homens com níveis mais altos de testosterona tendem a sofrer mais com as infecções respiratórias.
● É verdade que no verão, ou em cidades de clima mais quente,
como Governador Valadares, a transmissão é menor porque o
vírus sobrevive menos?
O que se sabe é que vírus respiratórios, como o influenza, da gripe,
costumam ser mais incidentes no inverno. “Mas isso é mais pelo
fato de ficarmos em ambientes fechados nessa época, o que facilita a contaminação. Portanto, não se trata de dizer que o influenza
desapareça no verão. Fatores comportamentais e densidade
populacional parecem pesar bastante na velocidade de transmissão, mesmo em surtos de outros vírus. Você pode viver em uma
região de clima quente, mas circular em locais fechados com
ar-condicionado e aglomerações, aumentando o risco da mesma
maneira.
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