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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA BRASILEIRA 

 

O impacto da epidemia de COVID-19 no Brasil é um dos mais importantes do 

mundo, desde o primeiro caso descrito em fevereiro de 2020, 18 milhões de 

brasileiros foram infectados (8.500 / 100 mil habitantes) e mais de meio milhão 

morreram pela doença (240/100 mil habitantes)1. Em termos de mortes totais de 

COVID-19, o Brasil é o segundo país do mundo mais afetado, muito próximo aos 

EUA que registrou 600.000 casos fatais, apesar de a população brasileira ser 

apenas cerca de 2/3 dos EUA2.  

 

Devido ao subdiagnóstico, a taxa de letalidade é imprecisa (2,8%), mas o 

número absoluto de óbitos diários hoje varia entre 2 e 4 mil, e o número de casos 

novos entre 40 e 100 mil. Não há ideia sobre as variáveis dos perfis 

populacionais envolvidos, incluindo muita especulação sobre as variantes. Em 

relação à vacinação para COVID-19, temos cerca de 11% da população 

imunizada. A doença permanece fora de controle. 

 

O Brasil emergiu como epicentro global da epidemia de COVID-19 no início de 

2021, iniciando uma segunda onda de grande aumento de novos casos e óbitos 

(a primeira ocorreu em meados de 2020), enquanto outros países obtiveram 

algum sucesso na redução do impacto da pandemia agregando estratégias de 

prevenção, como vacinação em massa, políticas públicas para evitar 

aglomeração e campanhas educativas estimulando o uso de máscaras, distância 

social e higienização das mãos3,4.   

 

OBJETIVO DESTA DIRETRIZ 

 

Esta diretriz tem como objetivo resumir brevemente as recomendações da AMB 

em relação à profilaxia (prevenção) e tratamento de COVID-19 leve (pacientes 

ambulatoriais).  
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DESCRIÇÃO DA ETIOLOGIA DA COVID-19 

 

A COVID-19 tem como agente causal o vírus SARS-CoV2, ordem Nidovirales, 

família Coronaviridae, gênero Betacoronavirus. Outros vírus já descritos como 

agentes de doenças fazem parte deste gênero: OC43 e HKU4 que causam o 

resfriado comum, SARS-CoV e MERS-CoV, ambos potenciais agentes de 

doenças graves, mas com ação epidêmica limitada. Os coronavírus são os 

maiores vírus de RNA e podem invadir células humanas através da proteína S 

que forma seu envelope, a qual pode se acoplar ao receptor ACE2 das células 

humanas A5-7. 

 

Os CoVs infectam humanos e uma variedade de espécies de aves e mamíferos 

em todo o mundo. Existem seis CoVs conhecidos por infectar humanos, 

incluindo dois a-CoVs (229E e NL63) e quatro b-CoVs (OC43, HKU1, síndrome 

respiratória aguda grave [SARS]-CoV e síndrome respiratória do Oriente Médio 

[MERS]-CoV). Todos os CoVs humanos são zoonóticos como uma característica 

distintiva. Em particular, os morcegos são considerados um reservatório chave 

de CoVs, e acredita-se que muitos CoVs humanos tenham se originado de 

morcegos. Desde o início deste século, dois CoVs zoonóticos, SARS-CoV e 

MERS-CoV, foram identificados como causadores de doenças humanas graves. 

O surto de SARS-CoV em 2003 foi responsável por 8.096 casos e 774 mortes 

em todo o mundo. Desde sua descoberta nos países do Oriente Médio em 2012, 

o MERS-CoV infectou 2.494 pessoas com uma taxa atual de letalidade de 

34,4%. Esses surtos levantaram preocupações de saúde pública quanto ao 

potencial para o surgimento de outro novo CoV zoonótico8. 

 

O SARS-Cov2 é um CoV de origem em morcego até então desconhecido que 

causou pneumonia grave e fatal em cinco pacientes de Wuhan, China. Os 

resultados da sequência revelaram que este vírus, abrigando um único gene de 

fase de leitura aberta 8 (ORF8), é filogeneticamente mais próximo do CoV 

semelhante ao SARS de morcego, mas está em uma linhagem separada. Além 

disso, a sequência de aminoácidos do domínio provisório de ligação ao receptor  
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(RBD) deste novo CoV se assemelha à do SARS-CoV, indicando que eles 

podem usar o mesmo receptor. Esses achados destacam a necessidade urgente 

de vigilância regular da transmissão interespécies do CoV de origem morcego 

para as populações humanas.8. 

 
CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DOENÇA LEVE 

 

A doença (COVID-19) pode ser classificada por sua gravidade da seguinte 
forma9: 
 
Doença leve9 

 

Pacientes com infecção viral não complicada do trato respiratório superior 

podem ter sintomas inespecíficos, como febre, fadiga, tosse (com ou sem 

produção de expectoração), anorexia, mal-estar, dor muscular, dor de garganta, 

dispneia, congestão nasal ou cefaleia. Raramente, os pacientes também podem 

apresentar diarreia, náuseas e vômitos. Pacientes idosos e / ou 

imunossuprimidos podem apresentar sintomas atípicos. Os sintomas devido a 

adaptações fisiológicas da gravidez ou eventos adversos da gravidez (por 

exemplo, dispneia, febre, sintomas gastrointestinais, fadiga) podem se sobrepor 

aos sintomas de COVID-19. 

 
Pneumonia9 

 

Adultos: pneumonia sem sinais de pneumonia grave e sem necessidade de 

oxigênio suplementar. Crianças: pneumonia com tosse ou dificuldade para 

respirar, mais respiração rápida (ou seja, <2 meses de idade: ≥60 respirações / 

minuto; 2-11 meses de idade: ≥50 respirações / minuto; 1-5 anos de idade: ≥40 

respirações / minuto) e nenhum sinal de pneumonia grave. 

 
Pneumonia grave em adultos e adolescentes 9 

 

Febre ou suspeita de infecção respiratória mais um dos seguintes: Frequência 

respiratória> 30 respirações / minuto; Desconforto respiratório severo; SpO₂ 

≤93% no ar ambiente. 



  

7 
  

 
 
 
Pneumonia grave em crianças 9 

 

Tosse ou dificuldade respiratória mais pelo menos um dos seguintes: Cianose 

central ou SpO₂ <90%; Desconforto respiratório severo (por exemplo, roncos, 

tiragem intercostal); Sinais de pneumonia com um sinal de perigo geral (ou seja, 

incapacidade de amamentar ou beber, letargia ou inconsciência ou convulsões); 

Outros sinais de pneumonia podem estar presentes em crianças, incluindo 

tiragem torácica ou respiração rápida (ou seja, <2 meses de idade: ≥60 

respirações / minuto; 2-11 meses de idade: ≥50 respirações / minuto; 1-5 anos 

de idade: ≥40 respirações / minuto); Embora o diagnóstico seja feito com base 

na clínica, a imagem do tórax pode identificar ou excluir algumas complicações 

pulmonares9. 

 

DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 

Clínico (sinais e sintomas) 

 
A COVID-19 afeta muitos órgãos do corpo, portanto, pessoas com COVID-19 

podem ter um amplo espectro de sintomas. Os sintomas e sinais da doença 

podem ser importantes para ajudá-los, e à equipe de saúde que procuram, a 

reconhecer se têm a doença10. 

 

Sintomas: pessoas com COVID-19 leve podem apresentar tosse, dor de 

garganta, temperatura alta, diarreia, dor de cabeça, dores musculares ou nas 

articulações, fadiga e perda ou distúrbio do olfato e paladar. Os sinais são 

obtidos por exame clínico. Pessoas com sintomas mais graves podem visitar o 

ambulatório de um hospital ou o pronto-socorro. Dependendo dos resultados de  

um exame clínico, os pacientes podem ser enviados para casa para serem 

isolados, podem receber outros testes ou ser hospitalizados10. 

 

Em 26.884 participantes, a prevalência de COVID-19 variou de 3% a 71% com 

mediana de 21%, sem discriminação de COVID-19 leve de grave. Uma  
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proporção maior incluiu participantes que se apresentaram em ambientes 

ambulatoriais, onde ocorre a maioria das avaliações clínicas para COVID-1910.  

 

Apenas tosse e febre tiveram uma sensibilidade combinada de pelo menos 50%, 

mas as especificidades foram moderadas a baixas. A tosse teve sensibilidade 

de 67,4% e especificidade de 35,0%. A febre teve sensibilidade de 53,8% e 

especificidade de 67,4%. Anosmia isolada, ageusia isolada e anosmia ou 

ageusia apresentaram sensibilidades abaixo de 50%, mas especificidades acima 

de 90%. Anosmia teve uma sensibilidade combinada de 28,0% e uma 

especificidade de 93,4%. Ageusia teve uma sensibilidade combinada de 24,8% 

e uma especificidade de 91,4%. Anosmia ou ageusia tiveram uma sensibilidade 

combinada de 41,0% e uma especificidade de 90,5%. A presença de anosmia 

ou ageusia pode ser útil como uma bandeira vermelha para COVID-19. A 

presença de febre ou tosse, devido à sua alta sensibilidade, também pode ser 

útil para identificar pessoas para exames adicionais10. 

 

Pacientes com sintomas que atendem à definição de caso para COVID-19 sem 

evidência de pneumonia viral ou hipóxia. Os sinais e sintomas de apresentação 

de COVID-19 variam: a maioria das pessoas apresenta febre (8% a 99%), tosse 

(59% a 82%), fadiga (44% a 70%), anorexia (40% a 84%), falta de ar (31% a 

40%), mialgias (11% a 35%). Outros sintomas inespecíficos, como dor de 

garganta, congestão nasal, dor de cabeça, diarreia, náusea e vômito, também 

foram relatados. Também foram relatadas perda do olfato (anosmia) ou do 

paladar (ageusia) antes do início dos sintomas respiratórios11. 

 

As manifestações neurológicas adicionais relatadas incluem tontura, agitação, 

fraqueza, convulsões ou achados sugestivos de derrame, incluindo problemas 

de fala ou visão, perda sensorial ou problemas de equilíbrio ao ficar em pé ou 

andar. Idosos e imunossuprimidos podem apresentar sintomas atípicos, como 

redução do estado de alerta, redução da mobilidade, diarreia, perda de apetite, 
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confusão mental e ausência de febre. Sintomas como dispneia, febre, sintomas 

gastrointestinais ou fadiga devido a adaptações fisiológicas em mulheres 

grávidas, eventos adversos na gravidez ou outras doenças, como malária, 

podem se sobrepor aos sintomas de COVID-19. As crianças podem relatar febre 

ou tosse com menos frequência do que os adultos11. 

 
Testes Laboratoriais 

 

O acesso universal a testes precisos de ácido nucleico do SARS-CoV-2 é 

fundamental para o atendimento ao paciente, prevenção de infecção hospitalar 

e resposta pública à pandemia de COVID-19. As informações sobre o 

desempenho clínico dos testes disponíveis estão surgindo rapidamente, mas a 

qualidade das evidências da literatura atual é considerada moderada a muito 

baixa. Reconhecendo essas limitações, o painel da Infectious Diseases Society 

of America (IDSA) avaliou as evidências diagnósticas disponíveis e recomenda 

o teste de ácido nucleico para todos os indivíduos sintomáticos com suspeita de 

COVID-19. Além disso, o teste é recomendado para indivíduos assintomáticos 

com contato conhecido ou suspeito com um caso COVID-19. O teste de 

indivíduos assintomáticos sem exposição conhecida é sugerido quando os 

resultados afetam as decisões de uso de isolamento / quarentena / equipamento 

de proteção individual (EPI), determinam a elegibilidade para cirurgia ou 

informam o momento do transplante de órgãos sólidos ou células-tronco 

hematopoéticas. Em última análise, a priorização dos testes dependerá de 

recursos específicos da instituição e das necessidades de diferentes populações 

de pacientes12. 

 

Os testes de diagnóstico ajudarão a abrir o país com segurança, mas apenas se 

os testes forem altamente sensíveis e validados em condições realistas em 

relação a um padrão de referência clinicamente significativo. Medir a 

sensibilidade do teste em pessoas assintomáticas é uma prioridade urgente. 

Também será importante desenvolver métodos (por exemplo, regras de 

previsão) para estimar a probabilidade pré-teste de infecção (para pessoas  
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assintomáticas e sintomáticas), para permitir o cálculo das probabilidades pós-

teste após resultados positivos ou negativos. Os resultados negativos, mesmo 

em um teste altamente sensível, não podem descartar a infecção se a 

probabilidade pré-teste for alta, então os médicos não devem confiar em 

resultados negativos inesperados (ou seja, assumir que um resultado negativo é 

um "falso negativo" em uma pessoa com sintomas típicos e exposição 

conhecida)13.  

 
Testes de amplificação de ácido nucléico (NAAT) 

 

A confirmação de rotina de casos de COVID-19 é baseada na detecção de 

sequências únicas de RNA de vírus por NAAT, como a reação em cadeia da 

polimerase de transcrição reversa em tempo real (rRT-PCR) com confirmação 

por sequenciamento de ácido nucleico quando necessário. Os genes virais 

direcionados até agora incluem os genes N, E, S e RdRP. Um ou mais resultados 

negativos não excluem a possibilidade de infecção pelo vírus COVID-19. Vários 

fatores podem levar a um resultado negativo em um indivíduo infectado, 

incluindo a baixa qualidade da amostra, contendo pouco material do paciente 

(como um controle, considere determinar se há DNA humano adequado na 

amostra incluindo um alvo humano no teste de PCR); a amostra foi coletada 

tarde ou bem no início da infecção; a amostra não foi manuseada e enviada de 

forma adequada; razões técnicas inerentes ao teste, por ex. mutação de vírus 

ou inibição de PCR14. 

 

Considerando os achados de que mais da metade dos indivíduos com resultados 

de teste de PCR positivos provavelmente não eram infecciosos, a positividade 

do teste de RTPCR não deve ser considerada uma medida precisa da incidência 

de SARS-CoV-2 infecciosa. Os resultados confirmam os achados de outros de 

que o uso rotineiro de resultados de teste RT-PCR “positivos” como o padrão 

ouro para avaliar e controlar a infectividade falha em refletir o fato de “que 50-

75% das vezes que um indivíduo é PCR positivo, eles são provavelmente pós-

infecciosos”. Indivíduos assintomáticos com resultados positivos do teste 
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de RT-PCR apresentam valores de corte (Ct) mais elevados e menor 

probabilidade de serem infecciosos do que indivíduos sintomáticos com 

resultados positivos. Embora os valores de Ct tenham demonstrado estar 

inversamente associados à carga viral e à infectividade, não há padronização 

internacional entre os laboratórios, tornando problemática a interpretação dos 

testes RT-PCR quando usados como uma ferramenta para triagem em massa15. 

 
Testes rápidos no local de atendimento16 

 
Os testes rápidos no local de atendimento têm como objetivo confirmar ou 

descartar a infecção por COVID-19 em pessoas com ou sem sintomas de 

COVID-19. Eles são portáteis, portanto, podem ser usados onde quer que o 

paciente esteja (no local de atendimento); são fáceis de executar, com uma 

quantidade mínima de equipamento extra ou etapas complicadas de preparação; 

são mais baratos do que os testes de laboratório padrão; não requerem um 

operador ou configuração especializada; e fornecer resultados "enquanto você 

espera". O interesse são dois tipos de testes rápidos de ponto de atendimento 

comercialmente disponíveis: testes de antígeno e moleculares. Os testes de 

antígeno identificam proteínas no vírus; eles vêm em cassetes de plástico 

descartáveis, semelhantes aos testes de gravidez. Testes moleculares rápidos 

detectam o material genético do vírus de maneira semelhante aos métodos de 

laboratório, mas usando dispositivos menores que são fáceis de transportar ou 

instalar fora de um laboratório especializado. Ambos testam amostras de nariz 

ou garganta16. 

 

Em pessoas com COVID-19 confirmado, os testes de antígeno identificaram 

corretamente a infecção por COVID-19 em uma média de 72% das pessoas com 

sintomas, em comparação com 58% das pessoas sem sintomas. Os testes foram 

mais precisos quando usados na primeira semana após o surgimento dos 

sintomas (uma média de 78% dos casos confirmados teve testes de antígeno 

positivos). É provável que isso aconteça porque as pessoas têm mais vírus em 

seu sistema nos primeiros dias após a infecção. Em pessoas que não tinham 
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COVID-19, os testes de antígeno descartaram corretamente a infecção em 

99,5% das pessoas com sintomas e 98,9% das pessoas sem sintomas16. 

 

Embora os resultados gerais para o diagnóstico e exclusão de COVID-19 tenham 

sido bons (95,1% das infecções diagnosticadas corretamente e 99% excluídas 

corretamente), alguns testes de antígeno são precisos o suficiente para substituir 

o RT-PCR quando usados em pessoas com sintomas. Isso seria mais útil quando 

decisões rápidas fossem necessárias sobre o atendimento ao paciente ou se o 

RT-PCR não estivesse disponível. Os testes de antígenos podem ser mais úteis 

para identificar surtos ou para selecionar pessoas com sintomas para testes 

adicionais com PCR, permitindo o auto isolamento ou rastreamento de contato 

e reduzindo a carga sobre os serviços de laboratório. Pessoas que recebem um 

resultado de teste de antígeno negativo ainda podem estar infectadas16.  

 
Exames de imagem 

 

Os resultados de 1.834 pacientes relataram a acurácia diagnóstica tanto da 

Tomografia Computadorizada (CT) quanto da RT-PCR, no mesmo conjunto de 

pacientes. As estimativas de sensibilidade para tomografia computadorizada 

variaram de 0,69 a 1,00 e para RT-PCR variaram de 0,47 a 1,00. As estimativas 

combinadas de sensibilidade para CT e RT-PCR foram de 0,91 e 0,84, 

respectivamente. Na análise de subgrupo, a sensibilidade combinada de CT e 

RT-PCR foi de 0,95 e 0,91 (p <0,05). A especificidade combinada de CT e RT-

PCR foi de 0,31 e 1,00. A CT é mais sensível que o RT-PCR na detecção da 

infecção por COVID-19, mas tem uma especificidade muito baixa. Uma vez que 

os resultados de uma tomografia computadorizada estão disponíveis 

rapidamente, ele pode ser usado como um teste diagnóstico inicial adjuvante 

para pacientes com histórico de contato positivo ou histórico epidemiológico17. 

 

Os resultados indicam que a CT de tórax é sensível e moderadamente específica 

para o diagnóstico de COVID-19. A radiografia de tórax é moderadamente 

sensível e moderadamente específica para o diagnóstico de COVID-19. O  
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ultrassom é sensível, mas não específico para o diagnóstico de COVID-19. 

Assim, a CT de tórax e a ultrassonografia podem ter mais utilidade para excluir 

COVID-19 do que para diferenciar a infecção por SARS-CoV-2 de outras causas 

de doença respiratória18. 

 
CT de tórax18 

 

Os resultados combinados mostraram que a CT de tórax diagnosticou        

COVID-19 corretamente em 87,9% das pessoas que tinham COVID-19. No 

entanto, identificou incorretamente a COVID-19 em 20% das pessoas que não 

tinham COVID-19. 

 

Raio-X do tórax18 

 

Os resultados combinados mostraram que a radiografia de tórax diagnosticou 

COVID-19 corretamente em 80,6% das pessoas que tinham COVID-19. No 

entanto, identificou incorretamente o COVID-19 em 28,5% das pessoas que não 

tinham COVID-19. 

 
A evidência sugere que a CT de tórax é melhor para descartar a infecção por 

COVID-19 do que para distingui-la de outros problemas respiratórios. Portanto, 

sua utilidade pode ser limitada em excluir a infecção por COVID-19 em vez de 

distingui-la de outras causas de infecção pulmonar18. 

 

PREVENÇÃO E MANEJO NÃO MEDICAMENTOSO 

 

Máscara 

 

Os achados pré-clínicos disponíveis limitam as evidências clínicas e indiretas 

que sugerem plausibilidade biológica de que as máscaras podem reduzir a 

disseminação do SARS-CoV-2. As evidências de ensaios clínicos disponíveis 

não mostram nenhuma diferença significativa na limitação da transmissão de 

doenças respiratórias virais, mas as evidências são de baixa qualidade. Todas  
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as evidências atuais se concentram na proteção para o usuário, não no controle 

da disseminação19.  

 

As evidências sobre a eficácia das máscaras faciais médicas para a prevenção 

de COVID-19 na comunidade são compatíveis com um efeito protetor pequeno 

a moderado, mas ainda há incertezas significativas sobre o tamanho desse 

efeito. As evidências da eficácia de máscaras faciais, viseiras / visores faciais e 

respiradores não médicos na comunidade são escassas e com muito pouca 

certeza. Embora a evidência para o uso de máscaras faciais médicas na 

comunidade para prevenir COVID-19 seja limitada, as máscaras faciais devem 

ser consideradas como uma intervenção não farmacêutica em combinação com 

outras medidas como parte dos esforços para controlar a pandemia de         

COVID-1920. 

 

Levando em consideração as evidências disponíveis, as características de 

transmissão do SARS-CoV-2, a viabilidade e os danos potenciais associados ao 

uso de vários tipos de máscaras faciais, as seguintes opções são propostas20: 

 Em áreas com transmissão comunitária de COVID-19, o uso de máscara 

facial médica ou não médica é recomendado em espaços públicos 

confinados e pode ser considerado em ambientes externos lotados; 

 Para pessoas vulneráveis a COVID-19 grave, como idosos ou pessoas com 

condições médicas subjacentes, o uso de máscaras faciais médicas é 

recomendado como meio de proteção pessoal nas configurações acima 

mencionadas; 

 Em residências, o uso de máscaras faciais médicas é recomendado para 

pessoas com sintomas de COVID-19 ou COVID-19 confirmado e para as 

pessoas que moram em casa. 

 

Com base na avaliação das evidências científicas disponíveis, nenhuma 

recomendação pode ser feita sobre o uso preferencial de máscaras faciais 

médicas ou não médicas na comunidade. Quando máscaras faciais não médicas  
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são usadas, é aconselhável que as máscaras que estejam em conformidade com 

as diretrizes disponíveis para eficácia de filtração e respirabilidade sejam 

preferidas20.  

 

As evidências científicas muito limitadas sobre o uso de respiradores na 

comunidade não apoiam seu uso obrigatório no lugar de outros tipos de 

máscaras faciais na comunidade. Embora não se espere que os respiradores 

sejam inferiores às máscaras faciais não médicas ou médicas, as dificuldades 

para garantir a sua adaptação e uso adequados em ambientes comunitários, 

bem como os potenciais efeitos adversos relacionados à respirabilidade inferior, 

devem ser considerados20. 

  

O uso de máscaras faciais na comunidade deve complementar e não substituir 

outras medidas preventivas como distanciamento físico, ficar em casa quando 

doente, teletrabalho, se possível, etiqueta respiratória, higiene meticulosa das 

mãos e evitar tocar no rosto, nariz, olhos e boca. O uso adequado de máscaras 

faciais e a promoção do cumprimento do seu uso quando recomendado como 

medidas de saúde pública são fundamentais para a eficácia da medida e podem 

ser melhoradas por meio de campanhas educativas20.  

 

O uso de máscara facial pode resultar em uma grande redução no risco de 

infecção (n = 2,647; aOR 0,15, RD −14,3%; certeza baixa), com associações 

mais fortes com N95 ou respiradores semelhantes em comparação com 

máscaras cirúrgicas descartáveis ou semelhantes (por exemplo, máscaras 

reutilizáveis de algodão com 12 a 16 camadas; p = 0 090; probabilidade posterior 

> 95%, certeza baixa). A proteção ocular também foi associada a menos infecção 

(n = 3,713; aOR 0,22, RD -10,6%; baixa certeza)21. 

 

Distância                     

 

Uma revisão sistemática recuperou 172 estudos observacionais em 16 países e 

seis continentes, sem ensaios clínicos randomizados e 44 estudos comparativos  
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relevantes em ambientes de saúde e outros (n = 25,697 pacientes). A 

transmissão de vírus foi menor com distanciamento físico de 1 m ou mais, em 

comparação com uma distância de menos de 1 m (n = 10,736, odds ratio 

ajustada combinada [aOR] 0,18; diferença de risco [RD] −10,2%; certeza 

moderada); a proteção foi aumentada conforme a distância foi aumentada 

(mudança no risco relativo [RR] 2,02 por m; p = 0,041; certeza moderada)21.  

 

As regras atuais sobre distanciamento físico seguro são baseadas em ciência 

desatualizada. A distribuição das partículas virais é afetada por vários fatores, 

incluindo o fluxo de ar. As evidências sugerem que o SARS-CoV-2 pode viajar 

mais de 2 m em atividades como tossir e gritar. As regras de distanciamento 

devem refletir os múltiplos fatores que afetam o risco, incluindo ventilação, 

ocupação e tempo de exposição22. 

 

Como devemos mudar a prática de controle de infecção se aceitarmos 

provisoriamente que os aerossóis têm um papel importante na transmissão viral? 

O risco inalatório pode ser reduzido pelo distanciamento social, limitando a 

interação em ambientes fechados, evitando a recirculação de ar, melhorando a 

ventilação natural e artificial, e soluções de engenharia inovadoras que coletam 

e neutralizam aerossóis para fornecer ar limpo em espaços pessoais e 

comunitários. O risco de infecção associado a respiração profunda, fala e canto 

em ambientes fechados é subestimado e precisa de atenção urgente. Desde o 

surto de SARS em 2003, a pesquisa em aerobiologia, física e dinâmica de fluidos 

computacional avançou nossa compreensão da geração de aerossol e do 

transporte e destino das partículas respiratórias. A transmissão aérea de     

COVID-19 é agora a causa plausível de eventos de superespalhamento em um 

“Call Center” na Coréia, uma clínica de coral no condado de Skagit, nos EUA, e 

um restaurante em Guangzhou, China. A pandemia está em um momento crítico 

e esses sinais fortes não devem ser ignorados por políticos e líderes de saúde 

pública23. 
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Isolamento 

 

Os estudos relataram consistentemente o benefício da quarentena, 

rastreamento de contato, triagem e isolamento em diferentes ambientes. As 

estimativas do modelo indicaram que a quarentena de pessoas expostas evitou 

44 a 81% dos casos incidentes e 31 a 63% das mortes. A quarentena junto com 

outras pessoas também pode reduzir pela metade o número reprodutivo e 

reduzir a incidência, encurtando o período epidêmico de forma eficaz. O início 

precoce da quarentena, a operação de triagens em grande escala, sistemas de 

rastreamento de contato fortes e o isolamento de casos podem reduzir 

efetivamente a epidemia. No entanto, aderir apenas à triagem e ao isolamento 

com pequena cobertura, pode perder mais de 75% dos casos assintomáticos; e 

portanto, não é eficaz. Quarentena, rastreamento de contato, triagem e 

isolamento são medidas eficazes de prevenção COVID-19, particularmente 

quando integrados. Para ser mais eficaz, a quarentena deve ser implementada 

o quanto antes e deve abranger uma comunidade maior24. 

 

Estratégias gerais 

 
Duas estratégias fundamentais são possíveis: (a) mitigação, que se concentra 

em desacelerar, mas não necessariamente interromper a propagação da 

epidemia - reduzindo o pico da demanda de saúde enquanto protege aqueles 

com maior risco de doença grave contra infecção e (b) supressão, que visa 

reverter o crescimento da epidemia, reduzindo o número de casos a níveis 

baixos e mantendo essa situação indefinidamente. Cada política tem grandes 

desafios. Descobrimos que as políticas de mitigação ideais (combinando o 

isolamento domiciliar de casos suspeitos, quarentena domiciliar daqueles que 

vivem na mesma residência que os casos suspeitos e o distanciamento social 

de idosos e outros com maior risco de doença grave) podem reduzir o pico de 

demanda de saúde em 2 / 3 e mortes pela metade. No entanto, a epidemia 

mitigada resultante ainda provavelmente resultaria em centenas de milhares de 

mortes e sistemas de saúde (principalmente unidades de terapia intensiva) 
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sendo sobrecarregados muitas vezes. Para os países capazes de alcançá-lo, 

isso deixa a supressão como a opção de política preferida25. 

O controle ideal de COVID-19 com a ajuda de Intervenções Não Farmacêuticas 

(NPIs). Com base nos índices de sensibilidade dos parâmetros, aplicamos 

Intervenções Não Farmacêuticas (NPIs) para controlar os parâmetros sensíveis 

e, portanto, formular o modelo de controle ideal. Os principais NPIs são ficar em 

casa, desinfetante (lavar as mãos), detecção precoce de casos (teste PCR) e 

máscara facial. Esses NPIs ajudam na mitigação e redução do tamanho do surto 

da doença25. 

Intervenções não farmacológicas, como “lockdown” e teste em massa, 

permanecem como o esteio das medidas de controle do surto. Com base em um 

estudo de modelagem, o teste em massa reduziu o total de pessoas infectadas 

em comparação com nenhum teste em massa. Para o bloqueio, dez estudos 

mostraram consistentemente que ele reduziu com sucesso a incidência, a 

transmissão progressiva e a taxa de mortalidade de COVID-19. Uma evidência 

limitada mostrou que uma combinação de “lockdown” e triagem em massa 

resultou em uma maior redução da incidência e taxa de mortalidade em 

comparação com apenas o “lockdown”. No entanto, não há evidências 

suficientes sobre a eficácia dos testes em massa apenas26. 

 

Nossos resultados sugerem que a exposição em ambientes com contatos 

familiares aumenta o potencial de transmissão do SARS-CoV-2. Além disso, as 

diferenças observadas na transmissibilidade por estado de sintoma do caso 

índice e duração da exposição têm implicações importantes para estratégias de 

controle, como rastreamento de contato, teste e rápido isolamento de casos. Há 

dados limitados para explorar os padrões de transmissão em locais de trabalho, 

escolas e lares de idosos, destacando a necessidade de pesquisas adicionais 

em tais ambientes27. 
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MONITORAMENTO 

 

Use os seguintes sinais e sintomas para ajudar a identificar as pessoas com 

COVID-19 com a doença mais grave11: 

 falta de ar intensa em repouso ou dificuldade para respirar 

 níveis reduzidos de saturação de oxigênio medidos por oximetria de 

pulso 

 hemoptise 

 cianose 

 sensação de frio e umidade, com pele pálida ou manchada 

 colapso ou desmaio (síncope) 

 confusão mental 

 tornando-se difícil de despertar 

 redução da produção de urina. 

 

Quando a oximetria de pulso estiver disponível em ambientes de cuidados 

primários e comunitários, para avaliar a gravidade da doença e detectar a 

deterioração precoce, use: oximetria de pulso em pessoas com 18 anos ou mais 

com níveis de saturação de oxigênio COVID-19 abaixo de 91% no ar ambiente 

em repouso em crianças e jovens (até 17 anos) com COVID-1911. 

 

Critérios para alta dos pacientes do isolamento (ou seja, descontinuação das 

precauções baseadas na transmissão) sem a necessidade de novo teste: Para 

pacientes sintomáticos: 10 dias após o início dos sintomas, mais pelo menos 3 

dias adicionais sem sintomas (incluindo sem febre e sem sintomas respiratórios). 

Para casos assintomáticos: 10 dias após teste positivo para SARS-CoV-2. A 

recomendação inicial de dois testes de PCR negativos com pelo menos 24 horas 

de intervalo pode ser usada. Alguns pacientes podem apresentar sintomas além 

do período de infecctividade. Cuidado de pacientes COVID-19 após doença 

aguda. Os critérios de alta do atendimento clínico precisam considerar a 

condição do paciente, a experiência da doença e outros fatores. Liberar o  
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paciente de COVID-19 do isolamento não é o mesmo que alta clínica de 

reestabelecimento ou de um cuidado para outro9. 

  

Pacientes com doença leve e moderada podem não requerer intervenções de 

emergência ou hospitalização; no entanto, o isolamento é necessário para todos 

os casos suspeitos ou confirmados para conter a transmissão do vírus. A decisão 

de monitorar um caso suspeito em uma unidade de saúde, comunidade ou 

domicílio deve ser tomada caso a caso. Esta decisão dependerá da 

apresentação clínica, da necessidade de cuidados de suporte, dos fatores de 

risco potenciais para doença grave e das condições em casa, incluindo a 

presença de pessoas vulneráveis na casa9.  

 

A identificação precoce de pacientes em risco e com doença grave permite o 

início rápido de tratamentos de cuidados de suporte otimizados e 

encaminhamento seguro e rápido para um destino designado na via de 

tratamento COVID-19 (com acesso a oxigênio e suporte respiratório). Os fatores 

de risco conhecidos para deterioração rápida, doença grave e / ou aumento da 

mortalidade são: idade avançada (> 60 anos) e doenças não transmissíveis, 

como doença cardiovascular, diabetes mellitus, doença pulmonar crônica, 

câncer e doença cerebrovascular. Pacientes com um ou mais desses fatores de 

risco devem ser monitorados de perto quanto à deterioração, de preferência em 

uma unidade de saúde. Conforme descrito acima, a decisão de monitorar em 

uma unidade de saúde, unidade comunitária ou domicílio deve ser tomada caso 

a caso. Esta decisão dependerá da apresentação clínica, da necessidade de 

cuidados de suporte, fatores de risco e condições em casa, incluindo a presença 

de outras pessoas vulneráveis na casa. Os fatores de risco para doença grave 

na gravidez incluem aumento da idade materna, IMC alto, etnia não branca, 

comorbidades pré-existentes e condições específicas da gravidez, como 

diabetes gestacional e pré-eclâmpsia9.  

 

Alguns pacientes desenvolvem pneumonia grave e requerem oxigenoterapia, e 

uma minoria evolui para doença crítica com complicações como insuficiência  
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respiratória ou choque séptico. A confirmação do COVID-19 deve ser feita antes 

de determinar a gravidade; particularmente em crianças, para as quais o 

diagnóstico diferencial de dificuldade respiratória é particularmente importante. 

Crianças com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19 devem ser 

mantidas com cuidadores sempre que possível (se os cuidadores também 

suspeitarem ou confirmarem infecção por COVID-19), e cuidadas em espaços 

adequados para crianças, considerando aspectos médicos, de enfermagem, 

nutricionais e mentais específicos necessidades de saúde e apoio psicossocial 

das crianças9. 

 

Tomada de decisão compartilhada29 

 
Com o paciente, família e comunidade, algumas informações principais podem 

ser compartilhadas:  

 Que os principais sintomas são tosse, febre, falta de ar, ansiedade, delírio e 

agitação, mas também podem apresentar fadiga, dores musculares e dor de 

cabeça; 

 Que eles e as pessoas que cuidam deles devem seguir as orientações sobre 

o auto isolamento e as orientações sobre a proteção de pessoas vulneráveis; 

 Se os sintomas forem leves, é provável que eles se sintam muito melhor em 

uma semana; 

 A quem contatar se os seus sintomas piorarem. 

 

Minimize o contato face a face 29: 

 Oferecer consultas por telefone ou vídeo; 

 Evitar o acompanhamento presencial não essencial; 

 Usar receitas eletrônicas em vez de papel; 

 Usar métodos diferentes para entregar medicamentos aos pacientes. 

 

Quando possível, discuta os riscos, benefícios e possíveis resultados prováveis 

das opções de tratamento com pacientes com COVID-19, e suas famílias e 

cuidadores, para que eles possam expressar suas preferências sobre seus  
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planos de tratamento e escalonamento. Implementar planos de escalonamento 

de tratamento porque os pacientes com COVID-19 podem deteriorar-se 

rapidamente e precisarem de internação hospitalar urgente. Para pacientes com 

comorbidades avançadas pré-existentes, descubra se eles têm planos de 

cuidados antecipados ou decisões antecipadas para recusar o tratamento, 

incluindo não tentar decisões de ressuscitação. Documente isso de forma clara 

e leve em consideração no planejamento de cuidados29. 

 

Esteja ciente de que pacientes mais velhos ou com comorbidades, fragilidade, 

imunidade prejudicada ou capacidade reduzida de tossir e limpar secreções têm 

maior probabilidade de desenvolver pneumonia grave. Isso pode causar 

insuficiência respiratória e morte. Se possível, incentive os pacientes com tosse 

a evitarem deitar-se de costas porque isso torna a tosse ineficaz29.  

 
Esteja ciente de que, em média, a febre é mais comum cinco dias após a 

exposição à infecção. Aconselhe os pacientes a beber líquidos regularmente 

para evitar a desidratação (não mais do que 2 litros por dia). Não use antipiréticos 

com o único objetivo de reduzir a temperatura corporal. Aconselhe os pacientes 

a tomarem paracetamol se tiverem febre e outros sintomas que os antipiréticos 

ajudem a tratar. Diga-lhes para continuarem apenas enquanto os sintomas de 

febre e outros sintomas estiverem presentes. Até que haja mais evidências, o 

paracetamol é preferido aos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para 

pacientes com COVID-1929. 

 

PROGNÓSTICO 

 

Re-infecção 

 
Neste estudo, durante a primeira onda, 533.381 pessoas foram testadas, das 

quais 11.727 foram PCR positivas, e 525.339 foram elegíveis para 

acompanhamento na segunda onda, das quais 11.068 tiveram resultado positivo 

durante a primeira onda. Entre os indivíduos positivos para PCR elegíveis do 

primeiro surto da epidemia, 72 testaram positivo novamente durante o segundo  
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surto, em comparação com 16,819 de 514.271 que tiveram resultado negativo 

durante o primeiro surto (RR ajustado de 0,195). A proteção contra infecções 

repetidas foi de 80,5%. A análise de coorte alternativa deu estimativas 

semelhantes (RR ajustado 0,21), proteção estimada de 78,8%. Na análise de 

coorte alternativa, entre aqueles com 65 anos ou mais, a proteção observada 

contra a repetição da infecção foi de 47,1%. Evidência de diminuição da proteção 

ao longo do tempo (3-6 meses de acompanhamento 79,3% vs ≥ 7 meses de 

acompanhamento 77,7%29. 

 

Imunidade 

 

O uso de amostras sequenciais de indivíduos infectados com SARS-CoV-2 

coletadas até 94 dias demonstrou diminuição dos títulos de anticorpos 

neutralizantes (nAb) na maioria dos indivíduos. Para aqueles com uma resposta 

de nAb baixa, os títulos podem retornar à linha de base em um período 

relativamente curto. Mais estudos usando amostras sequenciais desses 

indivíduos são necessários para determinar completamente a longevidade da 

resposta do nAb e estudos que determinam o limiar do nAb para proteção contra 

reinfecção são necessários30. 

 
As células T de memória específicas para SARS-CoV-2 provavelmente serão 

críticas para a proteção imunológica de longo prazo contra COVID-19. Foi 

mapeado o panorama funcional e fenotípico das respostas de células T 

específicas para SARS-CoV-2 em uma grande coorte de indivíduos não 

expostos, bem como membros da família expostos e indivíduos com COVID-19 

agudo ou convalescente. As células T específicas de SARS-CoV-2 de fase 

aguda exibiram um fenótipo citotóxico altamente ativado que se correlacionou 

com vários marcadores clínicos de gravidade da doença, enquanto as células T 

específicas de SARS-CoV-2 de fase convalescente eram polifuncionais e 

exibiram um fenótipo de memória semelhante a um tronco. É importante 

ressaltar que as células T específicas para SARS-CoV-2 foram detectadas em 

membros da família soronegativos para anticorpos e indivíduos com história de  
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COVID-19 assintomático ou leve. Este conjunto de dados coletivo mostra que o 

SARS-CoV-2 determina respostas robustas de células T de memória 

semelhantes às observadas no contexto de vacinas bem-sucedidas, sugerindo 

que a exposição natural ou infecção pode prevenir episódios recorrentes de 

COVID-19 grave também em indivíduos soronegativos31. 

 
Long COVID32 

 

COVID-19 pode causar problemas de saúde persistentes. Cerca de um quarto 

das pessoas que tiveram o vírus apresentam sintomas que continuam por pelo 

menos um mês, mas uma em cada 10 ainda não se sente bem após 12 semanas. 

Isso foi descrito por grupos de pacientes como “Long COVID”. Nossa 

compreensão de como diagnosticar e gerenciar Long COVID ainda está 

evoluindo, mas a condição pode ser muito debilitante. Está associada a uma 

série de sintomas sobrepostos, incluindo dor torácica e muscular generalizada, 

fadiga, falta de ar e disfunção cognitiva, e os mecanismos envolvidos afetam o 

sistema múltiplo e incluem inflamação persistente, trombose e autoimunidade. 

Pode afetar qualquer pessoa, mas as mulheres e os profissionais de saúde 

parecem estar em maior risco. O COVID-19 de longa data tem um sério impacto 

na capacidade das pessoas de voltar ao trabalho ou ter uma vida social. Afeta a 

saúde mental e pode ter consequências econômicas significativas para eles, 

suas famílias e a sociedade. As respostas das políticas precisam levar em conta 

a complexidade do Long COVID e como o que se sabe sobre ele está evoluindo 

rapidamente. As áreas a serem abordadas incluem32: 

 

 A necessidade de abordagens multidisciplinares e multiespecializadas para 

avaliação e gestão; 

 Desenvolvimento, em associação com os pacientes e suas famílias, de 

novos caminhos de cuidado e diretrizes contextualmente adequadas para 

profissionais de saúde, especialmente na atenção primária para permitir que 

o manejo de casos seja adaptado às manifestações da doença e ao 

envolvimento de diferentes sistemas orgânicos; 
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 A criação de serviços adequados, incluindo reabilitação e ferramentas de 

suporte online; 

 Ação para enfrentar as consequências mais amplas do Long COVID, 

incluindo atenção aos direitos trabalhistas, políticas de auxílio-doença e 

acesso a pacotes de benefícios, e benefícios por invalidez; 

 Envolver os pacientes para promover o autocuidado e a autoajuda e na 

formação da consciência do Long COVID e das necessidades de serviço (e 

pesquisa) que ele gera; e 

 Implementar registros de pacientes e outros sistemas de vigilância em bom 

funcionamento; criação de coortes de pacientes; e acompanhar as pessoas 

afetadas como um meio de apoiar a pesquisa que é tão crítica para 

compreender e tratar o Long COVID. 

 

MÉTODOS 

 
Questões Clínicas 

 

Em pacientes sem diagnóstico de COVID-19, mas submetidos a ambientes com 

possibilidade de contágio, o uso de Hidroxicloroquina ou Ivermectina ou 

Antibióticos ou Antivirais ou Esteroides ou Anticoagulantes ou Anticorpos 

Monoclonais ou Plasma ou Nitazoxanida ou Colquicina previnem doenças? Ou 

em pacientes com COVID-19 leve, esses medicamentos reduzem a 

hospitalização ou a mortalidade e não aumentam o risco de eventos adversos? 

 

Critérios de elegibilidade para estudos a serem incluídos 

 

PICO 

 

 Paciente: sem COVID-19 confirmado por PCR (profilaxia) ou com COVID-19 

leve (tratamento) 
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 Intervenções: Drogas estudadas (Hidroxicloroquina ou Ivermectina ou 

Antibióticos ou Antivirais ou Esteroides ou Anticoagulantes ou Anticorpos 

monoclonais ou Plasma convalescente ou Nitazoxanida ou Colchicina) 

Comparação: tratamento padrão ou placebo 

 Outcomes: ocorrência de doença, hospitalização (enfermaria ou UTI), 

mortalidade e eventos adversos 

 

Design de estudo: Ensaios clínicos randomizados fase 3 (RCTs) e Revisões 

sistemáticas de RCTs fase 3.  

 

Sem limites de disponibilidade de período, idioma ou texto completo consultados. 

 

Bases consultadas com suas respectivas estratégias  

 

As estratégias de medicamentos individuais incluíram os sinônimos, porém, para 

não estender muito o conteúdo, os medicamentos serão genericamente 

mencionados na estratégia de busca deste artigo. As estratégias completas 

estão disponíveis no site da AMB (diretrizes do projeto).  

 

Medline, EMBASE, Central Cochrane e Clinical Trials 

#1 = COVID OR COV OR CORONAVIRUS OR SARS  

#2 = (Hydroxychloroquine or Ivermectin or Antibiotics or Antivirals or Steroids or 

Anticoagulants or Monoclonal Antibodies or Plasm or Nitazoxanide or Colchicine)   

#3 = #1 AND #2 

#4 = #3 AND Random* 

 

Dados extraídos 

 

Os dados de autoria, ano de publicação, descrição dos pacientes, intervenções 

(medicamentos estudados), desfechos e tempo de seguimento serão extraídos 

dos estudos. 



  

27 
  

 

 

Risco de viés e qualidade da evidência 

 

O risco de viés será avaliado usando os itens do Rob 233, além de outros 

elementos fundamentais e expressos como muito graves, graves ou não graves. 

A qualidade da evidência será extrapolada a partir do risco de viés obtido do (s) 

estudo (s) (se não houver meta-análise) usando a terminologia GRADE34 em 

muito baixo, baixo e alto, e por meio do software GRADEpro34 (se houver meta-

análise) em muito baixo, baixo, moderado e alto. 

 

Análise e resumo dos resultados 

 

Os resultados quando categóricos serão expressos por grupo (medicamentos 

estudados e comparações) e pelo número de eventos e o risco calculado (%) 

para cada grupo (divisão do número de eventos pelo número total de pacientes 

em cada grupo). Se a diferença de risco (RD) entre os grupos for significativa 

(95% de confiança), ela será expressa com o intervalo de confiança de 95% (IC 

95%) e o Número necessário para tratar (NNT) ou para produzir danos (NNH). 

 

Se houver mais de um estudo incluído com resultados comuns, ele será 

agregado por meio de meta-análise usando o software RevMan 5.435. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados seguirão a seguinte sequência: total de artigos 

recuperados e selecionados, Hidroxicloroquina ou Ivermectina ou Antibióticos ou 

Antivirais ou Esteroides ou Anticoagulantes ou Anticoagulantes Monoclonais ou 

Plasma Convalescente ou Nitazoxanida ou Colchicina. 

 

Resultados totais 

 

Um número de 2.674, 1.073 e 1.045 estudos foram recuperados do Medline, 

Embase e Clinical Trials, respectivamente. Eliminando as duplicatas e 

atendendo aos critérios de elegibilidade, foram selecionados 174 estudos para  
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que seus textos completos pudessem ser acessados, dos quais 158 artigos 

foram excluídos. Então, disponíveis para embasar essa avaliação de acordo com 

os critérios de elegibilidade adotados, são 16 ensaios clínicos randomizados 

[Hidroxicloroquina (n: 9); Ivermectina (n: 1); Antibióticos (n: 0); Antivirais (n: 1); 

Esteróides (n: 0); Anticoagulantes (n: 0); Anticorpos monoclonais (n: 2); Plasma 

(n: 1); Nitazoxanida (n: 1); Colchicina (n: 1)], cujas características, resultados, 

risco de viés, qualidade das evidências e síntese das evidências são descritos a 

seguir36-51.  

 

PROFILAXIA E/OU TRATAMENTO DA COVID-19 LEVE 

 

HIDROXICLOROQUINA (HCQ) 

 

Descrição dos estudos incluídos de HCQ na profilaxia de COVID-19 

 

Em profissionais de saúde em dois hospitais nos EUA, 132 pacientes foram 

randomizados (de 139 avaliados), 66 para cada grupo. Os pacientes foram 

randomizados antes da realização dos testes de positividade do COVID-19, pois 

foram excluídos do uso da droga (dose de HCQ 600 mg / dia por 8 semanas). O 

desfecho principal foi medido por swab nasal RT-PCR em 4 e 8 sem ou se os 

sintomas de infecção por COVID-19 estivessem presentes. O desfecho 

secundário foi avaliar a modificação do intervalo QT, mas foi adicionado como 

uma alteração subsequente ao protocolo. Informações sobre os efeitos adversos 

foram coletadas, onde 64 pacientes no grupo HCQ, e destes 52 swabs e 54 

swabs foram testados nas 4 e 8 semanas, respectivamente. No grupo do 

placebo, havia 52 e 54 swabs nas semanas 4 e 8, respectivamente [(PATCH) 

NCT04329923]36.  

 

Em indivíduos com até 96 h de exposição a alto risco para HCQ: 400 mg foi 

usado por 3 dias seguido de 200 mg / dia por 11 dias, com o placebo de vitamina 

C. O resultado da infecção foi medido em 14 dias e 28 dias com RT-PCR 

(NCT04328961)37.  



  

29 
  

 

 

Foi realizado um estudo com pessoas com alto risco de contaminação devido à 

exposição no trabalho e que tiveram exposição a casos positivos em 9 centros 

de saúde na Espanha. Estudo aberto, que permitiu cross-over, dose de HCQ de 

800 mg em D1 e 600 mg de D2-D6. O resultado foi uma medição de swab RT-

PCR de 14 dias. Os eventos adversos monitorados foram avaliados. Total de 

672 casos-índice refletidos em 2.485 pessoas de contato, sendo randomizados 

em 1.206 para HCQ e 1.279 para o tratamento padrão. Havia 171 dados 

ausentes no resultado principal [(BCN-PEP-CoV2) NCT04304053]38.  

 

Indivíduos com alto risco de contaminação (profissionais de saúde) foram 

randomizados para usar HCQ 400 mg uma vez por semana por 12 semanas, 

HCQ 400 mg duas vezes por semana por 12 semanas ou placebo (ácido fólico). 

Os resultados têm um problema de detecção se você considerar o critério de 

sintoma possível ou provável de COVID-19, já que nem todos os indivíduos 

foram submetidos ao teste RT-PCR [NCT04328467 (PEP TEAM)]39.  

 

Indivíduos com alto risco de contaminação foram avaliados em uma população 

selecionada nos EUA e Canadá por avisos da mídia dentro de 4 dias após ter 

um teste positivo. As pessoas eram assintomáticas. HCQ foi usado na dose de 

ataque de 800 mg, seguido de 600 mg em 6-8 horas após o ataque, seguido de 

600 mg por mais 4 dias. O desfecho analisado foi RT-PCR positivo no D14. Taxa 

de hospitalização e eventos adversos foram observados (NCT04308668)40.  

 

Descrição dos estudos incluídos de HCQ no tratamento de COVID-19 leve 

 

Estudo randomizado com braço HCQ, Lopinavir-ritonavir e placebo. A dose de 

HCQ foi de 800 mg de ataque seguido de 400 mg / dia por 9 dias. População 

fora do hospital, sintomática com RT-PCR positivo (TOGETHER)41.  

 

Um estudo em duas unidades de saúde no Qatar avaliou pacientes com    

COVID-19 com sintomas leves e extra hospitalares. Estudo triplo-cego com 

desfecho primário de carga viral no tratamento D6. Um braço usou HCQ 600 mg  
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dia por uma semana e o outro braço com placebo (teve um braço com a adição 

de Azitromicina). Evento adverso com ECG para medir QT. O desfecho 

secundário é uma descrição de hospitalização. Havia 152 pacientes 

randomizados no grupo HCQ com ITT em 150, 152 no grupo placebo com 147 

para ITT (NCT04349592)42.  

 

Estudo aberto com sintomas de COVID-19 há menos de 5 dias com RT-PCR 

positivo. A dose de HCQ foi de 800 mg em D1 seguida de 400 mg / dia por 6 

dias. Os resultados foram carga viral, hospitalização [(BCN-PEP-CoV2) 

NCT04304053]43.  

 

Grupo canadense americano, usando protocolo de tratamento em pacientes 

sintomáticos leves com início dos sintomas em 4 dias. A dose de HCQ foi de 800 

mg de ataque, seguido por 600 mg em 6-8 horas após e seguido por 600 mg / 

dia durante 4 dias (o total de dias de tratamento foi de 5 dias). O controle foi com 

ácido fólico (NCT04308668)44. 

 

Resultado dos estudos HCQ incluídos na profilaxia de COVID-19 
 

Incidência de COVID-19 (RT PCR positivo) 

Não há diferença na incidência de COVID (RT PCR +) em pacientes em uso 

profilático em relação ao HCQ e controle, no período de acompanhamento entre 

2 e 8 semanas. Qualidade moderada de evidência. 

Hospitalização 

Não há diferença na incidência de hospitalização em pacientes em uso profilático 

em relação ao HCQ e controle, no período de seguimento entre 2 e 8 semanas. 

Qualidade da evidência moderada. 

 

Eventos Adversos 

O uso de HCQ profilático aumenta o risco de eventos adversos em 12% (IC95% 

6 a 8%) - NNH: 9, quando comparado ao controle no seguimento de 2 a 8 

semanas. Qualidade de evidência muito baixa. 
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Eventos Adversos Graves 

Não há diferença na incidência de eventos adversos graves em pacientes em 

uso profilático quando se compara o HCQ e o controle, no seguimento entre 2 e 

8 semanas. Qualidade de evidência muito baixa. 

 

Mortalidade 

Não há diferença na incidência de óbitos em pacientes em uso profilático quando 

se compara o HCQ e o controle, no seguimento entre 2 e 8 semanas. Qualidade 

da evidência moderada. 

 

Resultado de estudos HCQ incluídos no tratamento de COVID-19 leve  

 

Hospitalização 

Não há diferença na internação, quando comparada HCQ e controle, no 

tratamento de pacientes com COVID-19 leve. Alta qualidade de evidência. 

 
Eventos Adversos 

Não há diferença nos eventos adversos, quando comparados HCQ e controle, 

no tratamento de pacientes com COVID-19 leve. Qualidade de evidência muito 

baixa. 

 
Eventos Adversos Graves 

Não há diferença nos eventos adversos graves, quando comparados HCQ e 

controle, no tratamento de pacientes com COVID-19 leve. Alta qualidade de 

evidência. 

 

Mortalidade 

Não há diferença nos óbitos, quando comparados HCQ e controle, no tratamento 

de pacientes com COVID-19 leve. Alta qualidade de evidência. 
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Risco de vieses e qualidade da evidência de HCQ (estudos incluídos) 

 

O risco de viés nos estudos incluídos para apoiar as conclusões sobre a 

profilaxia é grave devido às limitações metodológicas relacionadas a perdas, 

características prognósticas, análise por intenção de tratar (ITT) e cálculo da 

amostra. 

 

O risco de viés nos estudos incluídos para apoiar as conclusões sobre o 

tratamento não é grave. 

 

A qualidade das evidências na análise da profilaxia variou de acordo com o 

desfecho analisado: diagnóstico de COVID-19 (moderada), hospitalização 

(moderada), eventos adversos (muito baixa), eventos adversos graves (muito 

baixa) e óbitos (moderada). 

 

A qualidade das evidências na análise do tratamento variou de acordo com o 

desfecho analisado: hospitalização (alta), eventos adversos (muito baixa), 

eventos adversos graves (alta) e óbitos (alta). 

 

Síntese da evidência 
 

HCQ na profilaxia ou tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Não há diferença na incidência de COVID (RT PCR +), hospitalização, eventos 

adversos graves e óbitos em pacientes em uso profilático comparando HCQ e 

controles sem HCQ, no seguimento de 2 a 8 semanas. O uso de HCQ profilático 

aumenta o risco de eventos adversos em 12% (IC95% 6 a 8%) - NNH: 9, quando 

comparado a controles sem HCQ, no seguimento de 2 a 8 semanas. A qualidade 

da evidência variou entre muito baixa ou moderada. 

 

Não há diferença na hospitalização, eventos adversos, eventos adversos graves 

e óbitos ao comparar o HCQ e controles sem HCQ, no tratamento de pacientes 

com COVID-19 leve. A qualidade da evidência variou entre muito baixa ou alta. 
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IVERMECTINA 

 

Não foram selecionados estudos (que atendiam aos critérios de elegibilidade) 

que permitissem analisar o uso de Ivermectina profilaticamente em pacientes 

sem a doença. 

 

Descrição dos estudos incluídos de Ivermectina no tratamento de           
COVID-19 leve 

 

O estudo testou o uso de Ivermectina na dose de 300 μg / kg por 5 dias (N: 238), 

em comparação com placebo com regime de uso semelhante (N: 238). Os 

pacientes estudados apresentavam COVID-19 leve (domiciliar ou hospitalizado), 

com início dos sintomas nos últimos 7 dias. Os desfechos analisados foram 

morte, hospitalização e eventos adversos em 3 semanas45.  

 

Resultado de estudos de Ivermectina incluídos no tratamento de             
COVID-19 leve  

 

Os resultados relativos aos desfechos na comparação de Ivermectina e placebo 

não mostraram diferenças na hospitalização [DR 0,84% (IC 95% -4,25 a +5,93)], 

na mortalidade [DR -0,42% (IC 95% -1,24 a +0,40)] e em eventos adversos [DR 

-2,94% (IC 95% -11,44 a 5,55)45. Meta-análise não foi realizada porque apenas 

um estudo foi incluído. 

 

Risco de viés e qualidade da evidência de Ivermectina (estudo incluído) 

 

O risco de viés foi considerado grave devido à ausência de resultados primários 

ou secundários apropriados (resultados relevantes por meio de análise post-hoc 

apenas) e ausência de análise de intenção de tratar. A qualidade da evidência 

extrapolada do risco de viés considerado é baixa45. 
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Síntese das Evidências 
 

Ivermectina no tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Não há evidência consistente disponível para apoiar o uso de Ivermectina, seja 

em pacientes com risco de COVID-19 ou em pacientes com doença leve. Não 

há diferença no risco de hospitalização, mortalidade ou eventos adversos 

quando comparado ao uso de placebo. A qualidade da evidência disponível é 

baixa. 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

Não foram selecionados estudos (atendendo aos critérios de elegibilidade) que 

permitissem analisar ou indicar o uso de antibióticos profilaticamente ou no 

tratamento de pacientes com COVID-19 e doença leve. 

 

Síntese da Evidência 
 

Antibióticos na profilaxia ou tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Não há evidências baseadas em ECR atualmente disponíveis para apoiar a 

indicação de antibioticoterapia profilática ou terapia específica para pacientes 

com COVID-19 leve. 

 

ANTIVIRAIS 

 

Descrição dos estudos incluídos de antivirais no tratamento de                 
COVID-19 leve 

 

Em pacientes adultos não hospitalizados com COVID-19, o uso de Lopinavir-

Ritonavir (800 mg e 200 mg, respectivamente, a cada 12 horas, seguido de 400 

mg e 100 mg, respectivamente, a cada 12 horas por 9 dias) foi comparado em 

244 pacientes, com placebo (n: 227). Os desfechos de interesse analisados 

foram hospitalização, mortalidade e eventos adversos46. 
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Resultado dos estudos antivirais incluídos no tratamento de COVID-19 leve 

 

Os resultados (desfechos) serão expressos em relação ao tratamento antiviral 

(Lopinavir-Ritonavir) em pacientes com COVID-19 leve: hospitalização, 

mortalidade, eventos adversos e eventos adversos graves. 

 

Hospitalização: não há diferença no risco de hospitalização entre os dois 

grupos comparados (antiviral e placebo). 

 

Mortalidade: não há diferença na mortalidade entre os dois grupos comparados 

(antiviral e placebo). 

 

Eventos adversos: o risco de eventos adversos nos grupos antiviral e placebo 

comparados foi de 37,7% e 21,2%, respectivamente. Portanto, há um aumento 

do risco de eventos adversos de 16,5% (IC95% 8,3 a 24,6%) com o uso de 

antivirais nesses pacientes (NNH: 6; IC95% 4 a 12). 

 

Eventos adversos graves: o risco de eventos adversos graves nos grupos 

antiviral e placebo comparados foi de 37,7% e 20,2%, respectivamente. 

Portanto, há um aumento do risco de eventos adversos de 17,4% (IC95% 9,4 a 

25,4%) com o uso de antivirais nesses pacientes (NNH: 6; IC95% 4 a 10). 

 

Risco de viés e qualidade das evidências de antivirais  

 

O risco de viés do estudo incluído para apoiar as conclusões do tratamento não 

é grave. A qualidade da evidência pode ser considerada alta. 

 

Síntese da evidência 
 

Antivirais no tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Há um risco aumentado de eventos adversos e eventos adversos graves em 

pacientes não hospitalizados com COVID-19 leve tratados com antiviral  
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(Lopinavir-Ritonavir), sem benefício no risco de hospitalização ou na 

mortalidade. 

 

ESTEROIDES 

 

Não foram selecionados estudos (atendendo aos critérios de elegibilidade) que 

permitissem analisar ou indicar o uso de corticoide profilaticamente ou no 

tratamento de pacientes com COVID-19 com doença leve. 

 

Síntese da evidência 
 

Esteroides na profilaxia ou tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Não há evidências baseadas em ensaios clínicos randomizados avaliando o uso 

de esteroides (VO, IV, IM) em pacientes com COVID-19 leve. 

 

ANTICOAGULANTES 

 

Não foram selecionados estudos (atendendo aos critérios de elegibilidade) que 

permitissem analisar ou indicar o uso de anticoagulantes profilaticamente ou no 

tratamento de pacientes com COVID-19 e doença leve. 

 

Síntese da evidência 
 

Anticoagulantes na profilaxia ou tratamento de pacientes com         
COVID-19 leve 

 

Atualmente, não há evidências baseadas em RCT disponíveis para apoiar a 

indicação de anticoagulação profilática ou terapêutica para pacientes com  

COVID-19 leve. Vários estudos randomizados estão em andamento avaliando o 

uso de anticoagulação profilática em COVID-19. 
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ANTICORPOS MONOCLONAIS 

 

Descrição dos estudos incluídos de anticorpos monoclonais no tratamento 
de COVID-19 leve 

 

Um estudo47 avaliou o uso de anticorpos neutralizantes em pacientes com 

COVID-19 leve e em pacientes ambulatoriais com teste positivo para COVID-19 

nos primeiros três dias do início dos sintomas. Este estudo teve cinco braços: 

placebo (n: 156); 700 mg de bamlanivimabe (n: 101); 2,8 g de bamlanivimabe (n: 

107); 7,0 g de bamlanivimabe (n: 101); 2,8 g de bamlanivimabe com 2,8 g de 

etesevimabe (n: 112)47. 

 

Outro estudo determinou o efeito do bamlanivimabe na incidência de COVID-19 

entre residentes e equipe de enfermagem qualificada em instituições de 

assistência à vida (residentes e equipe de 74 enfermeiras qualificadas) com 

exposição a pelo menos um caso confirmado de SARS-CoV-2. Um total de 1175 

participantes foram randomizados para receber uma única infusão intravenosa 

de bamlanivimab, 4.200 mg (n = 588) ou placebo (n = 587). O desfecho primário 

foi a incidência de COVID-19, definida como detecção de SARS-CoV-2 por PCR 

ou progressão para COVID-19 leve ou grave em 21 dias após a detecção48. 

 

Resultado de estudos de anticorpos monoclonais incluídos no tratamento 
de COVID-1947  

 

Os resultados (desfechos) serão expressos em relação ao tratamento com 

anticorpos neutralizantes em pacientes com COVID-19 leve: hospitalização, 

mortalidade e eventos adversos. 

 

Hospitalização: o risco de hospitalização com o uso de anticorpos 

neutralizantes foi de 0,9% (em combinação com bamlanivimabe e etesevimabe, 

e nas doses de 700 mg e 7,0 g de bamlanivimabe) e 5,7% para placebo. Com 

esses regimes de tratamento, houve uma redução de 4,8% no risco de 

hospitalização (NNT: 20). 
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Mortalidade: não há diferença na mortalidade entre os dois grupos comparados 

(anticorpos neutralizantes no tratamento de COVID-19 leve e placebo). 

 

Eventos adversos: não há diferença no risco de eventos adversos entre os dois 

grupos comparados (anticorpos neutralizantes no tratamento de COVID-19 leve 

e placebo). 

 
Resultado de estudos de anticorpos monoclonais incluídos na profilaxia 
de COVID-1948  

 

Os resultados (desfechos) serão expressos em relação à profilaxia com 

anticorpos neutralizantes em indivíduos expostos a pacientes com COVID-19: 

infecção (PCR +), mortalidade e eventos adversos. 

 

Infecção (PCR +): bamlanivimabe foi associado a uma incidência 

significativamente menor de infecção por SARS-CoV-2 em comparação com 

placebo (17,9% vs. 23,3%; P = 0,02), com uma diferença de risco absoluto de 

−5,4% (IC 95%, -10,5% a -0,3%). NNT: 20. 

 

Mortalidade: não há diferença na mortalidade entre os dois grupos comparados 

(anticorpos neutralizantes na profilaxia COVID-19 e placebo). 

 

Eventos adversos: não há diferença no risco de eventos adversos entre os dois 

grupos comparados (anticorpos neutralizantes na profilaxia COVID-19 e 

placebo). 

 

Risco de viés e qualidade da evidência de anticorpos monoclonais 

 

O risco de viés do estudo de tratamento de COVID-19 leve 47 e o estudo de 

profilaxia48 é “não grave” em ambos. E a qualidade das evidências relacionadas 

aos desfechos onde houve diferença (internação no tratamento de COVID-19 

leve e infecção na profilaxia) pode ser considerada elevada. 
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Síntese da evidência 
 

Anticorpos monoclonais na profilaxia e tratamento de pacientes com 
COVID-19 leve 

 

Há redução do risco de hospitalização em pacientes com COVID-19 leve 

tratados com anticorpo neutralizante (bamlanivimabe associado ou não ao 

etesevimabe). Há uma redução no risco de infecção por SARS-Cov-2 com o uso 

profilático de anticorpo monoclonal (bamlanivimabe) em indivíduos expostos a 

pacientes com COVID-19. 

 

PLASMA CONVALESCENTE 

 

Descrição dos estudos incluídos de plasma no tratamento de                            
COVID-19 leve 

 

Neste estudo selecionado49, 160 pacientes com até 48 horas do início dos 

sintomas relacionados a COVID-19 (leve) foram randomizados. Foram 

considerados elegíveis pacientes com mais de 75 anos, independentemente da 

presença de comorbidades, e aqueles com idade de 65 a 74 anos com 

comorbidades. A intervenção considerou o uso dentro de 72 horas do início dos 

sintomas de 250 ml de plasma convalescente com títulos de IgG maiores que 1: 

1000 contra a “spike” de SARS-CoV-2, em comparação com 250 ml de solução 

salina a 0,9% no grupo placebo. O desfecho do estudo foi o desenvolvimento de 

quadro respiratório grave com frequência respiratória > 30 rpm ou oximetria de 

pulso <93% em ar ambiente 15 dias após a infusão da intervenção. Dados sobre 

ventilação não invasiva, ventilação mecânica, choque e morte foram coletados49. 

 
Resultado dos estudos de plasma convalescente incluídos no tratamento 
de pacientes COVID-1949  

 

Os resultados (desfechos) serão expressos em relação ao tratamento com 

plasma convalescente em pacientes com COVID-19 leve: evolução para quadro 

respiratório grave, ventilação não invasiva ou mecânica e óbito. 
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Doença respiratória grave: o risco de doença respiratória grave nos grupos 

plasma e placebo foi, respectivamente, 16,2% e 31,2%, com redução 

significativa desse risco de 15,0% (IC 95% 2,0 a 27,9%) com o uso de plasma 

(NNT: 7 - IC 95% 4 a 50). 

 

Mortalidade: não há diferença na mortalidade entre os dois grupos comparados 

(plasma e placebo). 

 

Ventilação não invasiva e mecânica: não há diferença no risco de ventilação 

não invasiva ou mecânica entre os dois grupos comparados (plasma 

convalescente e placebo). 

 

Risco de viés e qualidade da evidência de plasma convalescente 

 

O risco de viés do estudo incluído para apoiar as conclusões do tratamento não 

é grave. A qualidade da evidência pode ser considerada moderada devido à 

imprecisão do desfecho em que houve benefício (piora do quadro respiratório). 

 

Síntese da evidência 
 

Plasma Convalescente no tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Há redução do risco de desenvolver quadro respiratório grave com o uso de 

plasma convalescente (IV) em pacientes idosos (com idade> 75 anos ou idade 

entre 65 e 74 anos, associada a comorbidades) não hospitalizados com            

COVID-19 leve. 

 
NITAZOXANIDA 

 

Descrição dos estudos incluídos de Nitazoxanida no tratamento de          
COVID-19 leve 

 

Neste estudo selecionado 50 1575 foram avaliados, destes 475 tiveram RT-PCR 

positivo para COVID-19, com sintomas começando até 3 dias e foram  
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randomizados para intervenção com nitazoxanida 500 mg de solução oral (20 

mg / ml) 3 vezes ao dia durante 5 dias ou grupo placebo que recebeu uma 

solução de cor semelhante. O desfecho primário foi a resolução dos sintomas de 

interesse (tosse seca, febre e / ou fadiga) após o 5º dia de terapia. Também foi 

avaliada a taxa de internação após a terapia medicamentosa, efeitos adversos 

no 14º dia de seguimento. 

 

Resultado dos estudos incluídos com Nitazoxanida no tratamento de 
COVID-19 leve50  

 

Os resultados (desfechos) serão expressos em relação ao tratamento com 

Nitazoxanida em pacientes com COVID-19 leve: eventos adversos e óbitos. 

 

Mortalidade: não há diferença na mortalidade entre os dois grupos comparados 

(nitazoxanida e placebo). 

 

Eventos Adversos: não há diferença no risco de eventos adversos entre os dois 

grupos comparados (nitazoxanida e placebo). 

 

Risco de viés e qualidade da evidência de nitazoxanida 

 

O risco de viés do estudo incluído para apoiar as conclusões do tratamento não 

é grave. A qualidade da evidência pode ser considerada baixa devido à 

imprecisão dos resultados e nos desfechos intermediários e primários. 

 

Síntese da evidência 
 

Nitazoxanida na profilaxia e tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Não há benefício em termos de redução da mortalidade ou aumento do risco de 

eventos adversos com o uso de Nitazoxanida em pacientes com COVID-19 leve. 

 

 



  

42 
  

 

 

 
COLCHICINA 

 

Descrição dos estudos incluídos de Colchicina no tratamento da          
COVID-19 leve51 

 

Pacientes com 40 anos ou mais com diagnóstico de COVID-19 em 24 horas e 

que não estavam sendo tratados no hospital foram submetidos a tratamento com 

colchicina (0,5 mg duas vezes por dia durante os primeiros 3 dias e, em seguida, 

uma vez por dia durante 27 dias depois) em comparação com placebo. Foram 

incluídos 4.488 pacientes, em dois grupos: Colchicina (2,235) e placebo (2,253). 

 

O desfecho primário de eficácia foi um composto de morte ou admissão 

hospitalar devido à infecção por COVID-19 dentro de 30 dias da randomização. 

Os desfechos secundários consistiram nos componentes do desfecho primário 

composto e na necessidade de ventilação mecânica em 30 dias da 

randomização. Pneumonia e outros eventos adversos graves e eventos 

adversos não graves também foram coletados. 

 
Resultado de estudos de Colchicina incluídos no tratamento de             
COVID-19 leve51  

 

Os resultados (desfechos) serão expressos em relação ao tratamento com 

Colchicina em pacientes com COVID-19 leve: hospitalização, ventilação 

mecânica, eventos adversos, eventos adversos graves, óbitos. 

 

Hospitalização: o risco de hospitalização nos grupos Colchicina e placebo foi, 

respectivamente, 4,1% e 5,4%, com redução significativa desse risco de 1,3% 

(IC95% 0,04 a 2,5%) com o uso de Colchicina. 

 

Mortalidade: não há diferença na mortalidade entre os dois grupos comparados 

(colchicina e placebo). 
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Eventos Adversos: não há diferença no risco de eventos adversos entre os dois 

grupos comparados (colchicina e placebo). 

 

Eventos Adversos Graves: o risco de eventos adversos graves nos grupos 

Colchicina e placebo foi, respectivamente, 4,8% e 6,1%, com um aumento 

significativo neste risco de 1,3% (IC 95% 0,004 a 2,6%) com o uso de Colchicina. 

 

Risco de viés e qualidade da evidência de Colchicina 

 

O risco de viés do estudo incluído para apoiar as conclusões do tratamento não 

é grave. A qualidade da evidência devido à imprecisão dos resultados deve ser 

considerada moderada. 

 

Síntese da evidência 
 

Colchicina no tratamento de pacientes com COVID-19 leve 

 

Há redução do risco de hospitalização e aumento do risco de eventos adversos 

graves com o uso de colchicina em pacientes não hospitalizados com         

COVID-19 leve. 

 

DISCUSSÃO 

 

Este documento tem como objetivo endossar as recomendações médicas sobre 

o tratamento farmacológico para profilaxia e COVID-19 leve com base nas 

melhores evidências científicas da literatura. 

 

Este artigo evidencia a falta de tratamento farmacológico para ser utilizado como 

profilático para COVID-19. Para a COVID-19 leve, pudemos demonstrar que a 

maioria dos estudos clínicos randomizados não mostraram benefícios no 

controle da progressão da doença. Por outro lado, observamos que talvez exista 

uma população específica que tenha os benefícios do uso precoce do plasma  
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convalescente. No entanto, mais RCTs são necessários para confirmar a eficácia 

do plasma convalescente em pessoas idosas. 

 

Na apresentação leve de COVID-19, as opções terapêuticas disponíveis e 

eficazes bloqueando o curso clínico pobre da doença são escassas. Ao mesmo 

tempo, não temos marcadores clínicos ou laboratoriais seguros para avaliar o 

prognóstico da progressão da doença. Em cerca de 85% dos casos, a evolução 

é benigna, mas nos 15% restantes pode apresentar rápida deterioração, com 

piora clínica e respiratória. Assim, é fundamental o acompanhamento de todos 

os casos ambulatoriais iniciais da doença. É necessário monitorar os sintomas 

gerais, temperatura, frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Os pacientes 

com COVID-19 devem ter acesso fácil e rápido a recursos de informação, 

controles clínicos, laboratoriais e radiológicos, quando indicado. 

 

De fato, a importância de se dispor de uma revisão sistemática utilizando apenas 

RCT fase III é essencial durante a crise pandêmica, onde existem milhares de 

informações desconexas relacionadas à doença. Nesse contexto, este 

documento pode subsidiar a escolha da melhor prática médica por meio de um 

método consistente. 

 

Além disso, as sociedades científicas são muito dinâmicas para publicar novas 

evidências diariamente e nunca trabalharam como agora para trazer essas 

informações de uma forma que possam ser replicadas e usadas com segurança. 

As controvérsias no tratamento médico sempre foram constantes na literatura. 

Isso faz parte da construção do conhecimento médico, que pode ser 

fragmentado, mas o princípio é avaliar a probabilidade de se encontrar a escolha 

correta. Porém, após mais de um ano de pandemia, ainda encontramos o 

dualismo em algumas situações, como neste contexto de profilaxia e tratamento 

leve com COVID-19. Devemos sempre prevenir o uso indevido e a interpretação 

incorreta de informações, pois podem ser prejudiciais. 
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Infelizmente, continuamos sem tratamento farmacológico milagroso para 

prevenir a gravidade da doença ou profilaxia. Ainda recomendamos o uso de 

máscaras, vacinação para toda a população, evitar aglomeração e realizar 

exames diagnósticos como ferramenta de controle de disseminação. Para 

estudos futuros, é importante considerar as variabilidades de risco de infecção 

por COVID-19 e são necessários grandes ensaios para detectar o benefício de 

outro tratamento farmacológico do usuário. 

 

RECOMENDAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÕES NA PROFILAXIA DE 

COVID OU NO TRATAMENTO DE COVID-19 LEVE 

 

1. O uso de Hidroxicloroquina na profilaxia de COVID-19 ou no tratamento de 

pacientes com COVID-19 leve não é recomendado. 

2. O uso de Ivermectina na profilaxia de COVID-19 ou no tratamento de 

pacientes com COVID-19 leve não é recomendado. 

3. O uso de antibióticos na profilaxia de COVID-19 ou no tratamento de pacientes 

com COVID-19 leve não é recomendado. 

4. O uso de antivirais em pacientes com COVID-19 leve não é recomendado 

porque, além de não produzir benefício, produz dano. 

5. O uso de esteroides no tratamento de pacientes com COVID-19 leve não é 

recomendado. 

6. O uso de anticoagulantes na profilaxia de COVID-19 ou no tratamento de 

pacientes com COVID-19 leve não é recomendado. 

7. O uso de anticorpos monoclonais neutralizantes pode ser usado em pacientes 

com COVID-19 leve (bamlanivimabe associado ou não ao etesevimabe) ou 

profilático (bamlanivimabe) em indivíduos expostos ao COVID-19. 

8. O uso de plasma (IV) em pacientes idosos com COVID-19 leve (não 

hospitalizados) pode ser uma opção terapêutica para reduzir o risco de 

agravamento do quadro respiratório. No entanto, sua aplicação restrita ou 

favorável ao ambiente hospitalar pode atuar como uma barreira à sua 

aplicabilidade, sendo esta recomendação não adequada para uso pré-hospitalar. 
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9. O uso de Nitazoxanida na profilaxia de COVID-19 ou no tratamento de 

pacientes com COVID-19 leve não é recomendado. 

10. O uso de Colchicina no tratamento de pacientes com COVID-19 leve não é 

recomendado devido a uma relação nula (1) entre benefício (hospitalização) / 

dano (eventos adversos graves). 
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