
                                                      
                   
                            
 

 
TRADUÇÃO DA DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE A ATUAL 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS  
(SARS-CoV-2 -  COVID-19) 

 
IPOPI- ESID – INGID – APSID – ARAPID – ASID – CIS – LASID – SEAPID 

 

 
1ª atualização – 11 de março de 2020 

 
Coronavírus – o que é? 
 
Em dezembro de 2019, um conjunto de casos de pneumonia foi relatado em 

Wuhan, província de Hubei, na China, relacionados a um novo coronavírus (SARS-
CoV-2 causando a doença COVID-19).1 Coronavírus são comuns a muitas espécies 
animais e raramente infectam humanos e se espalham entre eles, mas isso pode ocorrer. 
Exemplos recentes são a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-Cov-COV, por 
coronavírus) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV). O SARS-CoV-2 
é um vírus diferente desses outros dois vírus e causa a doença COVID-19. 2 

 
COVID-19 é pior que a influenza sazonal? 
 
Todo ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que ocorra algo em 

torno de 3 a 5 milhões de casos graves de influenza sazonal, com 250 a 650 mil mortes. 
Dados epidemiológicos sobre a COVID-19 ainda são escassos. Coronavírus pertencem 
a uma família de vírus diferente do vírus da influenza. Um diferença aparente em 
relação ao vírus da influenza é que a COVID-19 parece estar se espalhando mais 
rapidamente entre as pessoas. Em surtos mais significativos, isso pode ocasionar uma 
sobrecarga às instituições de saúde e produzir uma situação de emergência, o que temos 
assistido pelos noticiários. Um cenário mais claro sobre as semelhanças e diferenças 
entre influenza e COVID-19 provavelmente estará disponível em breve. 

 
Qual a situação atual do COVID-19? 
 
A situação está em constante mudança e aconselhamos você a monitorar as 

últimas recomendações disponíveis. 



                                                      
                   
                            
 

Em 11 de março de 2020, perto de 120 mil casos de COVID-19 foram relatados 
ao redor do mundo (em 118 Países). A maioria dos casos foram relatados na China 
Continental e outros Países da Ásia, mas atualmente, há casos relatados na Europa, 
América e Oceania, e, em menor extensão, na África.3 Excluindo a China, os Países 
com maior número de casos reportados são Itália, Irã, Coréia do Sul, França, Espanha, 
Alemanha, Estados Unidos da América (EUA) e Japão. 4 

Uma resposta abrangente do setor de saúde pública, dependente da gravidade da 
doença viral e sua disseminação, ressalta o fato de que a atual pandemia de COVID-19 
deve ser encarada com seriedade. No entanto, a situação deve ser diferenciada da 
influenza sazonal que também oferece risco significativo para pacientes com 
imunodeficiências. 

 
Como esse vírus se espalha? 
 
O modo de transmissão da COVID-19 é semelhante ao de surtos anteriores de 

coronavírus e ao da influenza sazonal, transmitindo-se de pessoa a pessoa por meio de: 
 
- Gotículas do trato respiratório eliminadas pela tosse ou espirros; 
- Contato interpessoal próximo com uma pessoa infectada (dando as mãos ou 

toque); 
- Toque de superfícies contaminadas seguido de toque de olhos, nariz e boca, 

sem lavar as mãos. 5 

 

Confinamento (auto-isolamento) para prevenir exposição não é recomendado no 
momento. 

 
Sintomas da infecção pelo COVID-19: 
 
Coronavírus humano comumente causam doenças leves a moderadas na 

população geral. Até o momento, os sinais e sintomas clínicos relatados no surto 
incluem febre, fadiga, tosse seca e coriza. Alguns pacientes também apresentam dores, 
entupimento nasal, dor de garganta e/ou diarreia. Esses sintomas são, em geral, leves e 
se iniciam gradualmente. Algumas pessoas que se infectam não desenvolvem qualquer 
sintoma, nem se sentem mal. Aproximadamente 80% das pessoas afetadas se recuperam 
da doença sem necessidade de qualquer tratamento especial.6 

 

 

 

 



                                                      
                   
                            
 

Pacientes com Imunodeficiências devem ser sistematicamente testados para 
COVID-19? 

 
A situação está em constante mudança e aconselhamos você a monitorar as 

últimas recomendações disponíveis. 
O teste comumente consiste em um swab nasal que é enviado a um laboratório 

de microbiologia para detecção do vírus (por método de reação de cadeia de polimerase 
– PCR) em poucas horas.  

Entretanto, diante de carência de pessoal ou de tecnologia para detecção do 
vírus, a maioria das diretrizes nacionais não incluem ou manejam pacientes com doença 
crônicas (incluindo pacientes com imunodeficiências) de maneira diferente da 
população geral. Nesse momento, não há a recomendação de testar pacientes 
imunodeficientes que apresentem poucos sintomas. Além disso, em alguns casos, um 
exame negativo não descarta a possibilidade de infecção (falsos negativos).  

Portanto, aconselhamos a seguir diretrizes locais ou nacionais para a testagem. 
 
Precauções: 
 
Qualquer vírus respiratório que pode se espalhar de pessoa a pessoa pode 

representar um risco para pacientes com imunodeficiências. Por isso, esses pacientes 
devem ter cuidado e estar atentos às informações sobre COVID-19 em sua região. 
Apesar da imunoglobulina humana promover proteção contra uma variedade de 
infecções, não há garantia de imunidade contra o coronavírus. As recomendações da 
OMS 7 e do Centro de Controle de Doenças 8 (CDC nos EUA) para reduzir exposição e 
transmissão da COVID-19 incluem, mas não se limitam à lista abaixo: 

 
As medidas mais importantes para prevenir infecção são: 
 
- lavar as mãos frequentemente (a cada hora) utilizando álcool 70º (gel ou 

líquido) ou água e sabão (por 20 segundos), especialmente após contato com pessoas 
doentes ou ambiente em que elas estejam; 

- evitar tocar olhos, nariz e boca; 
- evitar contato próximo (< 1 metro) com pessoas que apresentem sintomas 

respiratórios agudos; 
- evitar contato próximo (< 1 metro) com qualquer pessoa com febre ou tosse; 
- evitar saudar as pessoas com aperto de mãos ou beijo. 
 
Pessoas que apresentem sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar 

boas regras de etiqueta (manter distância, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com 



                                                      
                   
                            
 
lenços descartáveis e lavar as mãos frequentemente), além de usar máscaras, se 
instruídas pela equipe de saúde. 

Caso você se sinta mal e apresente sintomas como febre, tosse, dificuldade para 
respirar, procure assistência médica o mais rápido possível. 

 
Devo utilizar máscaras? 
 
Máscaras geralmente não são eficazes para prevenir a infecção. A maioria das 

pessoas não possuem treinamento apropriado para utiliza-las. Máscaras devem ser 
trocadas frequentemente e é possível que seu uso aumente a chance de contaminar a 
face com as mãos no momento de ajusta-la. A exceção a isso acontece em uma unidade 
de saúde quando você receber uma máscara e a orientação para usa-la e descarta-la 
adequadamente. 

 
Meu filho(a) pode ir à escola? 
 
A situação está em constante mudança e aconselhamos você a monitorar as 

últimas recomendações disponíveis. 
A frequência à escola depende da situação epidemiológica em sua região e o tipo 

de imunodeficiência, e deve ser discutido com um imunologista clínico. 
 
Posso viajar? 
 
A situação está em constante mudança e aconselhamos você a monitorar as 

últimas recomendações disponíveis. 
Viajantes que apresentem infecção respiratória antes, durante ou após viagens 

são encorajados a procurar assistência médica e compartilhar seu relato de viagem com 
serviço de saúde, o mais breve possível. De um modo geral, recomenda-se postergar 
viagens pessoais ou profissionais. 

 
Existe uma vacina? 
 
Atualmente, não há vacina disponível contra a COVID-19. Entretanto, atualizar 

a imunização contra influenza quando aplicável para prevenir a influenza sazonal 
(doença com sintomas semelhantes a SRAS-CoV-2) deve ser discutida com o 
imunologista clínico. 

 
 
 
 



                                                      
                   
                            
 

Nossas recomendações para os pacientes com imunodeficiências: 
 
Não há dados atuais mostrando se pacientes com imunodeficiências estão 

realmente em maior risco para doença grave pela COVID-19 (de acordo com a OMS, 
CDC e especialistas em imunodeficiências, assim como pacientes e seus 
representantes). 

No entanto, acredita-se que pacientes com imunodeficiências possam apresentar 
maior risco de contrair essa infecção ou apresentar um quadro mais grave. Por isso, 
essas pessoas devem ter cuidados preventivos extras. 

Pacientes com imunodeficiências que morem em locais com alta prevalência de 
COVID-19 devem tomar todas as precauções mencionadas e aderir às recomendações 
locais, regionais e nacionais (permanecer em casa, realizar teleconsultas, trabalhar em 
casa etc). 

Além dessas precauções, aconselhamos aos pacientes imunodeficientes que 
contatem imediatamente seus médicos se houver suspeita de uma infecção (especialistas 
ou não), de modo a receber orientações específicas para sua doença e estado de saúde. 
Os pacientes devem sempre portar detalhes sobre suas doenças, medicamentos, médico 
assistente, para o caso de um atendimento de urgência. 

Pacientes imunodeficientes com complicações pulmonares e/ou cardíacas, que 
receberam transplantes de órgãos sólidos, que receberam recentemente transplante de 
células tronco hematopoiéticas ou terapia gênica, em tratamento contra câncer, assim 
como pacientes em uso de medicamentos imunossupressores ou imunomoduladores 
(para complicações autoimunes, inflamatórias ou autoinflamatórias de suas 
imunodeficiências) devem manter seu tratamento em curso até recomendação em 
contrário de seus médicos. Medicamentos imunossupressores (especialmente corticoide) 
podem mitigar sinais de infecção (febre ou outros sintomas). Recomenda-se o contato 
com seu médico em caso de alteração inexplicável de seu estado clínico, incluindo seu 
bem-estar. 

Pacientes com imunodeficiências com problemas respiratórios significativos 
(asma grave, bronquiectasias ou insuficiência respiratória) devem receber atenção 
especial (como deve ocorrer com o risco de qualquer infecção respiratória). 

Tenham em mente que é essencial manter o tratamento regular para sua 
imunodeficiência. 

Produtos derivados do plasma, tal como imunoglobulina humana (venosa ou 
subcutânea) são seguros e protegem vocês de muitas outras infecções. 

Para todos, incluindo pessoas imunodeficientes, recomendamos fortemente que 
permaneçam atentos às últimas informações sobre o surto de COVID-19 em suas 
regiões, tal como aquelas disponíveis nos sites da OMS, do CDC e das autoridades 
públicas locais e nacionais de sua região. 
 



                                                      
                   
                            
 

 
Produtos Medicinais Derivados do Plasma, incluindo imunoglobulinas 
 
De acordo com a declaração da Associação de Proteína Plasmática Terapêutica 

(Plasma Protein Therapeutics Association - PPTA) não há risco de transmissão do 
COVID-19 nesses produtos.9 

Para pacientes imunodeficientes que estejam em tratamento de reposição de 
imunoglobulina, não há evidências, até o momento, de que doses mais frequentes de 
imunoglobulina promovam maior proteção. Apesar da reposição de imunoglobulina 
fornecer proteção contra uma série de infecções, não há garantias de imunidade contra 
coronavírus. 

Para as pessoas com imunodeficiência que não recebem imunoglobulina regular, 
não há indicação de iniciar essa reposição, uma vez que não esperamos encontrar 
anticorpos contra COVID-19 nos produtos em uso. 

Não há recomendação para fornecer imunoglobulina para a população geral para 
proteger ou tratar pessoas contra a COVID-19. 

 
Diretrizes nacionais das autoridades de saúde de seus países devem ser seguidas 

(a situação epidemiológica e manejo diferem de um País para outro). 
Enfatizamos que seu médico imunologista clínico saberá o que melhor é 

recomendado para seu caso. 
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