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5 Carta aos editores 

Por que idosos são mais propensos a eventos adversos com a 

infecção por Covid-19? 
 

Flores, T.G.1; Lampert, M.A.2 

 

1-Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS – Brasil 

 
2- Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, Universidade 

Federal de Santa Maria Santa Maria – RS - Brasil 
 

* Autora correspondente: Universidade Federal de Santa Maria, 
Avenida Roraima, 1000, prédio 19, sala 3102.Santa Maria - RS. 

CEP: 97105-900. thamaraflores_fisio@yahoo.com.br 
 

A infecção por COVID-19 rompeu a fronteira geográfica da 

China e avança rapidamente para outros países, gerando a 

declaração, em 30/01/2020, de alerta global de nível 3 pela 

Organização Mundial de Saúde.  

Os idosos e os doentes crônicos representam os grupos de 

risco para esta infecção, estando expostos a maiores número de 

agravos e maior mortalidade pela COVID-19.   

Um dos importantes sistemas que devem estar a frente em 

infecções é o sistema imunológico,  e este apresenta-se em 

imunosenescência em individuos com 60 anos ou mais,  a 

imunosenescencia é caracterizada pela diminuição das funções do 

sistema imunológico,  essas alterações desencadeiam o  aumento da 

incidência e da gravidade das doenças infecciosas, fatores que 

podem explicar como a COVID-19 torna-se grave nestes indivíduos. 

mailto:thamaraflores_fisio@yahoo.com.br
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Desta forma, indivíduos idosos, principalmente os com 

multimorbidades associadas,  apresentam maiores déficits  no 

sistema imunológico, estando mais predispostos a mortalidade 

associadas à infecção viral, como a por COVID-19, como a 

identificação por Guan et al.(2020),  de que idosos com diagnóstico 

prévio de Diabetes, Hipertensão, doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares são mais suscetíveis a estágios mais graves do 

COVID-19.  

O mesmo foi observado por Liu et al. (2020), que em uma 

amostra de 56 pacientes com COVID-19, identificou que 5,56% 

idosos foram a óbito, enquanto no grupo de jovens 5,26,  e a 

proporção de pacientes com graus  de maior gravidade para 

pneumonia por COVID-19 foi significativamente maior no grupo de 

idosos do que no grupo de jovens e de meia-idade(p <0,05).  

Tomando como base os artigos analisados identificamos que 

os idosos são grupos de risco para  desenvolver desfechos 

desfavoraveis durante a pandemia da COVID-19, principalmente 

devido às caracteristicas fisiológicas que estes apresentam, bem 

como ao seu estado basal,  um exemplo disto são as doenças 

crônicas, imobilidade e estado inflamatório. 
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Porque as fronteiras tornaram-se o novo alvo da Covid-19? 
 

Mastella, M. H.1* 

 
1-

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS-Brasil. 

 
*Autor Correspondente: Universidade Federal de Santa Maria, 
Avenida Roraima, 1000, Prédio 19, sala 3101. Santa Maria-RS. 

CEP: 97105-900 E-mail: mhmastella@gmail.com  
 

Enzimas, receptores, membranas, células, material genético, 

respiradores, luvas e álcool gel. A atual pandemia ocasionada pelo 

SARS-CoV-2 (causador da Covid-19) é preocupante e forçou a 

adoção de medidas severas de restrição justamente porque, apesar 

de mirar em um único alvo biológico, foi capaz de, através do medo 

pelo desconhecido, atingir produtos e indústrias das mais variadas 

áreas, esgotando em pouco tempo, materiais essenciais para uma 

contenção segura e eficiente por parte do sistema de saúde. 

Ações precoces de cunho político (como a aprovação do 

orçamento de guerra pelos EUA), econômico (como a doação de 

materiais e fornecimento de mão de obra voluntária pela população) 

e médico-científica (vista através da taxação de medicamentos e 

equipamentos de proteção) rapidamente pode suprir a demanda 

desses produtos em países que não sofrem crises humanitárias, 

como guerras civis e recorrentes desastres ambientais. 

mailto:mhmastella@gmail.com
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Cerca de 70 milhões de pessoas é a estimativa de deslocados 

que vivem em situações insalubres ao redor do mundo. Em nota 

publicado por Nott (2020), essas pessoas não têm condições de 

adotar medidas eficazes de segurança contra o SARS-CoV-2, pois 

compartilham pequenos espaços e enfrentam multidões na busca de 

alimento, por exemplo. Além disso, possivelmente grande parcela 

desse montante encontra-se em estado de fragilidade imunológica 

devido a situação de vida que lhes é imposta, visto que são vítimas 

de desafetos governamentais e autoritarismo político. 

Considerando a progressão da doença no organismo, muitos 

infectados necessitam de forte intervenção médica, como pelo uso 

de oxigenação (através de ventiladores mecânicos) e suporte renal. 

Observando os dados expostos pelo referido autor, não é de 

estranhar que muitos dos que se encontram nessa situação passem 

ao estado de refugiados ao tentar adentrar em uma fronteira onde a 

chance de sobrevivência seja maior. No Reino Unido, mais de 2500 

pessoas morreram em cuidado intensivo decorrente da infecção por 

SARS-CoV-2. Não é preciso ser bom em estatística para descobrir a 

força desses dados em uma população cujos hospitais foram 

bombardeados durante uma guerra civil e, hoje, encontra-se 

desassistida. 
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As migrações ilegais ganharam força, como visto na França a 

partir de 2018, e foram marcadas por fortes debates. Em paralelo, a 

crescente procura por viagens internacionais foi aplaudida pelo setor 

econômico. As fronteiras que antes barravam alguns e abraçavam a 

outros hoje dão as costas a qualquer indivíduo. Phelan (2020) 

menciona alternativas levantadas por alguns países para manter sob 

controle certo fluxo populacional. Entre elas, destaca-se a adoção de 

“passaportes” de imunidade que funcionariam como um atestado de 

que o portador foi infectado por SARS-CoV-2 e estaria supostamente 

curado, podendo assim voltar as suas atividades cotidianas.  

Alguns estudos recentes, como o de Tay e colaboradores 2020, 

sugerem que nem todos os infectados desenvolvem anticorpos de 

longa duração, o que significa que estão sujeitos a reinfecção. Além 

disso, o monitoramento da carga viral é necessário, uma vez que o 

desaparecimento de sintomas não significa completa rescisão viral, 

podendo o vírus ainda estar sendo transmitido pelo paciente 

assintomático, um empecilho científico para a adoção dos 

passaportes de imunidade. Outra questão considerada por Phelan 

(2020) é de cunho social, uma vez que leva em conta as disparidades 

sociais dentro de uma mesma população. Assim, cidadãos que não 

seriam capazes de adotar um período forçado de quarentena, 

motivados pelo impulso financeiro, poderiam, forçadamente, infectar-
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se para adquirir um passaporte de imunidade. No entanto, nem todos 

os países possuem acesso universal a saúde, o que seria um 

agravante e contribuiria, ainda mais, para reforçar disparidades 

populacionais. 

Comportamentos não-saudáveis vão além de uma possível 

contaminação forçada, sendo coerente considerá-los. Azoulay & 

Kentish-Barnes (2020), comentam que as emoções decorrentes do 

isolamento adotado podem incluir raiva e confusão, além de sintomas 

de estresse pós-traumático. O isolamento do infectado deve ser 

rigoroso para segurança da equipe médica, bem como da família, 

uma vez que a experiência em uma UTI é exaustiva para a tríade. 

Além disso, estudos já mostraram que esses sintomas são mais 

comuns em parentes enlutados que tiveram contato com o ente antes 

da morte. As autoras consideram a comunicação entre família-

infectado-equipe essencial, assim sugerem uma estratégia de 5 

pontos baseada principalmente em métodos de diálogo, como o 

envio de informações escritas e ligações periódicas programadas, 

bem como conferências programadas em caso de suspeita de morte 

a fim de preparar a família para o luto. 

 Por fim, mudar percepções talvez tenha sido a maior fronteira 

a ser vencida nessa pandemia. O comportamento indiferente não tem 

mais espaço no cotidiano, visto que o sentimento de segurança 
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absoluto se mostrou frágil. A união, mesmo quando afastados, 

elucida que o acesso as intervenções médico-científicas precisa ser 

para todos, uma vez que o direito a saúde e a humanidade não deve 

ser parado por barreiras. 
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A importância e o poder da higiene 
 

Ribeiro, E.E.1* 

 

1- Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, Manaus-AM- 
Brasil 

 
* Autor correspondente: Fundação Universidade Aberta da Terceira 
Idade. Av. Brasil, 70 - Santo Antônio, Manaus - AM, 69029-040. E-

mail: unatieuler@gmail.com  
 

Com a pandemia do novo Coronavírus instaurada no planeta 

tomamos consciência da importância da higiene em nossas vidas. 

Até o século passado as pandemias causavam a morte de milhões 

de pessoas com a propagação rápida das doenças devido as 

péssimas condições de saneamento nas grandes cidades, porém 

evoluímos e mesmo com o avanço da urbanização e do 

desenvolvimento das vacinas ainda somos suscetíveis a outras 

enfermidades devido à falta de cuidados básicos com nossa saúde. 

 Infelizmente ainda não dispomos de um sistema sanitário 

adequado em nosso país. Pesquisas realizados em 2018 pelo IBGE 

apontam que a maioria das pessoas de baixa renda é afetada com a 

falta de saneamento básico e a destinação incorreta do lixo 

doméstico. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(IBGE, 2015), são mais de 72,4 milhões de brasileiros que vivem em 

residências sem acesso à rede coletora de esgoto, agravando a 

mailto:unatieuler@gmail.com
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possibilidade de doenças. É de extrema urgência que seja priorizada 

as questões de saneamento básico em todos os municípios. 

 Novos comportamentos serão esperados da humanidade após 

a pandemia do Coronavírus que tem afetado a vida de todos, mas 

quero chamar atenção especialmente a um fator que gera impacto 

no cotidiano dos brasileiros: a higiene. Podemos dizer que a higiene 

é um conjunto de conhecimentos e técnicas que visa a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças, principalmente as infecciosas. 

Pequenos hábitos devem fazer parte do nosso dia a dia 

independente de situações críticas como está a qual estamos 

passando.  

 A ideia é não virarmos os maníacos da limpeza ou causar 

neurose social, mas sim de uma transformação através de uma 

consciência coletiva com hábitos novos que beneficiem a todos. 

Vejamos 

 Higiene pessoal: Lavar as mãos corretamente com água e 

sabão sempre que estiver em contato com sujeira em locais públicos, 

ao utilizar o banheiro, ao pegar em cédulas de dinheiro e quando usar 

outros meios de contaminação como corrimão e maçanetas. O álcool 

em gel ajuda quando não há água disponível, o ideal é lavar as mãos 

sempre. Ao tossir todos devem cobrir a boca com o cotovelo para 

não infectar as mãos e imediatamente a área deve ser lavada. Não 
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falar, tossir, espirrar ou coçar o nariz perto dos alimentos, uma cena 

comumente vista em restaurantes são as filas de self-service com 

pessoas conversando perto das comidas, evite esse comportamento. 

A higiene bucal também é essencial para evitar agravamento de 

doenças como a diabetes e doenças cardiovasculares, ensine as 

crianças a escovarem os dentes sempre após as refeições.  Um 

hábito recente adotado durante o período de quarentena e que 

devemos implementar em nossas residências é com relação aos 

sapatos, retire os sapatos ao chegar em casa e limpe a sola 

destinando um local específico para eles.  

 Higiene com alimentos: Comer frutas e verduras é a melhor 

opção para melhorar nossa saúde, porém todas devem ser 

higienizadas com água corrente. Além de proteger os alimentos das 

moscas e insetos podemos também utilizar soluções como vinagre 

ou cloro (1 colher de sopa para cada 1 litro de água) para evitar 

microorganismos causadores de doenças. 

 Por fim, temos a higiene doméstica e ambiental. Como 

cidadãos é nosso dever zelar pelo meio ambiente, além da faxina em 

nossa residência para eliminar os agentes alérgicos e as pragas, 

temos ações que dependem de todos para promover nossa saúde 

como não deixar acumular água e evitar o mosquito da dengue, 

destinar corretamente o lixo doméstico, não realizar queimadas no 
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quintal e assim por diante. Juntos, podemos mudar literalmente 

nosso pequeno mundo. Cuidem-se! 

 

REFERÊNCIAS 
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Coronavírus e a Covid-19: um panorama geral da doença nos 
últimos meses 

 

Turra, B.T1# 

 

1 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil. 

 
#Autora correspondente: Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), Avenida Roraima, nº 1000, prédio 19, sala 3102. Santa 
Maria- RS. CEP: 97105-900. babi_turra@hotmail.com 

 

Desde o aparecimento do coronavírus, muitas foram às 

especulações e tentativas de descrever a fisiologia do organismo e 

suas peculiaridades frente ao processo de invasão e agressão do 

vírus. Assim, a tentativa de elucidar o sistema imune é constante. 

Num panorama geral o que estamos observando é um 

comportamento inconstante dotado de mudanças, colocando em 

evidência a modificação direta das nossas células de defesa e a 

forma como nosso “corpo reage”. 

Em 27 de março, uma lista das proteínas humanas afetadas 

pelo vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ofereceu um guia 

para possíveis tratamentos de pessoas infectadas, sendo descritas 

as possíveis interações entre as proteínas humanas e virais e os 

compostos que poderiam ser benéficos ao processo, impedindo a 

infecção ou a interação, havendo ação antiviral (Gordon et al., 2020). 

Em 30 de março, uma importante pesquisa fora registrada: 

pessoas debilitadas e com um prognóstico ruim apresentaram 

mailto:babi_turra@hotmail.com
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grande melhora após receberem infusões de sangue de 

sobreviventes da própria Covid-19. As pessoas que foram 

submetidas ao tratamento, obtiveram excelentes respostas, sendo o 

vírus que causa o Covid-19 indetectável. Os receptores do plasma 

não apresentaram efeitos colaterais significativos, nem estados de 

rejeições, além de possuírem rápida melhora e não necessitarem de 

ventiladores ou unidade de tratamento intensiva (Duan et al., 2020). 

Já no primeiro dia do mês de abril, uma publicação inusitada 

afirma o fiel e incansável trabalho dos pesquisadores, agora 

anticorpos de lhamas (Lama glama) podem ajudar na luta contra 

vários coronavírus que infectam seres humanos. Dois anticorpos de 

lhama que ligam as proteínas “Spike” que os coronavírus usam para 

entrar nas células, foram isolados. Um anticorpo neutralizou o 

coronavírus responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio 

(MERS); o segundo eliminou o coronavírus da síndrome respiratória 

aguda grave (SARS). A fusão do anticorpo SARS de uma lhama com 

um anticorpo de um humano produziu um híbrido que neutralizou o 

vírus responsável pela Covid-19. Os dados sugerem que esses 

anticorpos podem ser úteis no combate às epidemias de coronavírus 

(Wrapp et al., 2020). 

Em 03 de abril, as máscaras ganham os holofotes e são 

consideradas aliadas importantes nas medidas preventivas. Elas 
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bloqueiam efetivamente a disseminação de coronavírus sazonais nas 

gotículas respiratórias, sugerindo que elas podem impedir a 

transmissão do SARS-CoV-2 (vírus, causador da Covid-19). Os 

cientistas detectaram o RNA (ácido ribonucleico - tido como material 

genético do vírus ou material de informação-) do coronavírus em 

gotículas grossas e em aerossóis emitidas por voluntários que não 

usavam máscaras. A máscara reduziu a detecção de RNA viral nos 

dois tipos de gotículas. As partículas maiores são transportadas por 

espirros e tosse, enquanto a respiração exalada pode espalhar 

gotículas de aerossóis (Leung et al., 2020). 

Em 05 de Abril, definitivamente os estudos apontam o único 

mamífero voador, o morcego (Rhinolophus spp) como um pool de 

coronavírus, sendo responsável pela pandemia, estando como 

hospedeiro definitivo e portador de uma linhagem crescente de vírus 

que, como o SARS-CoV-2, podem infectar seres humanos.  A análise 

também sugere que há vírus da mesma linhagem prontos para 

“saltar” para os seres humanos diretamente dos morcegos. Mas o 

SARS-CoV-2 pode ter infectado primeiro outra espécie (hospedeiro 

intermediário) à qual os humanos estão mais expostos, em vez de se 

espalhar diretamente do morcego para o humano (Boni et al., 2020). 

 No oitavo dia do mês de abril, aquilo que era um pressuposto 

se confirma: A carga viral aumenta à medida que as pessoas 
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infectadas começam a se sentir doentes. Os níveis de RNA viral são 

mais altos em pessoas com Covid-19 logo após o aparecimento dos 

sintomas, de acordo com pesquisas. Um estudo chinês analisou 

amostras de saliva de 23 pessoas infectadas com SARS-CoV-2. A 

equipe descobriu que as concentrações virais dos participantes 

atingiram o pico logo após começarem a se sentir doentes e, 

começaram a declinar cerca de uma semana após o pico. Quanto 

mais RNA viral é detectado no corpo de uma pessoa, mais ela é 

excreta ao tossir ou espirrar, e consequentemente mais ela transmite, 

independente da gravidade dos sintomas. Os resultados são 

consistentes com outro estudo, onde as concentrações de RNA viral 

nos pacientes sintomáticos foram semelhantes às do paciente 

assintomático (To et al., 2020). 

 Já no dia 09 de abril o comportamento da cascata imune é algo 

intrigante, visto que os pacientes recuperados de SARS-Cov-2 

apresentam resultados e manifestações muito distintas uma das 

outras. Quando algo estranho (antígeno) invade o corpo, o sistema 

imunológico geralmente produz proteínas chamadas de anticorpos 

que ajudam a combater o invasor. Assim, muitas pessoas têm altos 

níveis de anticorpos contra o vírus, entretanto, outras possuem 

anticorpos em níveis muito baixos e, em alguns casos são 

indetectáveis. Uma equipe de pesquisadores na China mediu 
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anticorpos para o novo coronavírus em 175 voluntários que haviam 

se recuperado de infecções leves. Cerca de 30% dos voluntários - e 

especialmente os menores de 40 anos - nunca desenvolveram altos 

níveis de anticorpos SARS-CoV-2, sugerindo que outras respostas 

imunológicas ajudaram a livrar-se de suas infecções (Wu et al., 

2020). 

Em 10 de abril, a estrutura de uma enzima aponta para o 

possível desenvolvimento de fármacos direcionados. Os cientistas 

detalharam a estrutura cristalina de uma das principais proteínas do 

SARS-CoV-2, uma enzima chamada protease que o vírus precisa 

replicar dentro de nossas células. A triagem da equipe revelou vários 

poderosos inibidores de proteases virais, incluindo o ebselen, cuja 

segurança já foi testada em pessoas. As proteases encontradas em 

outros coronavírus são semelhantes, aumentando a esperança de 

que um único composto possa ajudar a tratar uma ampla variedade 

de doenças causadas por coronavírus (Jin; Du; Yang, 2020). 

Exatamente na metade do mês de abril, a flexibilização do 

distanciamento social preocupa e torna-se motivo de debate, 

considerando uma nova onda de infecção. Cientificamente, se o 

SARS-CoV-2 se espalhar de forma mais eficiente em algumas 

estações do que em outras - como o vírus influenza, por exemplo - o 

número máximo de casos de Covid-19 após o término do 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2223-y#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2223-y#auth-2
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2223-y#auth-31
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distanciamento social pode ser maior que o número máximo sem 

nenhum distanciamento. Se a imunidade humana ao SARS-CoV-2 

diminuir ao longo de alguns anos, é provável que o vírus cause surtos 

repetidos no inverno, dizem os autores (Kissler et al., 2020). 

 Em 17 de abril, um estudo na Flórida traz a esperança de uma 

vacina e a possível fonte de prevenção para eventuais novos surtos 

pandêmicos. Sabendo que as partículas de coronavírus estão 

repletas de "proteínas pontiagudas" (Spike), uma porção do pico 

chamado domínio de ligação ao receptor reconhece e se liga a uma 

molécula encontrada na superfície de muitas células humanas, 

permitindo que a partícula viral ganhe entrada nessas células. Os 

pesquisadores ao imunizarem ratos com fragmentos do domínio de 

ligação das “proteínas pontiagudas” observaram que em resposta, o 

sistema imunológico dos roedores produziu anticorpos que podem 

reconhecer o coronavírus e impedir que ele infecte as células. Outras 

experiências sugeriram que é improvável que esses anticorpos 

tornem as células hospedeiras mais suscetíveis à infecção por 

coronavírus - uma das principais preocupações de segurança das 

vacinas (Quinlan et al., 2020). 

 Assim, em 22 de abril uma vacina experimental foi capaz de 

proteger macacos da infecção pelo vírus. Cientistas de Pequim 

injetaram em macacos rhesus (Macaca mulatta) três doses de uma 
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vacina composta de partículas quimicamente inativadas de SARS-

CoV-2. Todos os macacos que receberam uma dose alta da vacina 

não tinham vírus detectável na garganta ou nos pulmões, sete dias 

após a exposição. Macacos que receberam uma dose mais baixa de 

vacina mostraram alguns sinais de infecção por coronavírus, mas, 

seus níveis da carga viral foram muito mais baixos do que em animais 

expostos que não receberam a vacina. Este mês, a empresa que 

desenvolveu a vacina recebeu aprovação para iniciar testes de 

segurança humana (Gao et al., 2020). 

 No dia 23 de abril, um estudo comprovou a hipótese de que 

milhares de pessoas eram e são portadoras do vírus de forma 

silenciosa, não apresentando sintomatologia condizente, porém 

sendo vetores de transmissão. Andrea Crisanti e sua equipe, do 

Imperial College de Londres, avaliaram uma pequena cidade da 

Itália, e constataram que 43% das pessoas infectadas com SARS-

CoV-2 na cidade não relataram febre ou outros sintomas. Os 

pesquisadores não observaram diferença estatisticamente 

significativa no potencial infeccioso, entre aqueles que relataram 

sintomas e aqueles que não relataram. Indivíduos assintomáticos e 

pré-sintomáticos têm um papel fundamental na transmissão do 

COVID-19, o que dificulta o controle da doença sem um 

distanciamento social estrito, dizem os autores (Lavezzo et al., 2020). 
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 Em 24 de abril, pesquisadores trazem a saliva como amostra 

biológica de maior sensibilidade. O teste padrão-ouro para infecção 

por coronavírus exige que um cotonete longo seja esfregado na parte 

posterior da garganta. Mas tais “zaragotas” são escassas e a forma 

da coleta pode levar as pessoas a tossir ou espirrar, potencialmente 

lançando uma enxurrada de partículas virais. Anne Wyllie, da Escola 

de Saúde Pública de Yale, em New Haven, Connecticut, e seus 

colegas coletaram amostras de saliva e garganta de pessoas 

hospitalizadas com a Covid-19. O teste da equipe não detectou o 

vírus nas amostras de cotonete na garganta de alguns pacientes, 

mas o detectou nas amostras de saliva dos mesmos pacientes. Os 

testes de saliva também mostraram que dois profissionais de saúde 

que se sentiam bem e tinham testes negativos na garganta foram 

realmente infectados (Wyllie et al., 2020). 

 O que já era de se esperar, em 27 de abril foi confirmado: O 

RNA do novo coronavírus pode viajar pelo ar e pode se espalhar por 

meio de pequenas partículas expelidas pelas pessoas infectadas. 

Um estudo detectou níveis elevados de RNA viral em locais como um 

pequeno banheiro usado por pacientes e vestiários da equipe, porém 

nenhum RNA viral foi detectado nas salas dos funcionários após a 

desinfecção. Níveis baixos a indetectáveis foram encontrados nas 

enfermarias bem ventiladas dos hospitais. A presença de RNA viral 
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no ar sugere que o SARS-CoV-2 tem o potencial de se espalhar por 

aerossóis. Eles sugerem que medidas como desinfecção de rotina e 

melhor ventilação podem ajudar a controlar a propagação do vírus 

(Liu et al., 2020). 

 Em 29 de abril, o novo coronavírus invade células humanas 

depois que uma de suas proteínas se liga à ECA2, uma proteína 

encontrada nas células de muitos órgãos humanos. Mas pouco se 

sabe sobre essa interação crucial. A equipe descobriu que, em 

pessoas com gripe, moléculas sinalizadoras chamadas interferons - 

que normalmente ajudam a combater vírus - ativam os genes 

hospedeiros que codificam a proteína ECA2. O resultado sugere que 

as defesas do organismo contra o ataque viral impulsionam a 

ativação do gene para a ECA2 (Ziegler et al., 2020). 

 No último dia do mês (30), conclui-se que as crianças têm a 

mesma probabilidade que os adultos de serem infectadas com 

SARS-CoV-2 após contato próximo com uma pessoa infectada. Um 

estudo analisou quase 400 casos de COVID-19 e 1.300 pessoas que 

eram “contatos próximos” das pessoas infectadas. A equipe 

descobriu que 7% dos contatos próximos com menos de 10 anos 

foram infectados, aproximadamente o mesmo que na população em 

geral. Os pesquisadores também descobriram que 9% dos casos 
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originais foram responsáveis por 80% das infecções detectadas em 

contatos próximos (Bi et al., 2020). 

 E por fim no primeiro dia do mês de maio, de forma embasada 

descobre-se que a resposta imune ao SARS-CoV-2 difere-se da 

resposta desencadeada por outros vírus respiratórios.  As células 

infectadas com SARS-CoV-2 produzem níveis incomumente baixos 

de proteínas antivirais chamadas interferons, em comparação com 

células infectadas por outros vírus respiratórios.  Mas os níveis de 

algumas proteínas, como a IL-6, que ativam respostas imunológicas 

mais gerais são mais altos. Os resultados sugerem um desequilíbrio 

imunológico: baixos níveis de interferons reduzem a capacidade das 

células de limitar a replicação viral, e a ativação de respostas imunes 

menos específicas promove a inflamação (Blanco-Melo et al., 2020). 

 O fato é que ainda precisamos aprender a lidar com essa 

pandemia, muitos estudos são primários e ao longo do curso da 

doença são confrontados ou complementados; Todos os dias algo de 

novo é relatado e serve de base, impulso e apoio para que se chegue 

a tão sonhada cura e o mundo volte ao normal. Nesse sentido, não 

podemos esquecer esse processo de desaceleração, que embora 

obrigatório, pode ser benéfico ao planeta Terra. Que possamos 

emoldurar as boas atitudes e filtrar aquelas que não são, precisamos 

nos tornar mais compreensível e adquirir novos hábitos. E quando 
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tudo isso passar, a lição ficará para que jamais cometamos os 

mesmos erros. 
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 No cenário mundial, o qual temos acompanhado nos últimos 

meses, o “bombardeio” de informações que chegam até nós é 

imensurável. Em meio esse caos, a busca por medicamentos ou 

formas que possam contribuir na prevenção e/ou no tratamento do 

coronavírus é enorme. A partir de relatos de colegas farmacêuticos, 

que trabalham em farmácias comerciais, alguns medicamentos como 

por própolis, vitamina C, vitamina D, bálsamo alemão, Reuquinol® 

(hidroxicloroquina), cloroquina, entre outros, chegam estar faltando 

nas distribuidoras devido o aumento exponencial pela sua procura, a 

partir de hipóteses que esses possam contribuir para a prevenção 

e/ou tratamento do vírus. 

Alguns deles, apresentam baixos efeitos adversos, por outro 

lado, a cloroquina, por exemplo, a longo prazo, poder causar 

insuficiência hepática e distúrbios cardiovasculares. Da mesma 

forma, a janela terapêutica (margem entre a dose terapêutica e dose 
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tóxica) é estreita, tanto para a cloroquina como para a 

hidroxicloroquina. 

A cloroquina e o seu análogo hidroxicloroquina são fármacos 

derivados da 4-aminoquinolonas, que clinicamente são indicados 

para o tratamento das doenças artrite reumatoide e artrite reumatoide 

juvenil (inflamação crônica das articulações), lúpus eritematoso 

sistêmico e discoide, condições dermatológicas provocadas ou 

agravadas pela luz solar e malária (Micromedex, 2020). 

Alguns trabalhos demostram que o uso da hidroxicloroquina e 

cloroquina, pode inibir a replicação de SARS-CoV por meio da 

glicosilação terminal da Enzima Conversora de Angiotensina 2, que 

pode afetar negativamente a ligação do vírus ao receptor (Al Bari, 

2017 e Savarino 2006). 

Da mesma forma, alguns estudos demonstram efeitos benéficos 

do uso destes medicamentos no tratamento do COVID-19. Wang et 

al., (2020) relatou que a cloroquina inibiu efetivamente in vitro o 

COVID-19. Gao et al., (2020) demostrou que a cloroquina foi capaz 

de reduzir in vivo a exacerbação da pneumonia, duração dos 

sintomas, atraso da liberação viral e ausência de efeitos graves. 

Gautret et al., (2020) evidenciaram que a hidroxicloroquina está 

significativamente associada à redução/desaparecimento da carga 
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viral em pacientes com Covid-19 e seu efeito é reforçado quando 

associação a azitromicina. 

A partir destas informações, no dia 27 de março de 2020, o 

Ministério da Saúde emitiu uma Nota Informativa (No 5/2020-

DAF/SCTIE/MS), sobre o uso da Cloroquina como terapia adjuvante 

no tratamento de formas graves da COVID-19. A partir desta nota, o 

Ministério da Saúde do Brasil disponibilizará para uso, a critério 

médico, o medicamento cloroquina como terapia adjuvante no 

tratamento de formas graves, em pacientes hospitalizados, sem que 

outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. Neste 

documento, estão descritos, a situação clínica que o paciente precisa 

se encontrar para fazer o uso desta medicação, as recomendações 

e dosagens, além das considerações e dos cuidados importantes 

durante o uso do mesmo. 
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 Nestes tempos de isolamento social estamos suscetíveis a 

incertezas, medos, estresse emocional e outros sentimentos que 

podem desencadear alguns transtornos mentais como crises de 

ansiedade, pânico e iniciar quadros depressivos, para alguns podem 

ser episódios esporádicos, mas para muitos brasileiros é uma 

realidade que já era enfrentada antes da pandemia do coronavírus. 

Ansiedade e depressão são transtornos psicoemocionais que podem 

caminhar juntos, porém têm causas, sintomas e tratamento 

diferentes. 

 Dados divulgados em 2019 pela OMS (Organização Mundial da 

Saúde) destaca o Brasil como um dos países mais ansiosos do 

mundo e estima que entre 20% e 25% da população teve, tem ou 

terá depressão, sendo essa a doença psiquiátrica com maior 

prevalência no país. Em seguida, aparece a ansiedade, que afeta 

9,3% dos brasileiros (cerca de 19,4 milhões). 
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 A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, que atinge 

pessoas de qualquer idade de forma recorrente e afeta o indivíduo 

emocionalmente, apresentando sintomas de tristeza profunda, 

desânimo, baixo autoestima e desinteresse total pela vida podendo 

levar ao suicídio. Já a ansiedade é um mecanismo normal do corpo 

que estimula a ação com antecedência, porém, em excesso, faz 

exatamente o contrário, pode paralisar o indivíduo com estímulos 

criados pela mente como o medo e uma crise de pânico. Muitas 

vezes, estas duas patologias podem se manifestar ao mesmo tempo, 

geralmente iniciam com gatilhos de estresses que evoluem para 

quadros de ansiedade desenvolvendo a ansiedade patológica que 

por fim evolui para a depressão. 

 Infelizmente são doenças ainda menosprezadas o que dificulta 

um tratamento mais adequado. Muitas pessoas relutam em buscar 

ajuda médica, a saúde mental é tão importante quanto a do corpo, se 

a mente está doente o corpo padece. A principal causa da depressão 

está relacionada com o desequilíbrio químico do cérebro, 

principalmente com a diminuição de neurotransmissores como a 

serotonina e noradrenalina, responsáveis pela sensação de bem-

estar emocional, ou seja, é um desarranjo de impulsos nervosos 

entre as células, caracterizando assim uma doença que precisa de 

acompanhamento e tratamento médico como qualquer outra. 
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 Vale ressaltar que depressão é diferente de tristeza, a tristeza 

é um sentimento normal de luto, uma perda significativa que com o 

tempo é superada. Na depressão a tristeza é apenas um dos 

sintomas do indivíduo que inicia um estado de adoecimento com 

duração de mais de duas semanas que podem durar anos, na tristeza 

há um motivo, na depressão não. 

 Portanto, neste período de isolamento podemos afastar os 

sentimentos negativos tomando algumas atitudes que promovem o 

bem estar emocional, como ler um bom livro, assistir filmes alegres, 

utilizar as redes sociais para interagir com amigos e família, não 

exceder com conteúdos pessimistas sobre a pandemia, obter 

informações com fontes seguras, escutar música, dançar, praticar 

exercícios leves em casa, cozinhar. 

 Para aqueles que estão em tratamento nunca abandone 

medicações sem consultar seu médico, hoje temos disponíveis os 

atendimentos virtuais de aconselhamento por profissionais da saúde. 

Destaco também os serviços de psicologia que estão sendo 

ofertadas de forma online. Se cuidem e fiquem em casa.  
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Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS/WHO) declarou o estado de epidemia como emergência 

pública e de interesse internacional: Uma doença respiratória aguda, 

causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2, anteriormente 

conhecido como 2019-nCoV) agora é responsável pela dizimação da 

população (Who, 2020). 

Com início no continente asiático, especificamente na China, 

um trabalhador no mercado de frutos do mar de Wuhan apresenta 

pneumonia de origem desconhecida e de difícil entendimento 

etiológico. O mundo se coloca em alerta! Enquanto os casos só 

aumentavam, a taxa de letalidade ainda era incerta; marcávamos a 

grande doença do século XXI, paralelo a isso, e incansavelmente, os 

cientistas descobriam que SARS-CoV-2 pertencia ao β-coronavírus, 

com genoma altamente semelhante ao do coronavírus do morcego, 

apontando o morcego como o reservatório natural, que poderia 
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transmitir a doença por meio de hospedeiros intermediários (Zhu et 

al.,2020). 

De acordo com as evidências científicas depois de contraído o 

vírus, a contaminação se dá de humano para humano, gotículas e 

secreções. O novo coronavírus usa a enzima conversora de 

angiotensina 2 (ACE2) como receptor e, se espalha principalmente 

pelo trato respiratório. Ainda que recente e com muitas 

particularidades a serem descritas e discutidas, os relatos trazem a 

patologia acompanhada por: febre, tosse, fadiga e comorbidades 

gastrointestinais. Mais recentemente, houve relatos da perda parcial 

de olfato (hiposmia) e a perda parcial do paladar (disgeusia). Vale 

ressaltar, que proteína ACE2 se apresenta em abundância nas 

células epiteliais alveolares do pulmão e enterócitos do intestino 

delgado (Guan e al., 2019). 

O SARS-CoV-2 é um vírus RNA não segmentado de sentido 

positivo, que possui quatro proteínas estruturais essências, incluindo 

a glicoproteína da espícula (S), proteína de envelope pequeno (E), 

proteína de matriz (M) e proteína de nucleocapsídeo (N). Ocorre que 

ele possui alta semelhança genômica e filogenética com SARS- CoV, 

- este possui uma maior taxa de letalidade, porém uma menor taxa 

de transmissão, o que neste panorama, lhe deixa com menor 

virulência-. A capacidade direta de transmissão humana está no gene 
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da glicoproteína S e no domínio de ligação ao receptor (RBD) (Cui; 

Li; Shi, 2019). 

O vírion - glicoproteína S que se localiza na superfície do 

coronavírus, pode se ligar ao receptor ACE2 na superfície das células 

humanas, e basicamente ocorre a fusão da membrana. Assim, o 

RNA do genoma viral é liberado para o citoplasma, e o RNA não 

revestido traduz duas poliproteínas (pp1a e pp1ab) que codificam 

proteínas não estruturais e formam o complexo de replicação e 

transcrição (RTC). O RTC continuamente replica e sintetiza um 

conjunto “aninhado” de RNAs subgenômicos, que codificam 

proteínas acessórias e proteínas estruturais.  Mediado pelo retículo 

endoplasmático (RE) e o Complexo de Golgi, o RNA genômico 

recém-formado, as proteínas nucleocapsídicas e as glicoproteínas do 

envelope montam e formam gomos de partículas virais. As vesículas 

que contêm vírion se fundem com a membrana plasmática para 

liberar o vírus (Tortorici; Veesler, 2019). 

Acontece que, assim como o vírus da gripe aviária (H7N9), as 

análises genéticas populacionais já indicaram que o SARS-CoV-2 

tem alto poder de mutação, levando a nomear duas cepas mais 

prevalentes: tipo L (~ 70%) e tipo S (~ 30%). As cepas do tipo L 

derivam do tipo S e, são evolutivamente mais agressivas e 

contagiosas (Tang et al., 2020). 
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A Covid-19 tem um período de incubação de 1 a 14 dias, sendo 

contagioso também durante o período de latência. As manifestações 

clínicas e o contágio mais acentuado ocorrem especialmente em 

idosos e pessoas com doenças subjacentes (hipertensão, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, doença cardiovascular). A 

idade média dos pacientes é de 47 a 59 anos e 41,9 a 45,7% dos 

pacientes são do sexo feminino. Esses grupos de maior 

vulnerabilidade desenvolvem rapidamente síndrome do desconforto 

respiratório agudo, insuficiência respiratória, falência de múltiplos 

órgãos, chegando ao óbito (Wang et al., 2020).  

Os pacientes portadores do vírus possuem contagens normais 

ou diminuídas de glóbulos brancos e linfocitopenia, além disso, nos 

pacientes mais graves os níveis de neutrófilos, dímero D, uréia no 

sangue e creatinina apresentam-se em elevação. Os fatores 

inflamatórios (interleucina (IL) -6, IL-10, fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α) aumentam, indicando o estado imunológico dos pacientes. 

A resposta imune é vital para o controle e resolução de infecções por 

CoV, enquanto também pode levar à imunopatogênese associada a 

alta produção de citocinas (Huang et al., 2020). 

Quase todos os pacientes aceitaram oxigenoterapia, e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou oxigenação por 

membrana extracorpórea (ECMO) a pacientes com hipoxemia 
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refratária. O tratamento de resgate com plasma convalescente e 

imunoglobulina G é entregue em alguns casos críticos de acordo com 

suas condições. Medicamentos antivirais e tratamento sistêmico com 

corticosteroides comumente usados anteriormente na prática clínica, 

incluindo inibidores da neuraminidase (oseltamivir, peramivir, 

zanamivir, etc), ganciclovir, aciclovir e ribavirina, bem como 

metilprednisolona para o vírus influenza, são inválidos para COVID-

19 e não são recomendados (Li et al., 2020). 

Alguns poucos relatos e pesquisas ainda em fase inicial 

direcionam para o remdesivir que aparentemente tratou o primeiro 

caso americano de Covid-19 com sucesso. A cloroquina é outro 

medicamento com grande potencial para tratar Covid-19. Vários 

mecanismos possíveis são investigados: A cloroquina pode inibir as 

etapas dependentes de pH da replicação de vários vírus, com um 

efeito potente na infecção e disseminação por SARS-CoV. Além 

disso, a cloroquina tem efeitos imunomoduladores, suprimindo a 

produção / liberação de TNF-α e IL-6. Também funciona como uma 

nova classe de inibidor de autofagia, ela interferiu na glicosilação dos 

receptores celulares de SARS-CoV e funcionou nos estágios de 

entrada e pós-entrada da infecção por Covid-19 nas células Vero E6. 

Foi comprovado que uma combinação de remdesivir e cloroquina 
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inibe efetivamente o SARS-CoV-2 recentemente emergido in vitro 

(Wang et al., 2020). 

Os cientistas confirmaram anteriormente que os inibidores da 

protease lopinavir e ritonavir, usados para tratar a infecção pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), poderiam melhorar o resultado 

de pacientes com SARS-CoV. Foi relatado que as cargas virais de β-

coronavírus de um paciente com COVID-19 na Coréia diminuíram 

significativamente após o tratamento com lopinavir / ritonavir 

(Kaletra®, AbbVie, North Chicago, IL, EUA) (Guo et al., 2020). 

Visto tudo isso, nos indagamos: Para mais ou para menos? 

Ainda não sabemos. O fato é que sim, estamos diante de um vírus 

que apresenta inúmeras complexidades e muito além do que 

achamos, ainda há o que se pesquisar. A “força tarefa” da 

comunidade científica tem ajudado e muito a saúde pública, porém é 

inevitável não se preocuparmos. Necessitamos do isolamento social 

como medida preventiva, dentro do contexto de atenção primária, 

além do mais devemos considerar que precisamos elucidar os 

mecanismos moleculares mais detalhadamente e assim, ter uma 

terapia direcionada. Na atual situação fica difícil conduzir ensaios 

clínicos, e garantir segurança farmacológica, por isso, devemos ao 

menos nos ajudar. Nosso país é subdesenvolvido e não comportara 
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uma pandemia, além de que, não temos condições salubres aos 

profissionais linhas de frente.  

Difícil mesmo é aliar esse tempo a economia sem desestabilizar 

o estado, e de qualquer forma é necessário lembrarmo-nos das 

epidemias e pandemias já vividas no Brasil para que não cometamos 

os mesmo erros, a exemplo disso, recomendo a história que explica 

a linha da gripe espanhola e os desfechos que se fazem tão parecido 

atualmente. 
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Compreender a interação do hospedeiro com o patógeno é um 

passo importante para elucidar mecanismos e definir ações, de 

caráter farmacológico ou não, contra a atual pandemia de SARS-

CoV-2 (causador da Covid-19). Assim, aqui será exposto 

informações relevantes acerca das análises publicadas na revista 

Nature e realizadas por Tay e colaboradores (2020), onde revisaram 

a ação do sistema imune contra a doença, bem como sua 

progressão. 

É sabido que o SARS-CoV-2 tem como alvo a enzima ACE2 

(conversora de angiotensina 2) de células do trato respiratório, nas 

quais se destacam as células alveolares, epiteliais e imunes 

(macrófagos). No processo infeccioso essa enzima sofre um efeito 

chamado downregulation (menor expressão/produção) o que afeta, 

além da capacidade respiratória, um sistema conhecido como renina-
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angiotensina (RAS), responsável por controlar a pressão e a 

permeabilidade dos vasos sanguíneos, bem com influir no balanço 

de íons (moléculas químicas importantes para o organismo) e em 

processos inflamatórios.  

A enzima ACE2 está tão intimamente relacionada a Covid-19 

que a maior taxa de mortalidade em homens (2.8%) do que em 

mulheres (1.7%) é vinculada a ela. Isso ocorre porque o gene, cuja 

informação armazenada produz a enzima ACE2, está localizado no 

cromossomo X. Na formação embrionária os gametas (células 

masculinas e femininas que se fundem) carregam um cromossomo 

sexual que pode ser X ou Y, sendo este último relacionado ao sexo 

masculino. Assim, mulheres são formadas por cromossomos XX (um 

de cada célula gamética) enquanto homens são XY. O fato de 

mulheres terem menor taxa de mortalidade frente a Covid-19 

representa que a enzima ACE2 contém polimorfismos, ou seja, que 

podem ocorrer variações de organismo para organismo que trariam 

maior resistência as mulheres frente essa doença respiratória. Além 

disso, os hormônios masculinos e femininos, testosterona e 

estrogênio (respectivamente) causam diferentes regulações imunes, 

o que também estaria relacionado. Assim, a ACE2 pode ser um 

caminho para o desenvolvimento de fármacos, uma vez que no 

mercado já existem algumas opções aprovadas para outras 
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finalidades, como a artrite reumatoide, no entanto, esse processo não 

é simples. 

Uma vez infectada a célula passa a realizar funções voltadas a 

multiplicação viral e, no momento da liberação dos novos vírus, a 

célula é rompida causando danos teciduais severos. Existem 

diferentes tipos de morte celular, no caso da infecção por SARS-CoV-

2 as células realizam um processo conhecido como piroptose, onde 

a abertura de poros na superfície “derrama” no tecido o material do 

interior da célula, com a finalidade de impedir a conclusão da 

liberação viral. Esse processo é altamente inflamatório uma vez que 

desencadeia uma sequência de ações imunes através da ativação 

de mediadores inflamatórios (como peças de dominó ao serem 

derrubadas) a fim de recrutar para o local células do sistema imune, 

como as do tipo B e T. A ativação imune causa migração das células 

de defesa presentes no sangue para o local infectado, o que explica, 

por exemplo, porque pacientes positivos para SARS-CoV-2 

geralmente apresentam quadros de linfopenia (baixa quantidade de 

células brancas no sangue).  

Células imunes geralmente são suficientes para eliminar a 

infecção, no entanto, pode ocorrer, em alguns indivíduos, um 

processo conhecido como “tempestade de citocinas”. Citocinas são 

moléculas liberadas durante a resposta inflamatória e, quando 
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ativadas por tempo prolongado, causam quadros de inflamação 

crônica, implicando em maiores danos ao organismo devido a 

disfunção da resposta imune como, por exemplo, descamação dos 

alvéolos e formação de edema pulmonar, limitando a eficiência das 

trocas gasosas e tornando o pulmão mais suscetível a infecções 

secundárias.  

É importante ressaltar que uma resposta imune desbalanceada 

devido ao efeito da tempestade de citocinas tem implicações 

sistêmicas e não apenas no local da infecção. Isso também 

explicaria, por exemplo, porque idosos sofrem mais frente a infecção 

por SARS-CoV-2 do que crianças. Quadros de choque séptico 

(infecção generalizada) já foram averiguados em alguns pacientes 

onde houve evolução para quadros de falência múltipla de órgãos, 

especialmente no que tange o sistema circulatório. Estudos prévios 

mencionados por Tay e colaboradores (2020) mostraram que 

infecções por vírus da família SARS-CoV podem atingir outros alvos, 

como células de defesa, e não apenas células pulmonares o que 

também contribuiria para o já mencionado quadro de linfopenia 

devido a destruição direta dessas importantes células de defesa. 

As respostas defensivas provenientes das células do tipo B e T 

geralmente ocorrem concomitantemente após 1 semana de início 

dos sintomas, onde vê-se, primeiramente, a produção de anticorpos 
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contra o nucleocapsídeo viral (junção de proteínas com o material 

genético do vírus) por parte das células B e, posteriormente, 

produção de anticorpos contra a espícula S (estrutura usada pelo 

vírus para invadir a célula) por parte das células T. A ação 

neutralizadora, no entanto, é vista após 2 semanas do início dos 

sintomas, podendo chegar a 3 em alguns pacientes. Um conjunto de 

dados preocupantes mostra que uma parcela dos infectados não está 

desenvolvendo anticorpos de longa duração contra a infecção por 

SARS-CoV-2, o que poderia torná-los suscetíveis a uma re-infecção. 

Além disso, mutações na proteína de espícula S podem tornar o vírus 

resistente a alguns tratamentos baseados em anticorpos, causando 

dificuldade na erradicação da doença e, consequentemente, no 

controle de infectados. 

Por fim, é indispensável adicionar que revisões como a 

apresentada são importantes na compilação e análise de dados, 

especialmente ao se tratar de um tópico de interesse atual, público e 

mundial. Muitas informações podem ganhar força ou serem 

abandonadas à medida que novos estudos e análises vão sendo 

desenvolvidos, um processo natural frente ao surgimento de um novo 

patógeno. A inflamação tem papel chave em qualquer processo 

infeccioso, por esse motivo, entender como o corpo reage ao SARS-

CoV-2 é um caminho para o acesso a terapias coadjuvantes que 
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podem salvar vidas na ausência de um protocolo de tratamento 

definitivo. 
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O SARS-CoV-2, agente causador da Covid-19, primeiramente 

notificado em dezembro de 2019 na província chinesa de Wuham, 

exponencialmente espalhou-se pelos cinco continentes e, no dia 11 

de março, foi declarada como sendo uma pandemia (WHO, 2020).  

A fim de diminuir a transmissão da doença, para a qual ainda 

não há tratamento farmacológico eficaz ou vacina, diversos países 

adotaram medidas preventivas, como o isolamento social. Essas 

medidas restritivas são adotadas na forma de mitigação ou de 

supressão e o grau de isolamento social pode predizer a mortalidade 

causada pela Covid-19. A mitigação, também chamada de 

“isolamento vertical”, é um modelo mais permissivo, no qual só estão 

em quarentena os casos suspeitos e os indivíduos de alto risco, como 

os idosos que, no caso da Covid-19, pertencem a esse grupo. A 

supressão, por sua vez, é um modelo rigoroso que envolve o 

distanciamento de quase toda a população, sendo um “isolamento 
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horizontal” (Ferguson, 2020). Uma fase de supressão pode ser 

necessária quando as medidas de mitigação não conseguem ser 

efetivas, seja porque sua implementação não pode ser concretizada 

de forma adequada e imediata ou porque a redução alcançada na 

transmissão é insuficiente para impedir o colapso na atenção à 

saúde. 

Nesse sentido, Banerjee e colaboradores (2020) estimaram a 

mortalidade anual causada pela pandemia em diferentes cenários de 

isolamento social no Reino Unido. Na categoria de alto risco, estando 

nela inclusos os idosos, foram estimadas duas mortes em cenário de 

supressão total, enquanto, na supressão parcial, estimaram-se 1.837 

mortes. Com a adoção da mitigação, foram calculadas 18.374 

mortes, já em um cenário sem isolamento, a mortalidade subiu para 

146.996 mil. Tais dados evidenciam a necessidade de medidas de 

supressão rigorosas a fim de atenuar o impacto da pandemia. 

Contudo, sabe-se que o isolamento social entre idosos é um 

problema de saúde pública, devido ao risco de fragilidades 

biopsicossociais, como descompensação de doenças crônicas e 

agravo ou surgimento de transtornos mentais.  

Os transtornos mentais representam cerca de 12% do total de 

doenças no mundo e, nos idosos, estes indicadores tendem a ser 

ainda mais altos. Em chineses com mais de 55 anos, por exemplo, a 
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prevalência de depressão é 23,6% (Li, 2014). Devido a suas 

características físicas e psicológicas, os transtornos depressivos e 

ansiosos podem agravar ou até constituir fator de risco para vários 

outros tipos de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças 

cardiovasculares e metabólicas (Birk, 2019).   

O envelhecimento é acompanhado de vulnerabilidades 

psicológicas, sociais e ambientais, as quais refletem na 

funcionalidade do organismo. Devido ao acúmulo dessas interações 

ao longo da vida, os idosos possuem um maior desgaste biológico, 

como a imunossenescência, sendo mais propensos à manifestação 

da Covid-19, inclusive suas formas mais graves. Dessa forma, a 

gravidade e a mortalidade da doença estão diretamente relacionadas 

à idade e aos estados imunocomprometidos, já que 15% da primeira 

onda de mortes na China tinha idade acima de 60 anos (Banerjee D, 

2020).  Pandemias têm um impacto psicossocial significativo, 

sobretudo para essa população de risco, sendo ansiedade, 

depressão, pânico, transtornos de adaptação ou ajustamento, 

estresse crônico e insônia as principais repercussões psíquicas.  

Santini e colaboradores (2020) sugerem que sentimentos 

decorrentes do isolamento ou perda de relações sociais implicam em 

declínio da cognição, humor e aumento da sensibilidade à ameaça, 

juntamente com o acréscimo dos níveis de cortisol. Além disso, a 
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sensação de estar encurralado dentro de casa pode produzir histeria, 

angústia e ansiedade, o que pode ser intensificado quando as 

famílias precisam estar separadas, quando há incerteza quanto à 

progressão da doença, quando há perda financeira ou quando há 

fornecimento insuficiente de itens básicos. Os idosos mais afetados 

por essas repercussões são aqueles em que a única forma de 

contato está fora de casa, como em centros comunitários e em locais 

de culto (Armitage, 2020). O impacto psíquico da pandemia pode 

variar desde efeitos imediatos, como o medo de contrair a doença e 

espalhá-la para familiares, até tardios, como o desenvolvimento de 

Transtorno de estresse pós-traumático (Dubey, 2020).  

Espera-se também que, com o isolamento social, o aumento da 

violência contra a população idosa seja um importante fator de 

impacto na saúde mental desses indivíduos. A violência contra a 

pessoa idosa decorre de um desequilíbrio entre fatores protetores e 

fatores de risco em âmbito social, comunitário, relacional e individual. 

Durante a pandemia, vários desses fatores de risco são 

exacerbados, aumentando os índices de violência domiciliar, a qual 

é frequentemente sofrida em silêncio e encoberta pelas relações de 

proximidade entre a vítima e o autor da agressão. No âmbito social 

há uma discriminação com os idosos por conta da idade avançada; 

na dimensão comunitária, o isolamento restringe os grupos sociais 
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de apoio; no campo das relações, há exacerbação dos conflitos por 

estresse familiar; enquanto no âmbito individual, a descompensação 

de doenças crônicas torna os idosos ainda mais vulneráveis (Ribeiro, 

2020). 

Frente à pandemia da Covid-19 e ao isolamento social, a 

população idosa, que representa um dos grupos de risco para a 

doença, tende a ter maior estresse e sobrecarga emocional, o que 

implica no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

como transtornos mentais. Estes quadros são agravados em 

populações de baixa renda e escolaridade, nas quais muitos idosos 

estão sozinhos, sem acesso à informação, cuidados adequados e 

condições básicas para uma qualidade de vida física e mental. 

Embora o contato com os familiares seja um risco para a 

disseminação do vírus aos idosos, as fragilidades decorrentes do 

isolamento social podem ser ainda mais prejudiciais à saúde da 

população geriátrica.  Liotta e colaboradores (2020), em estudo 

italiano, apontam que idosos isolados possuem mais risco de 

infecção da Covid-19 do que àqueles com contato intergeracional, 

evidenciando que relações sociais com familiares e com a devida 

proteção podem servir como um fator protetor contra o aumento das 

taxas de mortalidade da Covid-19.  
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Outro fator importante na manutenção da saúde mental  são as 

redes sociais que devem ser utilizadas de maneira a “permitir o 

contato” com os idosos, muitas vezes o contato via redes sociais 

pode diminuir sintomas de ansiedade e depressão na população de 

idosos, sentindo-se assim menos sozinhos. Ainda, iniciativas de 

saúde pública podem reduzir o isolamento percebido, facilitando a 

integração das redes sociais e a participação nas atividades da 

comunidade, protegendo assim o desenvolvimento de distúrbios 

afetivos (Santini et al., 2020).  

Anteriormente na epidemia da SARS, ocorrida em 2003 na 

Ásia, provou-se que sessões de aconselhamento por serviços 

telefônicos, contato saudável com a família, informações relevantes 

e atualizadas, dignidade e respeito ao seu espaço pessoal são 

componentes importantes do cuidado em saúde mental (WU, 2009). 

Embora tenha crescido a adoção de serviços de atendimento 

psicológico online durante a pandemia da Covid-19, para a maioria 

do público geriátrico, essa é uma ferramenta pouco acessível. Assim, 

é necessário que as entidades governamentais, bem como os 

familiares na medida do possível adotem, imediatamente, medidas 

preventivas e de cuidado psicológico desses idosos, as quais 

estejam adequadas à realidade na qual eles estão inseridos.  
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