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O que é a COVID-19?
A COVID-19 (doença coronavírus 2019) é a 
doença resultante da infecção pelo novo 
coronavírus denominado SARS-CoV-2 (síndrome 
respiratória aguda grave coronavírus 2).1 Os 
coronavírus são uma família de vírus de RNA 
normalmente encontrada em animais. As 
mutações no vírus podem resultar em infecção 
humana e disseminação subsequente.2

O SARS-CoV-2 está intimamente relacionado ao 
vírus SARS identificado em 2003 (SARS-CoV-1) e 
(em menor grau) ao vírus MERS-CoV de 2012. 
Todos os três podem produzir uma síndrome 
respiratória grave e associada a mortalidade.2-4 

Enquanto os vírus SARS-CoV-1 e MERS-CoV 
aparentam ter uma maior taxa comparativa de 
mortalidade (especialmente o MERS-CoV), o novo 
SARS-CoV-2 parece ser muito mais infeccioso, com 
transmissão humana significativa.5-7 Indivíduos 
assintomáticos podem transmitir o vírus, 
desafiando o controle da infecção.8,9 Sua rápida 
disseminação resultou em uma verdadeira 
pandemia global.

Diagnóstico de COVID-19:
O diagnóstico não pode ser feito apenas com 
sinais e sintomas, pois estes se aplicam a outras 
doenças respiratórias, portanto, a confirmação da 
presença do vírus é essencial. A tabela 1 descreve 
a porcentagem dos sintomas observados nas 
infecções confirmadas por COVID-19.

Sinal ou Sintoma                               % de pacientes 

Febre 83–99 

Tosse   59–82 

Fadiga   44–70 

Produção de Catarro 28–33 

Falta de Ar                  31–40 

Mialgia (dores musculares) 11–35
Tabela 1. Sintomas e frequência observados nas infecções 
confirmadas por COVID-19.13

Em algumas populações, a perda do paladar ou do 
olfato também é um sintoma comumente 
relatado.10 O teste molecular específico para o RNA 
da SARS-CoV-2 é usado para confirmar a presença 
do vírus, e o teste sorológico pode identificar 
anticorpos para o vírus.11,12 Os dois testes podem 
auxiliar no diagnóstico de COVID-19. Além disso, o 
teste de anticorpos é uma abordagem promissora 
para avaliar a prevalência de infecção e 
potencialmente identificar imunidade. Ainda não 
foi confirmado se os anticorpos contra o SARS-CoV-
2 oferecem proteção (imunidade) contra a 
exposição subsequente.

Conclusão:
Os testes são críticos para diferenciar o COVID-19 de 
outras doenças respiratórias, como a influenza ou o VSR 
(vírus sincicial respiratório). Testes generalizados 
auxiliarão tanto no diagnóstico de COVID-19 quanto na 
compreensão da prevalência da doença, especialmente 
em infecções assintomáticas.
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Classificação clínica e transmissão de COVID-1914-26

Transmissão
humana

Espectro da
doença

Classificação
clínica

Possível transmissão durante 
a fase assintomática, dias 4-6 
antes do início dos sintomas.

Maior risco de transmissão
durante a fase sintomática

Possível 
transmissão

Possível transmissão após 
a remissão dos sintomas

Possível 
transmissão

Vírus infecciosos
podem ser eliminados, 
cargas virais podem ser 
comparáveis a
pacientes sintomáticos.

Nenhum sinal (leve) ou 
alguns sinais (moderada) 
de pneumonia na
imagem.

• Falta de ar ≥30 
   respirações por minuto;
• Saturação de oxigênio 
   ≤93% em repouso;
• PaO2/FiO2 ≤300 mmHg; 
• Progressão da lesão 
   pulmonar  >50% em 
   24–48h.

• Parada respiratória 
   exigindo ventilação 
   mecânica;
• Choque;
• Qualquer falha de órgão 
   exigindo cuidados na UTI; 
• Taxa estimada de 
   casos/fatalidade de
   0,3 a 4%.

Sem sintomas 

1,2–17,6%
Leve a Moderada 

80%
Severa 

 10–15%
Crítica 

 2–5%

Assintomática Sintomática

Período de incubação 
médio de 5 dias, 
intervalo de 1–27 dias

Pacientes com 
sintomas leves 
na 1ª semana…

…podem progredir 
na 2ª semana

A progressão 
pode ser rápida 
e repentina.

Remissão
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Trajeto de pacientes em risco e/ou infectados por COVID-1914-26

Identificação de pacientes de alto risco

 

 

 

 

• Idade >55 anos;
• Qualquer idade com obesidade severa: IMC >40; 
• Doença pulmonar pré-existente (doença

pulmonar crônica ou asma de moderada a 
grave, DPOC, câncer de pulmão, hipertensão 
pulmonar, enfisema (tabagismo, deficiência de 
A1AT));

• Doença renal crônica;
• Diabetes;
• Histórico de:
 – hipertensão (tratada e não tratada);
 – doença cardiovascular;
 – doença hepática;
 – transplantes ou outras imunossupressões

(ex. tratamento de câncer).
• Todos os pacientes com HIV;
• Pacientes com patologias endócrinas; 
• Uso de drogas biológicas.

Triagem de
pacientes 2,3,4

 Vigilância epidemiológica 
Testes laboratoriais:
• RT-PCR;
• Anticorpos anti-SARS-CoV-2.

Vigilância epidemiológica 
Testes laboratoriais:

Confirma a imunização

• Anticorpos anti-SARS-CoV-2 
   (IgG, IgM).

Diagnóstico

Detecção do vírus:
• Teste molecular (RT-PCR).

Testes laboratoriais:
• Gasometria arterial;
• Hemograma completo;
• Proteínas de fase aguda, inflamação & coagulação;
• Biomarcadores de função hepática, renal e cardíaca;
• Testes adicionais relacionados a comorbidades;

 Imagem:
• Tomografia pulmonar (opacificação em vidro fosco).

Imagem:
• Tomografia pulmonar.

Recuperação
Monitoramento
terapêutico
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O papel essencial do diagnóstico laboratorial 
na infecção por SARS-CoV-214-26

†Esta informação representa uma potencial utilidade clínica nova. Os dados não foram revisados pelo FDA ou por qualquer outra agência regulatória.

Teste laboratorial adicional essencial        Teste 
Gasometria Arterial pH, PaCO2, PaO2, e aHCO3   
Hematologia Linfopenia com linfócitos atípicos

Leucócitos, Neutrofilia, Eosinófilos baixo 
Trombocitopenia: Contagem de plaquetas

Diminuição da resposta imunológica ao vírus 
(Super) infecção bacteriana
Coagulopatia de consumo (disseminada) 

Hemostasia Tempo de protrombina, D-Dímero

Inflamação/Infecção PCR, Ferritina, IL6, TNFα, SAA
Procalcitonina

Infecção viral grave/viremia 
(Super) infecção bacteriana

Cardíaco    Troponina de alta sensibilidade, CK-MB, BNP/NT-proBNP
Hepático                                                           Albumina, ALT, AST, Bilirrubina
Renal                                                                 Creatinina, Cistatina C 

Anormalidades laboratoriais frequentes
em pacientes com COVID-19*

Testes de rotina 
recomendados

Hemograma completo com diferencial (contagem total 
de linfócitos).
Painel metabólico abrangente:
• Eletrólitos: Na, K, CO2 Total, Cloreto;
• Proteína total e Albumina;
• Creatinina;
• Bilirrubina, ALT, AST.
CPK (creatina kinase total), Lactato.

Estratificação D-dímero, Ferritina, PCR, VHS, LDH, Troponina cardíaca. 
de risco

Sorologias virais HBV, HCV, HIV 1/2/O.

Testes laboratoriais recomendados
atualmente (OMS, ESICM)

*Porcentagem aproximada de pacientes

Contagem de linfócitos 
no sangue (35–75%) 
Albumina (50–98%) 
Hemoglobina (41–50%)

Contagem de neutrófilos
Vel. de Sedimentação das Hemácias 
(VHS; até 85%)
Proteína C Reativa (PCR; 75–93%)
Lactato desidrogenase (LDH; 27–92%)
Alanina aminotransferase (ALT)

Aspartato
aminotransferase (AST) 
Bilirrubina total
Troponina cardíaca 
Procalcitonina (6–25%)
Tempo de protrombina (TP)
D-dímero (36–43%)

Para ajustes do ventilador
Potencial significado clínico

 Ativação da coagulação sanguínea e/ou coagulopatia disseminada
 TP e D-dímero são indicativos significativos da gravidade da doença 

Níveis elevados podem estar associados a maior mortalidade† 

Comprometimento da função hepática, Lesão hepática

Diminuiu Aumentou

Lesão renal
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Comorbidades Teste adicional  

Doença
Cardiovascular  

Antecipa complicações cardíacas como: insuficiência 
cardíaca aguda, infarto do miocárdio, lesão do miocárdio, 
parada cardíaca.

Doença renal 
crônica

Sangue: Creatinina, Cistatina C, eTFG 
Urina: Albumina

Desafios para pacientes em diálise, principalmente, no centro de
hemodiálise; pacientes urêmicos são particularmente vulneráveis   a
infecção e podem exibir maiores variações nos sintomas clínicos e
na infecciosidade.

Transplante de 
coração/fígado/rim

Medicamentos imunossupressores: Micofenolato, 
Ciclosporina, Tacrolimus, Sirolimus, Everolimus

Coinfecção 
viral

Sorologias para hepatite B (anti-HBs, anti-HBc e HBsAg) 
Sorologia para hepatite C (anti-HCV), a menos que HIV 
1/2/O positivo no passado, contagem de CD4 

As sorologias virais auxiliam na interpretação das elevações da ALT, presente em 
~25% dos pacientes com COVID-19. Pacientes com HIV podem ter efeitos 
colaterais graves ao tomar Tocilizumab (medicamento usado para pneumonia por 
COVID-19).‡ Pacientes com hepatite têm maior risco de complicações hepáticas.

Diabetes Glicose no sangue 
Pacientes diabéticos infectados por COVID-19 podem ver seu controle
glicêmico se deteriorar durante a doença.

Doença pulmonar
crônica LDH

Doença hepática
crônica Albumina, AST, ALT, Proteína total, Bilirrubina, TP INR 

Impacto das Comorbidades em Pacientes com COVID-19
Pacientes com comorbidades (como diabetes mellitus, hipertensão, doenças cardiovasculares, pulmonar crônica
e renal crônica) são mais suscetíveis à infecção por COVID-19 e provavelmente apresentam maior gravidade.14-26

‡PDR Tocilizumab https://www.pdr.net/drug-summary/Actemra-tocilizumab-2359#1 

Impacto do COVID-19

Troponina, Peptídeos natriuréticos, CKMB

Os pacientes podem ser mais vulneráveis devido ao status de
imunocomprometido.

Os pacientes podem estar mais vulneráveis   devido à insuficiência da
função hepática.

Os pacientes podem estar mais vulneráveis devido à insuficiência da 

função pulmonar.
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Na Siemens Healthineers, nosso objetivo é permitir que os fornecedores de 
serviços e cuidados com a saúde aumentem o seu valor, capacitando-os em 
sua jornada para expandir a medicina de precisão, transformando a
prestação de cuidados e melhorando a experiência do paciente, tudo possível  
pela digitalização dos cuidados com a saúde.

Estima-se que 5 milhões de pacientes benefeciam-se globalmente, todos os 
dias, de nossas tecnologias e serviços inovadores nas áreas de imagens 
terapêuticas, diagnósticos laboratoriais e medicina molecular, bem como 
saúde digital e serviços corporativos.

Somos uma empresa líder em tecnologia médica com mais de 120 anos de
experiência e 18.000 patentes em todo o mundo. Com mais de 50.000
colegas dedicados em 75 países, continuaremos a inovar e moldar o futuro
dos cuidados com a saúde.
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