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5  
CONTEXTO 

A doença por Coronavírus 2019 (COVID-19) foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, em 
Dezembro de 2019. Os relatórios disponíveis indicam que, em meados de Setembro de 2020, mais de 30 
milhões de pessoas tinham sido infectadas pelo SARS-CoV-2, o vírus que provoca a COVID-19, e perto de 
um milhão tinham falecido. Quase todos os doentes que morreram de COVID-19 desenvolveram antes do 
óbito uma forma grave da doença. Por conseguinte, este documento de informação sintético apresenta 
indícios sobre os indicadores de alerta precoce de uma forma grave da COVID-19 em relação aos quais os 
profissionais de saúde devem estar atentos quando cuidam de doentes com COVID-19. As informações 
apresentadas resultam de uma análise sistemática de estudos preliminares sobre sinais de alerta precoce 
relativos a uma forma grave da COVID-19. 
 

6 ESTRATÉGIA E MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

Foi efectuada, entre 13 e 19 de Agosto de 2020, uma análise sistemática de várias bases de dados com o 

objectivo de encontrar estudos primários sobre sinais de alerta precoce em relação a formas graves de 

COVID-19. Para além disso, foi feita uma pesquisa manual de artigos referenciados nos estudos primários 

e os artigos que preenchiam os critérios de inclusão foram incluídos na análise. Foram incluídas na análise 

todas as investigações em inglês, francês e português de qualquer estrutura de estudo realizada entre 1 

de Dezembro de 2019 e 19 de Agosto de 2020 e que contém indicadores sobre formas graves desta 

doença.  

A pesquisa sistemática identificou 78 estudos com potencial. No entanto, apenas 16 estudos preencheram 
os critérios de inclusão. Noutra secção, fornecem-se pormenores acerca das bases de dados, dos artigos 
identificados, bem como da extracção de dados. Devido à heterogeneidade dos resultados, procedeu-se 
a uma análise descritiva das conclusões. 
 

7 SÍNTESE DA LITERATURA PUBLICADA A NÍVEL MUNDIAL SOBRE O ASSUNTO 

Os estudos apresentaram vários indicadores de alerta precoce referentes à doença grave por COVID-19. 

Neles se incluem características demográficas dos doentes, manifestações clínicas de COVID-19, 

comorbilidades existentes e biomarcadores de formas graves de COVID-19 identificáveis através de 

análises laboratoriais.  

 

1. Sintomas e sinais de COVID-19 

Todos os estudos [3, 4, 5] indicam que as manifestações clínicas mais comuns da forma grave de COVID-

19 são: febre, fadiga, tosse seca, diarreia, dor torácica e dispneia. De entre esses sintomas, a febre 
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corresponde à manifestação clínica mais comum de COVID-19, seguida da tosse.  Segundo esses estudos, 

a tosse é frequentemente associada à falta de ar (dispneia) e a um declínio acentuado da saturação de 

oxigénio no sangue – que constituem as manifestações clínicas precoces da síndrome de dificuldade 

respiratória aguda  (SDRA). 

2. Características demográficas dos doentes 

Um estudo indicou que o risco de a COVID-19 evoluir para uma forma grave aumentava com o avanço da 

idade, o risco sendo particularmente superior entre doentes mais velhos (> 60 anos de idade) 

comparativamente a doentes mais novos. Esta conclusão foi colocada em causa pelo tabagismo e pelas 

comorbilidades subjacentes, uma vez que os indivíduos em que a doença evoluiu mais depressa eram no 

essencial fumadores de cigarros (tabaco) ou tinham doenças crónicas, tais como diabetes mellitus, ou 

ambas as situações [6]. Os estudos indicam igualmente que os homens têm maior probabilidade de 

desenvolver uma forma grave da COVID-19 do que as mulheres.  

3.  Comorbilidades existentes  

As comorbilidades existentes são um potencial indicador de uma forma grave de COVID-19 e de morte. 

De acordo com os estudos, os doentes que tinham doenças crónicas subjacentes, tais como diabetes 

mellitus, hipertensão, doenças cardíacas, doenças respiratórias obstrutivas crónicas e cancro evoluíram 

mais depressa para uma forma grave da COVID-19 ou então morreram, comparativamente aos indivíduos 

sem qualquer doença crónica subjacente [7].  

 

4. Biomarcadores 

Os estudos referiram vários biomarcadores que estariam associados a uma forma grave de COVID-19 e, 

consequentemente, a sua presença representa um sinal de alerta precoce quando identificados numa 

pesquisa laboratorial. Um estudo indicou que níveis elevados de interleucina 6 (IL-6) e de ácido láctico no 

sangue dos doentes com SARS-CoV-2 são indicativos da evolução da COVID-19 para uma forma grave [8]. 

No entanto, devem-se utilizar com cuidado os níveis de ácido láctico no sangue enquanto sinal de alerta 

precoce de uma forma grave de COVID-19, sobretudo quando um doente também apresenta níveis 

elevados de lactato-desidrogenase, dado que esta enzima reduz o nível de ácido láctico no sangue. Com 

efeito, alguns estudos sugeriram que a taxa elevada de lactato-desidrogenase no sangue fosse 

considerada como um sinal precoce de uma forma grave de COVID-19, devido à sua associação com 

enfartes do miocárdio [9].  

 

Níveis altos de proteína C reactiva no sangue constituem outro biomarcador sugerido pelos estudos 

enquanto sinal de alerta precoce de COVID-19 grave [10,11]. As proteínas C reactivas estão associadas a 

lesões pulmonares em doentes com pneumonia grave. Pensa-se que um nível elevado de proteínas C 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00432/full#B8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00432/full#B22
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reactivas esteja ligado a uma sobreprodução de citocinas inflamatórias nos doentes com uma forma grave 

de COVID-19.  

5. Contagem de células sanguíneas 

A contagem de células sanguíneas também constitui um indicador importante de uma forma grave de 

COVID-19. Um estudo indicou ser frequente nos doentes com uma forma grave de COVID-19 os níveis de 

glóbulos brancos se apresentarem anormalmente altos e os níveis de linfócitos e plaquetas anormalmente 

baixos [12]. De acordo com um dos estudos, os doentes com uma forma grave de COVID-19 têm quase o 

triplo de probabilidade de ter uma redução na sua contagem absoluta de linfócitos em relação aos 

indivíduos que não têm a doença na sua forma grave (OR = 2,426, P = 0,010) [13]. 

Outrossim, os estudos sugerem que os parâmetros seguintes relacionados com a função e a actividade 

das plaquetas possam fornecer um grande manancial de informação sobre a potencial gravidade da 

COVID-19. Isto deve-se ao facto de os parâmetros estarem associados a fenómenos frequentemente 

observados em doentes com COVID-19, nomeadamente a hiperactivação da coagulação e o 

desenvolvimento de tromboses e microtromboses, verificando-se em particular a presença de plaquetas 

imaturas, um volume médio baixo, um aumento da amplitude de distribuição das plaquetas, bem como 

micropartículas derivadas de plaquetas e combinadas com o D-dímero [14].  

Seis estudos mostraram que a fracção de plaquetas imaturas pode ser eficazmente utilizada como 
marcador da activação de plaquetas e do risco acrescido de trombose. As plaquetas maiores contêm 
grânulos mais densos, produzem mais tromboxano A2, factor plaquetário A e beta-tromboglobulina, 
consequentemente são mais reactivas, apresentando potencialmente um maior risco protrombótico do 
que plaquetas mais pequenas. Além disso, o aumento da fracção de plaquetas imaturas permite prever 
uma diminuição na contagem de plaquetas durante a coagulopatia. Um marcador essencial da activação 
das plaquetas relativamente a doentes com COVID-19 também pode ser a amplitude de distribuição das 
plaquetas. Tem sido referido o seu aumento em tromboses venosas, assim como em vários estados de 
hipercoagulabilidade, como sejam doenças cardiovasculares. As plaquetas reticuladas constituem outro 
parâmetro particularmente activo na formação de trombos, pois reflectem um consumo acrescido de 
plaquetas durante a progressão da trombose e/ou prenunciam o desenvolvimento de uma trombose. De 
facto, as plaquetas reticuladas podem reflectir um aumento na rotatividade das plaquetas num contexto 
de contagem normal das plaqueta e este aspecto pode ser determinante no diagnóstico precoce da 
COVID-19. As micropartículas derivadas de plaquetas constituem ainda outro parâmetro eficiente que 
pode igualmente ser conjugado com a amplitude de distribuição das plaquetas, a contagem de plaquetas 
e o D-dímero pois desempenham um papel determinante no tromboembolismo através de interacções no 
contacto directo entre as células ou da libertação de componentes activos. 
 

8 SÍNTESE DA LITERATURA ESPECÍFICA A ÁFRICA SOBRE O ASSUNTO 

Não foi encontrada. 
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9 CONCLUSÕES SOBRE A POLÍTICA A ADOPTAR 

 Os estudos mostram que existem sinais precoces claros de uma forma grave de COVID-19 que os 

prestadores de cuidados de saúde podem utilizar para orientar a adopção atempada de medidas 

de redução do risco de morte nos doentes com COVID-19. As manifestações clínicas mais comuns 

da COVID-19 são: febre, fadiga, tosse seca, diarreia, dor torácica e falta de ar, tanto que a maioria 

dos doentes com COVID-19 grave desenvolve febre, tosse, dispneia e uma diminuição acentuada 

na saturação de oxigénio, que são as primeiras manifestações clínicas da síndrome de dificuldade 

respiratória aguda. 

 

 Os resultados dos estudos indicam que as características demográficas e o comportamento, como 

ter uma idade mais avançada, ser do sexo masculino e revelar maior propensão para ser fumador, 

são factores de risco associados a um desenvolvimento de uma forma grave da COVID-19. 

 

 Os mesmos estudos referem que a contagem de células sanguíneas (contagem de glóbulos 

brancos, contagem de linfócitos, contagem de plaquetas) merecem uma monitorização apertada; 

o aumento de leucócitos e a diminuição do número total de linfócitos e plaquetas podem servir 

como manifestações laboratoriais para alertar precocemente acerca de uma forma grave de 

COVID-19. Além disso, a alteração dos parâmetros das plaquetas, associada ao tempo prolongado 

de protrombina, ao aumento do D-dímero e à diminuição do fibrinogénio em doentes com COVID-

19 têm uma importância fundamental para diagnosticar e/ou monitorizar a deterioração da 

coagulação. Na sua forma mais grave, esta deterioração da coagulação leva a que o abastecimento 

em sangue de diferentes órgãos seja insuficiente e contribua para a falência/disfunção múltipla de 

órgãos, causando assim uma coagulação intravascular disseminada (CID) [15]. 

 

 O risco de evolução para uma forma grave da COVID-19 em doentes com uma concentração sérica 

de PCR ≥ 65,08 mg/L é 8,9 vezes maior do que em doentes com uma concentração sérica de PCR ≤ 

65,08 mg/L. Em concentrações elevadas, a PCR, que é uma proteína de fase aguda, está 

relacionada com um risco acrescido de falência de órgãos e de morte para doentes internados na 

unidade de cuidados intensivos. Além disso, os períodos prolongados de concentrações elevadas 

de PCR estão associados a desfechos desfavoráveis.  

 

 Uma diminuição na contagem dos linfócitos e um aumento da concentração sérica de PCR 

poderiam servir de sinais de alerta precoce relativamente a doentes que correm riscos de 

desenvolver uma forma grave da COVID-19. 

 

  É altamente recomendado aos médicos que monitorizem de perto biomarcadores como a IL-6, a 

lactato-desidrogenase e a ferritina sérica no sangue enquanto marcadores da evolução potencial 
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de doença grave quando estão altas. Para além disso, níveis elevados de lactato-desidrogenase 

estão igualmente associados a lesões dos tecidos que ocorrem em diversas doenças, incluindo em 

perturbações do foro pulmonar, como sejam pneumonias, e disfunções hepáticas e renais. Assim, 

os tratamentos correspondentes devem ser activados em tempo útil para evitar que o estado de 

saúde do doente se degrade ainda mais. Da mesma forma, como a COVID-19 também pode causar 

pneumonia, bem como disfunções do coração, fígado, rins e outros órgãos, os doentes podem 

falecer de insuficiência cardíaca, choque, síndrome de dificuldade respiratória aguda, arritmia ou 

insuficiência renal [16]. 

 

Para concluir, a idade e os indicadores laboratoriais, como sejam a elevação da lactato-desidrogenase, o 
aumento da procalcitonina e do D-dímero, são sinais precoces de uma forma grave de COVID-19. A falta 
de ar quando da hospitalização, o historial de diabetes e doenças cardíacas e as anomalias nalguns 
indicadores, tais como a baixa contagem do número total de linfócitos, a baixa percentagem de CD4 e o 
aumento da PCR, indicam que o doente já está gravemente doente ou que existe um risco significativo de 
o seu estado se agravar. Além disso, o distúrbio funcional da coagulação também é um indicador precoce 
de que a doença está a evoluir para uma forma grave. Todos estes factores podem ser considerados como 
manifestações precoces para os doentes susceptíveis de desenvolverem uma forma grave da COVID-19. 
  

10 INVESTIGAÇÃO EM CURSO NA REGIÃO AFRICANA 

 Não foi encontrada 
 

11 RECOMENDAÇÕES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OMS PARA A ÁFRICA NO QUE DIZ RESPEITO AO 
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES 

É necessário realizar outros estudos para dispor de dados factuais suficientemente claros sobre os sinais 

de alerta para uma forma grave da COVID-19; as interacções entre a COVID-19 e as doenças subjacentes, 

ou entre os distúrbios da coagulação e a COVID-19 merecem mais atenção e clarificação na Região 

Africana.  

O Escritório Regional da OMS para a África encoraja a produção e partilha científico de investigações e 

conhecimentos relacionados com a COVID-19 para a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da 

doença. 
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