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1. Apresentação 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus vem causando milhares de 

mortes ao redor do mundo. Os recentes trabalhos publicados que estudam o 

tema, vêm observando uma particularidade intrigante sobre quadro clínico dos 

pacientes que manifestaram as formas mais graves da doença. Os relatos mais 

frequentes descrevem que muitos doentes não apresentam desconforto 

respiratório significativo, no entanto, a oximetria e gasometria arterial acusam 

grave hipoxemia. Portanto, frente a este paradoxo e devido a relevância e 

atualidade deste tema, este artigo buscará, por meio de uma revisão na literatura 

específica compreender essa controversa manifestação clínica. A fim de facilitar 

a compreensão do leitor, também abordaremos as características comuns das 

pneumonias virais, em especial, a causada pelo coronavírus, assim como, 

iniciaremos o desenvolvimento deste trabalho dissertando sobre os seus modos 

de transmissão. 

2. Transmissão viral por gotículas no ar 

O vírus SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa para pessoa, 

predominantemente por propagação e contato respiratório de gotículas, 

semelhante aos coronavírus MERS e SARS (BROGAN et al. 2020, OTTER J. et 

al. 2015, LAI C. et al. 2020). As gotículas respiratórias maiores (> 5 μm) 

permanecem no ar apenas por um curto período (<17 minutos) e viajam apenas 

distâncias curtas, geralmente <1 metro (BROGAN et al, 2020; KUTTER et al. 

2018).   

 

  

 



2.2 Transmissão viral por contato 

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver por até 4 dias quando as gotículas 

respiratórias se depositam nas superfícies, com base em experimentos in vitro 

(DOREMALEN et al. 2020).  

A transmissão ocorre quando o contato com objetos carregados de vírus 

é seguido pelo contato em membranas mucosas (por exemplo, olho, nariz, boca) 

com o toque no rosto (BROGAN et al. 2020). 

2.3 Outras formas de transmissão 

• A transmissão em aerossol do vírus SARS-CoV-2 não foi demonstrada, 

mas continua sendo uma possibilidade (BROGAN et al. 2020; 

MORAWSKA, 2020). 

•  O vírus SARS-CoV-2 pode ser eliminado nas fezes, aumentando a 

possibilidade não confirmada de transferência fecal-oral (BROGAN et al. 

2020; YEO C. et al. 2020).   

• As taxas de transmissão vertical de mãe para filho, parecem baixas como 

no SARS-CoV (BROGAN et al. 2020; ZHU H. et al. 2020). 

 

3. Pneumonias virais 

As doenças do trato respiratório e suas manifestações clínicas são as 

formas de infecção mais comuns que afetam o homem, com predominância para 

o agente etiológico viral (FIGUEIREDO, 2009). Os vírus possuem a capacidade 

de serem causadores de afecções das vias aéreas inferiores, sendo o agente 

etiológico da bronquiolite, bronquite e principalmente pneumonia, que costumam 

ser causadas por vírus influenza A e B; parainfluenza 1, 2 e 3; vírus respiratório 

sincicial; e adenovírus(FIGUEIREDO, 2009). 

Com respeito a pneumonia viral, esta é causadora de distúrbio de 

ventilação/perfusão, acompanhada por inflamação do parênquima pulmonar. 

Ainda de acordo com Figueiredo (2009), as pneumonias virais apresentam 

quadros variáveis e que dependem do agente infectante, bem como, com as 

condições clínicas do paciente, como podemos verificar abaixo: 



Nas pneumonias virais, os quadros clínicos são muito variáveis, 
dependendo do agente infectante, bem como da idade e do estado 
imune do hospedeiro. Nos últimos anos, ganharam notoriedade como 
causadores de graves pneumonias, que levam à insuficiência 
respiratória e alta letalidade, os coronavírus da severe acute 
resporatory syndrome (SARS, síndrome respiratória aguda grave), os 
vírus influenza A tipo H5N1 (da gripe aviária) e os hantavírus 
americanos(...)Os coronavírus, da família Coronaviridae, são 
comumente associados a resfriados e mostram-se de difícil isolamento 
em laboratório. As cepas OC43 e 229E são as mais comuns, tendo 
sido descritas em todas as faixas etárias. Em 2002, surgiu na China 
um novo coronavírus, causando uma nova doença, que foi denominada 
SARS. Essa doença se espalhou rapidamente pelo mundo em 
viajantes oriundos da China, causando pneumonias que cursavam com 
insuficiência respiratória e alta letalidade, chegando a representar uma 
grave ameaça à saúde pública mundial. Entretanto, provavelmente, por 
não ser um vírus de fácil transmissão, a epidemia arrefeceu em alguns 
meses (FIGUEIREDO, p. 899-900). 

 

Como descrito por Figueiredo (2009), as causas de pneumonia viral são 

ocasionadas por diferentes agentes patogênicos; para comprovar tal afirmação, 

o autor cita os vírus da família influenza e coronavírus, este último o objetivo do 

presente estudo. A Covid-19 é caracterizada por grave distúrbio respiratório, 

pneumonia extensa, hipoxemia severa e insuficiência respiratória aguda. A 

comunidade científica ainda diverge no que diz respeito a gênese da pandemia, 

porém não se contesta a alta capacidade de transmissibilidade, e o quanto os 

profissionais de saúde estão expostos as altas cargas virais nas unidades de 

tratamento intensivo para pacientes portadores de Covid-19. Desde o surto 

inicial da doença em novembro de 2019 em Wuhan-China, milhares de casos de 

Covid-19 resultaram em centenas de milhares de óbitos. De acordo com os 

dados que vem sendo coletados ao longo desses meses e com a recente 

experiência brasileira no manejo e tratamento dos pacientes acometidos, 

calcula-se que de 10 a 15% dos pacientes com Covid-19 irão necessitar de 

internação nas unidades de terapia intensiva (UTI) devido ao quadro de 

insuficiência respiratória aguda (AMIB, 2020). A Covid-19 pode desencadear 

outras complicações como sepse (~59%), insuficiência renal aguda (15% a 

29%), disfunção cardíaca aguda (17% a 23%) e síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) (31% a 67%) (BORGES, 2020). 

 

 

 



3.2 Pneumonia silenciosa em pacientes com Covid-19 

Em busca por respostas, a comunidade acadêmica vem se esforçando 

para compreender melhor as etapas clínicas desencadeadas em cada fase da 

doença. Muitos dos relatos disponíveis hoje, são provenientes da Itália, Estados 

Unidos (EUA) e da própria China. Em comum, a literatura nos mostra uma 

característica bem peculiar no quadro clínico dos pacientes com Covid-19, 

diferente do que geralmente ocorre em outras síndromes respiratórias graves. 

Para Gattinoni (2020) e Brogan et al. (2020) esta é uma doença específica, cuja 

característica distintiva é apresentada pela hipoxemia grave frequentemente 

associada com a manutenção da complacência do sistema respiratório.  Essa 

combinação notável quase nunca é vista na síndrome do desconforto respiratório 

agudo (SDRA) grave. Esses pacientes gravemente hipoxêmicos, apesar de 

compartilharem um único agente etiológico (SARS-CoV-2) podem apresentar um 

quadro respiratório inicial aparentemente confortável, o que para o autor é bem 

atípico nessas circunstâncias extremas.  

Uma hipótese que vem sendo aventada pode explicar a modalidade de 

hipoxemia silenciosa, tipificada pela ausência de sintomas respiratórios. Em 

pesquisa produzida por Helms (2020), com o número de 150 pacientes 

diagnosticados com Covid-19, 64 pessoas apresentaram complicações 

trombóticas clinicamente relevantes; a embolia pulmonar (TEP) foi descrita em 

16,7% dos casos. A maioria dos pacientes (> 95%) apresentava D-dímero1 e 

fibrinogênio elevados. Apesar da medicação anticoagulante prescrita para os 

envolvidos no estudo, um alto número de pacientes com SDRA secundária ao 

Covid-19 desenvolveu complicações trombóticas com risco acentuado de morte 

(HELMS, 2020). Este dado auxilia na compreensão da progressão da doença. É 

sabido que indivíduos com TEP, apresentam distúrbio grave de perfusão, 

acompanhado de hipoxemia severa, entretanto, nesses casos, pode haver a 

manutenção da complacência pulmonar.  

 
1 O Dímero é extremamente útil em serviços de emergência, excluindo o diagnóstico de TEP. A combinação 

de suspeita clínica, associada a níveis de Dímero-D superiores a 500 ug/L como passo inicial, progredindo-
se para a realização de cintilografia pulmonar ou tomografia pulmonar helicoidal, formam a tríade de 
abordagem diagnóstica mais eficaz em pacientes com suspeita de TEP (MONACHINI,2002). 



Além da hipoxemia silenciosa, outro aspecto observado por Gattinoni 

(2020), diz respeito a heterogeneidade na sintomatologia e progressão clínica. 

Conforme o autor, alguns pacientes são sensíveis ao tratamento proposto com 

óxido nítrico, porém, esta não é uma regra aplicável a todos. Outro aspecto 

mencionado, diz respeito a resposta positiva ou não durante a aplicação da 

posição de prona. Para Gattinoni (2020), a doença se apresenta com uma não 

uniformidade impressionante, o que dificulta a sua abordagem terapêutica. 

4. Considerações finais 

Com base em tudo o que foi exposto neste artigo, não restam dúvidas de 

que a agudização da doença respiratória provocada pelo novo coronavírus tem 

se mostrado como um enorme desafio para os serviços de saúde. É importante 

compreender que, apesar dos inúmeros estudos publicados nesses últimos 

meses, ainda estamos numa fase de aprendizado sobre todas as nuances que 

caracterizam esta grave pandemia. Com relação a hipoxemia silenciosa, há 

indícios de que se trata de um distúrbio de perfusão provocado por um evento 

trombótico, ou seja, estamos falando das consequências clínicas provocadas 

pelo tromboembolismo pulmonar. Outro aspecto que não pode ser desprezado, 

é o fato de como reage cada indivíduo à baixa oxigenação no sangue, pois, em 

muitos casos, a sintomatologia não está acompanhando a gravidade das lesões 

pulmonares, com efeito, os pacientes acabam indo para a ventilação invasiva 

tardiamente num estado clínico muito crítico. 

Portanto, apesar das importantes evidências encontradas na literatura 

sobre o tema desenvolvido neste trabalho, mais estudos são necessários para 

garantir o melhor manejo no tratamento dos pacientes com Covid-19 
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