COVID-19
Como você é afetado?

Saudável

Criado por Avesta Rastan
www.azuravesta.com
@azuravesta

Glóbulos
vermelhos

@azuraviz

Parede capilar

Traduzido por Émerqui Aguiar
@EmerquiA
Revisado por Filippe Vasconcellos
@fvguima

Alvéolo
CO2
O2

A doença do coronavírus 2019 (COVID-19) é uma pandemia
causada pelo Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória
Aguda Grave, também chamado SARS-CoV-2. Apesar da
ampla conscientização sobre a COVID-19, muitos ainda não
sabem como a doença afeta o corpo humano.
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O SARS-CoV-2 inicia sua jornada no nariz, boca
ou olhos e viaja até os alvéolos nos pulmões. Os
alvéolos são pequenos sacos de ar onde
ocorrem trocas gasosas.
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área da infecção, ele também mata células
alveolares saudáveis. Isso resulta em três
coisas que impedem as trocas gasosas:
1) Colapso alveolar devido à perda de
surfactante das células tipo II
2) Menos oxigênio entra na corrente
sanguínea devido à falta de células
tipo I
3) Mais líquido entra no alvéolo
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Após a infecção, as células do tipo II liberam sinais
inflamatórios que recrutam macrófagos (células
imunes).
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Os macrófagos liberam citocinas que causam vasodilatação, o que permite que mais células imunes cheguem ao local da lesão e saiam do capilar.
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O líquido se acumula dentro do alvéolo.
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O líquido dilui o surfactante, o que desencadeia o
colapso alveolar, diminuindo as trocas gasosas e
aumentando o trabalho respiratório.
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Os neutróﬁlos são recrutados para o local da infecção
e liberam espécies reativas de oxigênio (ERO) para
destruir as células infectadas.
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As células do tipo I e II são destruídas, levando ao
colapso do alvéolo e causando a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA).
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Se a inflamação se tornar grave, o líquido rico em
proteínas pode entrar na corrente sanguínea e viajar
para outros lugares do corpo, causando a Síndrome
da Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS).
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A SRIS podem levar a choque séptico e falência de
múltiplos órgãos, o que pode ter consequências
fatais.
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As proteínas das espículas que
recobrem o coronavírus se ligam aos
receptores ACE2 nas células alveolares
do tipo II, o que permite ao vírus entrar
na célula por endocitose ou fusão de
membranas e liberar seu RNA. O RNA
“sequestra” a célula, forçando-a a
montar muito mais cópias do vírus e
liberá-las para o interior do alvéolo.
Esse processo destrói a célula do
hospedeiro, e os coronavírus liberados
infectam as células vizinhas.

O QUE VOCÊ PODE FAZER?
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Ações preventivas

Atualmente, não existe tratamento comprovado para a
COVID-19. Portanto, a adoção das melhores práticas
para prevenir a infecção é crucial. Essas incluem:
• Distanciamento físico – mantenha uma distância de
pelo menos 2 metros entre você e outras pessoas fora
de sua casa
• Lavagem adequada das mãos – lave as mãos por
pelo menos 20 segundos
• Tossir ou espirrar no cotovelo ou num lenço de papel
e lavar imediatamente as mãos depois
2 metros
6 pés
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Fique saudável
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Fique informado

Crie uma rotina: tenha uma dieta bem equilibrada, beba
bastante água, durma o suﬁciente, exercite-se e monitore
sua saúde mental. Entre em contato com a família e amigos
para obter apoio.
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Cada bolsa de ar, ou alvéolo, é
envolvida por capilares, onde os
glóbulos vermelhos liberam dióxido
de carbono (CO2) e absorvem
oxigênio (O2). Duas células
alveolares facilitam as trocas
gasosas; as células do tipo I são
ﬁnas o suﬁciente para que o
oxigênio passe direto, e as células
do tipo II secretam o surfactante –
uma substância que reveste o
alvéolo e impede o colapso.
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Com um situação que muda diariamente, é muito
importante se manter informado. Assim, você ﬁca sabendo
se houve alguma mudança tanto globalmente como na sua
comunidade. Tenha certeza de buscar fontes baseadas em
evidências para evitar desinformação.
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Doar

Considere doar para empresas locais ou campanhas de
ﬁnanciamento on-line se você tiver flexibilidade ﬁnanceira.
Se você tiver tempo livre, considere o voluntariado para
iniciativas da comunidade, como ajudar a entregar
comida para os necessitados.

