
Estágios da COVID- 19

Fase de resposta viral 
Fase de Resposta Inflamatória

Tempo

Quadro clínico

Estágio I – Infecção viral 
“Resfriado ou gripe seca” 

Estágio II – Pneumonia Estágio III – Hiperinflamação
“tempestade inflamatória”

Exames 
complementares

Sintomas leves, Temp
> 37,8oC, tosse seca, 

diarreia, cefaleia

Tosse seca + Febre 
Dispneia

SIRS / Choque
SARA “atípica”

Falência cardíaca
Coagulopatia

Linfopenia, ↑ Tempo 
de protrombina, 

↑Dímeros D, ↑ LDH transaminases↑ ↑, 
procalcitonina N ou ↓

↑ ↑ marcadores 
inflamatórios (PCR, LDH, 

Dímeros-D, ferritina), 
↑troponina, ↑ BNP

IIa – sem hipóxia IIb – com hipóxia

Sat O2 > 93 Sat O2 < 93

TC tórax

Leve-moderado
< 50%

Acentuado  
> 50%

Síndrome Hemofagocítica
HScore > 169
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% estimado de 
óbito 0 0 – 15% 50%

Rx torax
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Notas de apresentação
Figura 3 algoritmo de farmacoterapia em pacientes com diagnóstico confirmado de DPOC. A integração do comprometimento da função pulmonar, a gravidade dos sintomas e o risco de exacerbações ajudam a determinar a severidade da doença. A doença mais suave pode beneficiar de um único broncodilatador inalatório de longa duração, preferencialmente um antagonista muscarínico de ação prolongada (LAMA). Em pacientes com função pulmonar mais comprometida e exacerbações infreqüentes de intensidade moderada, um LAMA combinado com um agonista beta2 de ação prolongada (LABA) em um único inalador ou inaladores duplos pode ser usado. Uma história de asma, alergias ou rinite ou uma contagem elevada de eosinófilos sanguíneos (> 300 por milímetro cúbico) favorece o uso inicial de um glicocorticóide inalado (IGC) combinado com um LABA. Se os sintomas e exacerbações persistirem (mais de duas exacerbações por ano ou uma hospitalização para DPOC), a terapia tripla consistindo de um LAMA, um LABA, e um IGC é útil. Uma variedade de terapias sistêmicas (azitromicina, Roflumilast, xantinas e antioxidantes) pode ser considerada como agentes de terceira linha. O uso de agentes biológicos requer estudos adicionais para validar sua eficácia. PDE4i denota fosfodiesterase-4 inibidor, e SABD broncodilatador de ação curta.
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