
Traduzindo as medidas de transmissibilidade em recomendações para a prevenção do 

coronavirus 

 

Embora inferior a doenças como sarampo ou rubéola, o rápido aumento de casos clinicamente 

manifestos do coronavírus - COVID-19 - sugere que a sua transmissibilidade da doença é alta. 

Vários estudos são consistentes em que, em média, cada caso infeccioso gera mais de dois casos 

adicionais. Essa estimativa, conhecida como número reprodutivo (básico ou efetivo, 

dependendo do contexto), tem sido relatada em torno de valores entre 2 e 4 para o 

coronavírus.1,2 No entanto, algumas estimativas têm intervalos de confiança mais altos que 

atingem valores próximos a 8. 

Um número reprodutivo maior que um implica um aumento progressivo de casos, o que se 

traduz em epidemias. Por outro lado, reduzir esse valor para valores menores que 1 levará à 

eventual eliminação da transmissão, o que é esperado com medidas preventivas. 

O número reprodutivo resulta do produto de três fatores. Um deles é a duração da 

infecciosidade (período em que um caso pode ser uma fonte de transmissão); outro fator é a 

probabilidade da transmissão ocorrer em um contato; e o outro fator é a taxa de contatos. A 

duração da infecciosidade e a probabilidade de transmissão por contato são fenômenos 

biológicos quase inerentes à patologia e, portanto, são mais difíceis de modificar. No entanto, é 

mais fatível controlar a taxa de contatos. 

Uma estratégia teoricamente efetiva seria eliminar qualquer tipo de contato entre as pessoas. 

Mas isso é certamente impraticável. Portanto, um objetivo razoável seria reduzir os contatos ao 

ponto que o número reprodutivo seja menor do que 1. Se começarmos com um valor de 8, seria 

necessário reduzir a taxa de contatos de cada caso em cerca de 90% para atingir esse objetivo 

(> 88,5%, resultado de 1 menos o inverso do número reprodutivo básico). Como é difícil testar 

toda a comunidade, uma recomendação sensata é que essa medida seja aplicada a todas as 

pessoas com sintomas respiratórios compatíveis. Isso representaria o confinamento doméstico 

de pessoas com sintomas respiratórios que não precisam de cuidados especializados. 

Por outro lado, as pessoas assintomáticas também são uma população a considerar sendo que 

representa a maioria das infecções. Estudos recentes mostram que até 90% das infecções 

podem ser assintomáticas. Embora a probabilidade de transmissão a partir deles parece ser 45% 

menor que a dos casos sintomáticos, sendo a grande maioria, os casos assintomáticos acabam 

sendo a fonte de 79% dos casos clínicos.3 Isso significa que, mesmo que uma pessoa não tenha 

sintomas, ela tem uma grande importância epidemiológica, pois pode infectar pessoas que sim 

desenvolverão doença grave, como ocorre frequentemente com os idosos. 

Dadas as limitações, tanto logísticas quanto de recursos, para realizar testes de massa, em 

situações epidêmicas devemos considerar que todos somos potenciais portadores da infecção. 

Dessa forma, mesmo considerando que os portadores assintomáticos têm uma 

transmissibilidade menor, uma meta razoável para pessoas assintomáticas seria reduzir em mais 

de 78% (> 77,3%) a taxa de contatos. 

É importante esclarecer que esses cálculos se baseiam em extrapolações feitas a partir de 

estudos independentes, razão pela qual supõem se os piores cenários. No entanto, mesmo em 

um cenário mais otimista (por exemplo, com um número reprodutivo de 5 para os sintomáticos), 



a redução de contatos deveria ser reduzida em pelo menos 80% para os sintomáticos e 55% para 

as pessoas assintomáticas. 

Embora seja muito difícil quantificar quantos contatos normalmente temos, é importante levar 

esses valores em consideração para entender a necessidade de isolamento social, mesmo entre 

pessoas assintomáticas. É essencial entender que o vírus é transmitido por aerossóis que podem 

permanecer suspensos no ar por até 3 horas após tossir ou espirrar.4 Além disso, o vírus pode 

permanecer viável por alguns dias em várias superfícies. Portanto, a limpeza adequada dos 

espaços comuns e a higiene pessoal são muito importantes. 

Durante a epidemia, mesmo as pessoas assintomáticas devem evitar aglomerações e reduzir 

todas as atividades que implicam proximidade com outras, incluindo transporte público, eventos 

sociais, culturais ou acadêmicos. Sempre que possível, o trabalho e o estudo devem ser 

realizados virtualmente e as atividades comerciais e deslocamentos devem ser reduzidas ao 

estritamente essencial, como a compra de alimentos ou medicamentos. Além disso, os casos 

com sintomas respiratórios leves devem ser tratados em casa com hidratação e paracetamol 

quando precisar. A visita a centros de saúde só deve ser feita quando justificada pela presença 

de fatores de risco (doença subjacente grave) ou sinais de alerta (como dificuldade respiratória 

ou comprometimento cognitivo). 

Os idosos foram identificados como a população especialmente suscetível a complicações. No 

entanto, para a redução da transmissão, pessoas de todas as idades, mesmo sem sintomas, são 

importantes e devem estar comprometidas com a prevenção. Dessa forma, na ausência de 

vacinas ou outras estratégias preventivas, a redução na taxa de contatos será a única estratégia 

para retardar a progressão dessa pandemia. 

Se essas medidas forem aplicadas adequadamente, espera-se que o número de novos casos 

pare de aumentar e comece a diminuir. É muito difícil prever até quando devemos manter todas 

essas medidas preventivas. Mas é claro que quanto mais precoce e rigorosamente sejam 

incorporadas, mais rapidamente serão estabilizadas as condições epidemiológicas e poderemos 

gradualmente retornar ao nosso cotidiano. 
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