
Antirreumáticos: são necessários? 
Outro ponto de contraste entre o protocolo e os médicos de família é o uso de antirreumáticos, que não 

são recomendados pelo protocolo. "Este é um tema polêmico. A evolução da doença também afeta a 

parte imunológica, e os antirreumáticos geralmente são medicamentos que devem controlar a 

inflamação - explica Perno. 

• Pessoalmente, acredito que um leve efeito anti-inflamatório em casa através dos anti-

inflamatórios não não esteróides - portanto, não cortisona - representam uma perspectiva de 

tratamento razoável ".  

• ParacetamolA febre é desencadeada pelo nosso sistema imunológico para combater infecções 

virais ou bacterianas com a temperatura. Justamente por isso podemos nos perguntar: se 

tomarmos um antitérmico, não estaremos boicotando nosso sistema imunológico?  

"Em condições normais, essa observação seria correta: quando há uma simples gripe ou resfriado, seria 

apropriado tomar paracetamol apenas acima de 38 graus de febre - explica Corti. - Mas com Covid a 

situação é muito diferente: porque neste caso a febre pode ser devido a uma reação inflamatória muito 

forte e, portanto, é aconselhável tomar o medicamento mesmo acima de 37,5 ".  

Proteja os outros e monitore a si mesmo 
"Quem tem contatos próximos e prolongados ao longo do tempo, dentro de casa, com um assunto que 

certamente é positivo, deve usar máscaras aprovadas como FFP2 ou FFP3 - explica Roberto Cauda, 

professor titular de doenças infecciosas da Universidade Católica do Sagrado Coração em Roma.  

Em todos os outros casos, por exemplo ao ar livre ou onde se pode manter uma distância de pelo menos 

um metro, as máscaras cirúrgicas são suficientes para reduzir bastante o risco de contágio".Em muitos 

casos, nenhuma terapia é necessária em casa Covid-positivo: há muitas pessoas assintomáticas ou 

paucissintomáticas, com sintomas tão efêmeros que dispensam qualquer prescrição. 

 Mas pode ser útil ter um oxímetro para verificar periodicamente 

a oxigenação do sangue e captar os sinais iniciais de um possível 

agravamento que pode se espalhar rapidamente para o resto do 

corpo. "É verdade que o pulmão é o órgão mais afetado pelo 

Sars-Cov-2 - e se a tosse se somar à 'fome de ar' o sujeito deveria 

ser hospitalizado - mas a Covid é uma doença que também pode 

afetar muitos outros órgãos.  

Porque esse vírus se liga a um receptor, chamado ACE2, que 

está amplamente presente em órgãos como coração, fígado, rins. E nos tecidos gordurosos - explica 

Cauda. - Então, onde há disseminação do vírus, a doença se torna sistêmica ". Usar o oxímetro em 

repouso pode ser enganoso.OxigênioÉ importante avaliar cuidadosamente o valor de oxigênio. " 

Se o paciente informar ao médico que está com os valores normais de oxigênio, acima de 96, o médico 

pode fazê-lo andar por 6 minutos e pedir uma segunda medição para ver se o oxigênio no sangue caiu - 

explica Pierluigi Bartoletti, médico. e vice-secretário da. 



 Fimmg (Federação Italiana de Clínicos Gerais) - Aqui no Lazio nós médicos também usamos a escala de 

classificação MEWS para avaliar a condição do paciente Covid à distância, que dá notas de 0 a 4 levando 

em consideração a temperatura corporal , pressão sistólica , frequência cardíaca e número de 

respirações.  

Por exemplo: se o paciente tem febre de  
40, a pressão arterial é superior a 200, o pulso é 140 e o número de respirações é superior a 30, então o 

paciente está em "Mews 4", ou em estado "vermelho" que exija internação imediata. Se, por outro lado, 

a febre for 38, a pressão 150, o pulso 90 e os atos respiratórios forem 21, o paciente é "Mews 1" e pode 

fique em casa. 

 Para este último Tipo de pacientes, talvez jovens e saudáveis, é mais importante que o médico lhes 

explique o que não devem fazer do que o que devem fazer: não usar aerossóis, não usar cortisona e não 

usar heparina (útil apenas para pacientes acamados). Um antibiótico só pode ser usado se tiver 

infecções ou bronquiectasias, porque os antibióticos são inúteis contra a Covid”. 

O médicoEsse contato com o médico para transmitir os valores necessários ao acompanhamento do 

paciente pode ocorrer duas ou três vezes ao dia. E é particularmente importante para pacientes com 

comorbidades ou outras condições que possam agravar a Covid. " 

• Os que correm maior risco são os obesos, os diabéticos, os que sofrem de doenças respiratórias, 

os que sofrem de doenças autoimunes e, portanto, usam drogas imunossupressoras - explica 

Bartoletti.  

• E se não é o quadro de saúde que é alarmante, pode ser social: eu refiro-me aos idosos ou 

deficientes que vivem sozinhos, ou aos doentes que têm pouca ou nenhuma cooperação com o 

médico, talvez por causa de demências ou doenças psiquiátricas". 

 A dieta"O que nunca deve ser esquecido é a ingestão correta de frutas, legumes e proteínas - explica 

Francesco Landi, professor de medicina interna da Cattolica e chefe do hospital dia pós Covid da 

Policlínica Gemelli.  

Não deve faltar porções de frutas e legumes, sobretudo agora que 

nos aproximamos do inverno e temos frutas cítricas: para evitar 

deficiências de vitamina C graças às laranjas e tangerinas. o 

paciente Covid positivo que fica em casa, por falta de apetite 

ligada à perda de paladar e olfato”. E é útil tomar vitaminas?  

“Não existe nenhum estudo que de alguma forma justifique o 

uso de suplementos vitamínicos durante a Covid – salienta 

Perno.  

A vitamina D normal em boa saúde tende a viver mais. Mas isso não significa que se encher de vitamina 

D viverá melhor. A vitamina D é reduzida em todas as condições em que o organismo está sob estresse. 

A restauração da vitamina D pode fazer sentido, mas cuidado: não há evidências de que ao se encher de 

vitaminas estejamos combatendo a Covid.  

Se o corpo está bem - muitos são assintomáticos, não apresentam sintomas particulares - então não há 

necessidade de se encher de vitaminas". Heparina: apenas para pessoas em maior risco"A heparina 



pode ser útil na prevenção do tromboembolismo venoso. Os sujeitos de maior risco são principalmente 

os idosos acamados e, portanto, não se movimentam muito.  

No entanto, deve-se avaliar caso a caso: para pacientes que já estão em tratamento anticoagulante ou 

que estejam tomando outras drogas que possam interferir na coagulação do sangue, a heparina não 

deve ser administrada, explica Corti. “Na fase de prevenção anti-Covid, a heparina de escolha no 

momento é a enoxaparina. Quanto à profilaxia antitrombótica, a enoxaparina é usada na dose de 4.000 

unidades ao dia. 

 Ou se o paciente ultrapassar um peso considerável, acima de 90-95 quilos, é 

administrada uma dose de 6.000 unidades por dia. 
 Obviamente apenas sob prescrição médica, e não para pacientes 

assintomáticos ou paucissintomáticos. "Em casa, não vejo por 

que uma pessoa assintomática deve usar heparina. Por ser um 

anticoagulante, pode desencadear hemorragias, por exemplo, 

hemorragias cerebrais - observa Perno.  

 A heparina demonstrou ter eficácia substancial em formas 

graves (e, portanto, hospitalizadas) na redução da coagulação 

intravascular, que é uma das principais causas de morte na 

Covid". Se o paciente tiver uma situação geral que exija o uso de anticoagulantes, a heparina é 

altamente recomendada. " 

Mas se uma pessoa tem sintomas graves o suficiente que sugerem o uso de heparina, não deve ficar em 

casa: deve ser hospitalizada. No entanto, se a pessoa, por algum motivo, não puder ser internada, fica 

claro que a heparina pode se tornar uma ferramenta”, explica Perno. "Mas não vamos esquecer que 

sendo uma droga que previne a coagulação do sangue, pode ter sérios efeitos colaterais." 


