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RESUMO 

 

Em dezembro de 2019, a partir dos relatos de diversos casos de pneumonia de origem 
desconhecida em Wuhan, foi detectado um vírus respiratório emergente, denominado de 
“Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2” (SARS-CoV-2). Patógeno responsável 
por ocasionar uma nova doença designada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como “Coronavirus Disease 2019” (COVID-19). O novo coronavírus, pertencente à ordem 
Nidovirales, família Coronaviridae, subfamília Orthocoronavirinae, provavelmente é derivado 
de um transbordamento zoonótico, e disseminou-se rapidamente por diversos países. Em 
determinado momento a América do Sul chegou a ser o epicentro da doença no mundo, e 
atualmente, a cidade do Rio de Janeiro é o epicentro no país da variante Delta. A COVID-19 
é uma doença sistêmica, na qual indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 podem 
desenvolver a Síndrome Respiratória Aguda Grave e demandarem hospitalização e terapias 
de suporte. Ademais, os sinais clínicos e sintomas em pacientes acometidos são diversos e 
alguns podem apresentar um quadro de infecção assintomática. Casos de coinfecção, 
superinfecção e infecção secundária bacteriana, além de fúngica, viral e/ou parasitária em 
pacientes acometidos pela COVID-19 vêm sendo relatados e analisados. Este trabalho teve 
como objetivo a realização de uma revisão integrativa sobre o tema infecção por SARS-CoV-
2 e coinfecções/superinfecções bacterianas, abordando aspectos como a prevalência e 
incidência de coinfecções e superinfecções, os principais patógenos associados e seus 
perfis de resistência. A metodologia deste estudo foi baseada na realização de um 
levantamento bibliográfico nas plataformas PubMed, SciElo e LILACS, considerando a 
inclusão dos trabalhos publicados a partir de março de 2021, em língua portuguesa, inglesa 
ou espanhola, seguida pela extração, análise e síntese dos dados coletados. A maioria dos 
patógenos de etiologia bacteriana (N = 32; 73%), descritos em pacientes infectados pelo 
SARS-CoV-2, foi de bacilos Gram-negativos. As principais espécies bacterianas verificadas 
– a maioria causando infecções adquiridas em ambiente hospitalar, foram: Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii e Streptococcus pneumoniae. Em grande parte dos estudos (11/21; 52%), 
detectou-se amostras bacterianas com resistência a antimicrobianos. Os resultados 
integrados demonstram a necessidade do gerenciamento do uso de antibióticos em vista de 
controlar a disseminação de microrganismos multirresistentes, o impacto da pandemia 
COVID-19 nos níveis de resistência antimicrobiana global, bem como, a redução de casos 
de coinfecção e superinfecção bacteriana em pacientes com COVID-19, quadro clínico que 
está associado ao prolongamento do período de internação, elevação das taxas de 
mortalidade e morbidade pela patologia.   

  

Palavras-chaves: SARS-CoV-2. Coinfecção Bacteriana. Superinfecção Bacteriana. 
Resistência Antimicrobiana. 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

In December 2019, from the reports of several cases of pneumonia of unknown origin in 
Wuhan, an emerging respiratory virus was detected, called Severe Acute Respiratory-
Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Pathogen responsible for causing a new disease 
designated by the World Health Organization (WHO) as Coronavirus Disease 2019 (COVID-
2019). The new coronavirus, belonging to the order Nidovirales, family Coronaviridae, 
subfamily Orthocoronavirinae, is probably derived from a zoonotic overflow, and has spread 
rapidly to several countries. At one point South America became the epicenter of the disease 
in the world, and currently, Rio de Janeiro city is the epicenter in the country of the Delta 
variant. COVID-19 is a systemic disease, in which individuals infected with SARS-CoV-2 can 
develop Severe Acute Respiratory Syndrome and require hospitalization and supportive 
therapies. In addition, the clinical signs and symptoms in affected patients are diverse and 
some may have an asymptomatic infection condition. Cases of co-infection, superinfection 
and secondary bacterial infection, as well as fungal, viral and/or parasitic in patients affected 
by COVID-19 have been reported and analyzed. This study aimed to conduct an integrative 
review on the topic of SARS-CoV-2 infection and bacterial co-infections/superinfections, 
addressing aspects such as prevalence and incidence of co-infections and superinfections, 
the main associated pathogens and their resistance profiles. The methodology of this study 
was based on conducting a bibliographic survey on the PubMed, SciElo and LILACS 
platforms, considering the inclusion of works published from March 2021, in Portuguese, 
English or Spanish, followed by the extraction, analysis and synthesis of the collected data. 
Most pathogens of bacterial etiology (N = 32; 73%), described in patients infected with SARS-
CoV-2, were gram-negative bacilli. The main bacterial species verified – most causing 
infections acquired in a hospital environment, were Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii and 
Streptococcus pneumoniae. In most studies (11/21; 52%), bacterial samples with 
antimicrobial resistance were detected. The integrated results demonstrate the need to 
manage the use of antibiotics in order to control the spread of multidrug-resistant 
microorganisms, the impact of the COVID-19 pandemic on the levels of global antimicrobial 
resistance, as well as the reduction of cases of co-infection and bacterial superinfection in 
patients with COVID-19, a clinical picture that is associated with the prolongation of the 
hospitalization period, increased mortality and morbidity rates due to the pathology.   

 

 

Keywords: SARS-CoV-2. Bacterial Coinfection. Bacterial Superinfection. Antimicrobial 
Resistance. 
 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

  

En diciembre de 2019, a partir de los informes de varios casos de neumonía de origen 
desconocido en Wuhan, se detectó un virus respiratorio emergente, llamado “Severe Acute 
Respiratory Syndrome-Coronavirus-2” (SARS-CoV-2). Patógeno responsable de causar una 
nueva enfermedad designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
“Coronavirus Disease 2019” (COVID-19). El nuevo coronavirus, perteneciente al orden 
Nidovirales, la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, probablemente se 
derive de un desbordamiento zoonótico y se ha propagado rápidamente a varios países. En 
marzo de 2020, la COVID-19 se caracterizó como una pandemia. En un momento dado, la 
América del Sur se convirtió en el epicentro de la enfermedad en el mundo, y actualmente, 
en la ciudad de Río de Janeiro es el epicentro en el país de la variante Delta. La COVID-19 
es una enfermedad sistémica y tormentosa, en la que los individuos infectados con SARS-
CoV-2 pueden desarrollar Síndrome Respiratorio Agudo Severo y requerir hospitalización y 
terapias de apoyo. Además, los signos y síntomas clínicos en los pacientes afectados son 
diversos y algunos pueden tener una condición de infección asintomática. Se han notificado 
y analizado casos de coinfección, superinfección e infección bacteriana secundaria, así 
como fúngica, viral y/o parasitaria en pacientes afectados por la COVID-19. Este estudio tuvo 
como objetivo realizar una revisión integradora sobre el tema de la infección por SARS-CoV-
2 y la coinfecciones/superinfecciones bacterianas, abordando aspectos como la prevalencia 
e incidencia de coinfecciones y superinfecciones, los principales patógenos asociados y sus 
perfiles de resistencia.  La metodología de este estudio se basó en una encuesta bibliográfica 
en las plataformas PubMed, SciElo y LILACS, considerando la inclusión de trabajos 
publicados a partir de marzo de 2021, en portugués, inglés o español, seguido de la 
extracción, análisis y síntesis de los datos recopilados. La mayoría de los patógenos de 
etiología bacteriana (N = 32; 73%), descritos en pacientes infectados con SARS-CoV-2 
fueron bacilos gramnegativos. Las principales especies bacterianas verificadas, que más 
causan infecciones adquiridas en un entorno hospitalario, fueron: Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii y Streptococcus pneumoniae. En la mayoría de los estudios (11/21; 52%), se 
detectaron muestras bacterianas con resistencia antimicrobiana. Los resultados integrados 
demuestran la necesidad de gestionar el uso de antibióticos para controlar la propagación 
de microorganismos multirresistentes, el impacto de la pandemia de COVID-19 en los niveles 
de resistencia a los antimicrobianos globales, así como la redución de los casos de 
coinfección y superinfección bacteriana en pacientes con COVID-19, un cuadro clínico que 
se asocia con la prolongación y el aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad debido a 
la patología.  
 

Palabras clave: SARS-CoV-2. Coinfección Bacteriana. Superinfección Bacteriana. 

Resistencia Antimicrobiana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1.HISTÓRICO  

 

A partir do dia 8 de dezembro de 2019, unidades de saúde relataram diversos 

casos de pneumonia de etiologia desconhecida em Wuhan, cidade localizada na 

província de Hubei, da República Popular da China. (CHEN et al., 2020a) Em 31 de 

dezembro de 2019, as autoridades de saúde da China notificaram a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sobre a série de casos, relacionando o surto de pneumonia, 

provavelmente ocasionado por um agente infectocontagioso, ao Mercado Atacadista 

de Frutos do Mar de Huanan (Wuhan South China Seafood Wholesale Market). 

(CHEN et al., 2020a; HUI et al., 2020) Uma vez que a maioria dos pacientes 

acometidos, trabalhavam ou residiam ao redor deste mercado, local que também 

ocorre a comercialização de animais vivos e silvestres, sugerindo uma possível 

infecção zoonótica. (Ibidem) 

O Centro de Controle de Doenças e Prevenção Chinês (China CDC), também 

no dia 31 de dezembro, enviou equipes para acompanhar os casos em Hubei e 

Wuhan, a fim de realizar uma investigação epidemiológica e etiológica, buscando 

identificar a origem dos casos de pneumonia grave. (ZHU et al., 2020) A partir de 

amostras de lavado bronco-alveolar, coletadas no dia 30 de dezembro de 2019, de 

pacientes do Hospital Wuhan Jinyintan, foram realizados o processo de extração de 

RNA, e em seguida o sequenciamento do genoma, identificando assim sequências 

semelhantes aos vírus pertencentes à linhagem B do gênero beta-coronavírus. 

(Ibidem) Apresentando 85% de semelhança com a sequência genômica de um dos 

coronavírus presente em morcegos (bat-SL-CoVZC45, MG772933), constatando que, 

possivelmente, os casos de quadros de pneumonia grave estariam sendo 

ocasionados por um novo agente viral do grupo dos coronavírus. (Ibidem) A equipe 

enviada, realizou também ensaios de RT-PCR (do inglês Reverse Transcription-

Polymerase Chain Reaction) a partir das amostras coletadas, bem como o isolamento 

do vírus em células epiteliais das vias aéreas humanas e em linhagens celulares do 

tipo Vero E6 e Huh-7. (Ibidem) 

O vírus isolado, possível agente etiológico da epidemia em Wuhan, foi 

nomeado inicialmente como 2019-nCoV (2019-novo Coronavírus), pela OMS. Porém, 

pouco tempo após, no dia 11 de fevereiro, o Grupo de Estudos de Coronaviridae 

https://paperpile.com/c/aISXxY/M0tH
https://paperpile.com/c/aISXxY/M0tH
https://paperpile.com/c/aISXxY/M0tH
https://paperpile.com/c/aISXxY/DPaz
https://paperpile.com/c/aISXxY/DPaz
https://paperpile.com/c/aISXxY/M0tH
https://paperpile.com/c/aISXxY/M0tH
https://paperpile.com/c/aISXxY/DPaz
https://paperpile.com/c/aISXxY/DPaz
https://paperpile.com/c/aISXxY/DPaz
https://paperpile.com/c/aISXxY/wsWd
https://paperpile.com/c/aISXxY/wsWd
https://paperpile.com/c/aISXxY/wsWd
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(CSG), do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV), baseado na análise 

filogenética e taxonômica, renomeou o vírus para Severe Acute Respiratory 

Syndrome-Coronavirus-2/Síndrome Respiratória Aguda Grave-Coronavírus-2 (SARS-

CoV-2), devido às evidências da relação deste com o coronavírus SARS-CoV, que 

ocasionou o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2002-2003, afetando, 

principalmente, o continente Asiático. (CORONAVIRIDAE STUDY GROUP OF THE 

INTERNATIONAL COMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES, 2020) No mesmo dia, 

a OMS em consonância com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE) e Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 

anunciou o nome da patologia ocasionada pelo vírus emergente como Coronavirus 

Disease 2019/Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19). (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020)  

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS já havia declarado que o surto de casos de 

infecção por SARS-CoV-2 configurava uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), em virtude do seu potencial de rápida disseminação 

por diversos países, e até esta data, 19 países já apresentavam casos associados ao 

SARS-CoV-2, demonstrando ser este, um patógeno de alta transmissibilidade. 

(OPAS, 2020a)  

Através do fórum de discussões da Virological.org, foi publicado os resultados 

do primeiro sequenciamento do genoma completo do SARS-CoV-2 no Brasil, o qual 

foi realizado 48h após a confirmação dos primeiros casos de COVID-19 no país. 

(NUNO FARIA, 2020) O primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, no 

Instituto Lutz, em um residente de São Paulo, que havia acabado de retornar de uma 

viagem à região da Lombardia, na Itália. Em decorrência da rápida disseminação 

geográfica do novo coronavírus, no dia 11 de março, a OMS caracterizou a COVID-

19 como sendo uma pandemia, ocasionada pelo SARS-CoV-2. (UNA-SUS, 2020) 

Pandemia é uma palavra de origem grega formada pelos prefixos pan e demos, 

utilizada para designar uma epidemia de um agravo que atinge vários países de 

diferentes continentes. (DE REZENDE, 1998) Já na epidemia, o agravo que 

geralmente tem aparecimento súbito, se propaga por determinado período em uma 

determinada região geográfica, e na endemia a doença ocorre dentro de um número 

esperado de casos para uma determinada região, em um determinado período, 

baseado na ocorrência em anos anteriores. (Ibidem) 

https://paperpile.com/c/aISXxY/wizs
https://paperpile.com/c/aISXxY/wizs
http://paperpile.com/b/aISXxY/wizs
http://paperpile.com/b/aISXxY/wizs
https://paperpile.com/c/aISXxY/BKxr
https://paperpile.com/c/aISXxY/BKxr
https://paperpile.com/c/aISXxY/4n5E
https://paperpile.com/c/aISXxY/M8Dg
https://paperpile.com/c/aISXxY/KNOg
https://paperpile.com/c/TP8lfL/m2xS
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Pouco tempo após o primeiro relato de COVID-19 no Brasil (Figura 1), a 

transmissão comunitária em todo território nacional foi declarada e reconhecida pelo 

Ministério da Saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) Nesse dia (20/03/2020), o país 

apresentava 904 casos confirmados e 11 óbitos. (Ibidem) No mês de maio de 2020, a 

América do Sul se tornou o novo epicentro da doença no mundo. (FEUER, 2020) 

Pouco mais de um ano depois, em setembro de 2021, foram contabilizados mais de 

20 milhões de casos notificados e mais de 583 mil óbitos. (CORONAVÍRUS BRASIL, 

2021) Os países das Américas permanecem em estado de transmissão comunitária, 

salvo alguns localizados nas Ilhas do Caribe e do Oceano Atlântico. (GEO-HUB 

COVID-19, 2021)  

Atualmente, a população brasileira sucumbe aos efeitos da crise sanitária 

mundial em meio a um terreno de crise socioeconômica no país. O Brasil apresenta 

um panorama de colapso no sistema de saúde; enquanto a estimativa de transmissão 

– 0.86 (IMPERIAL COLLEGE LONDON, 2021) e a taxa de letalidade da doença – 

2,8% (CORONAVÍRUS BRASIL, 2021; IMPERIAL COLLEGE LONDON, 2021) 

continuam elevadas, a vacinação ocorre em um ritmo lento – até o momento 84,29% 

da população brasileira recebeu a primeira dose ou dose única, e apenas 39,80% a 

segunda, incluído neste percentual indivíduos que receberam dose única também. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021a), sendo este contexto propício para surgimento de 

novas linhagens de interesse clínico-epidemiológico.  

Por outro lado, em Wuhan, após esforços nacionais e 76 dias de bloqueio da 

cidade, a epidemia de SARS-CoV-2 foi contida, e em 26 de abril de 2020, o número 

de pacientes COVID-19 positivos hospitalizados, e de novos casos diminuiu para zero. 

(LI et al., 2020) Estes dados sugerem que medidas de restrição de circulação de 

pessoas e isolamento são eficientes quando devidamente realizadas (KISSLER et al., 

2020; XU; LI, 2020). 

Em contrapartida, uma pesquisa acerca das características clínicas e 

epidemiológicas da epidemia da COVID-19 no país deduziu que a falta de bloqueio e 

os desafios na notificação dos casos e de acesso não equitativo a testes/diagnósticos 

integram os fatores que potencialmente contribuem para a disseminação rápida e 

sustentada da epidemia no Brasil. (HAJAR et al., 2020) 

  

Entre 25 de fevereiro e 18 de março de 2020, dois terços (586/876; 
66,9%) dos testes de diagnóstico foram realizados em laboratórios 

https://paperpile.com/c/aISXxY/PhpA
https://paperpile.com/c/aISXxY/zgsn
https://paperpile.com/c/aISXxY/zgsn
https://paperpile.com/c/TP8lfL/RGq7
https://paperpile.com/c/TP8lfL/RGq7
https://paperpile.com/c/aISXxY/EkZg
https://paperpile.com/c/aISXxY/EkZg
https://paperpile.com/c/aISXxY/EkZg
https://paperpile.com/c/hZEw0C/3MX6
https://paperpile.com/c/hZEw0C/3MX6
https://paperpile.com/c/hZEw0C/SK0H
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
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médicos privados, onde os custos variam normalmente entre 300 e 
690 reais (contextualizando, o atual o salário mínimo mensal é de 
1.045 reais) (HAJAR et al., 2020, p. 860) 
 

Ademais, uma pesquisa sorológica realizada no Brasil, estimou que os casos 

detectados podem ser sete vezes maiores do que os casos relatados. (HAJAR et al., 

2020 apud SILVEIRA et al., 2020) 

 Até o momento, 4 variantes do SARS-CoV-2 classificadas pela OMS como 

variantes de preocupação – VOC (do inglês Variant Of Concern) foram identificadas - 

Alfa, Beta, Gama e Delta. (OPAS, 2021) O município Rio de Janeiro, atualmente, é 

considerado o epicentro da variante Delta no país. (NITAHARA, 2021). Sendo essa, a 

VOC associada a um aumento da transmissibilidade - maior do que foi observado para 

as outras variantes, e a uma significativa redução na efetividade das vacinas. (OPAS, 

2021) 

 

Figura 1 - Linha do tempo dos principais marcos em relação à pandemia da  

COVID-19 

 

Fonte: a autora (2021). 

(Arte desenvolvida através do Canva) 

https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/sE0p
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/WDs3
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/WDs3
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/WDs3
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1.2. TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO 

 

O vírus SARS-CoV-2, é uma espécie de Coronavírus (CoVs) relacionada ao 

desenvolvimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Até o momento, sete CoVs 

humanos já foram descritos, incluindo HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-

HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2. (MOHAMADIAN et al., 2021)  

Os CoVs são vírus grandes, com diâmetro entre 60 a 130 nm, envelopados, 

apresentam o genoma formado por RNA de fita simples de sentido positivo [(+) 

ssRNA] e pertencem à ordem Nidovirales, família Coronaviridae, subfamília 

Orthocoronavirinae. (CHAN et al., 2020; COURA, 2013) Os coronavírus estão 

alocados em quatro gêneros: Alphacoronavírus (αCoV), Betacoronavírus (βCoV), 

Gammacoronavírus (γCoV) e Deltacoronavírus (δCoV). Uma análise filogenética 

revelou que o SARS-CoV-2 está relacionado ao gênero βCoV; esse vírus apresenta 

o genoma em torno de 30 kb contendo 14 fases de leitura aberta [em inglês: Open 

reading frame (ORFs)], as quais codificam proteínas estruturais importantes para os 

processos de replicação e montagem do vírus. (CHAN et al., 2020; MOHAMADIAN et 

al., 2021)  

Quatro proteínas estruturais são essenciais: Glicoproteína Spike (S) – promove 

a entrada do vírus na célula do hospedeiro; Proteína de Envelope (E) -  associada 

com a montagem e liberação de novas partículas virais; Proteína de Membrana (M) e 

Proteína do Nucleocapsídeo (N) – importante para replicação viral e proteção do 

material genético. (CUI; LI; SHI, 2020) 

No início do século XXI, outros dois CoVs também sofreram transbordamento 

zoonótico e tornaram-se importantes patógenos humanos por suscitar quadros de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave. Estes coronavírus também foram responsáveis 

por ocasionar epidemias. O SARS-CoV, originado na província de Guangdong – 

China, em meados de 2002-2003 e o MERS-CoV, originado na Península Arábica, em 

2012. (CHAN et al., 2020)  

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/uIOg
https://paperpile.com/c/aISXxY/uIOg
https://paperpile.com/c/aISXxY/uIOg
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_reading_frame
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_reading_frame
https://paperpile.com/c/aISXxY/uIOg
https://paperpile.com/c/aISXxY/uIOg
https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/7aIS
https://paperpile.com/c/aISXxY/uIOg
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1.3. PATOGÊNESE 

 

Patogênese microbiana é o processo pelo qual os microrganismos 
causam doença. A patogênese microbiana se inicia com a exposição 
e aderência dos microrganismos às células hospedeiras, seguida pela 
invasão, infecção e, finalmente, a doença. (MADIGAN, 2016, p. 714) 
  

Evidências aduzem que a transmissão do SARS-CoV-2 ocorre, principalmente, 

através do contato com um indivíduo infectado (pré-sintomático, sintomático ou 

assintomático). (OPAS, 2020b) Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde 

(2020b), o contato próximo (menos de 1 metro) pode resultar na inalação ou 

inoculação do vírus na boca, nariz ou olhos - sendo este disseminado através de 

gotículas. A transmissão também pode ocorrer por meio de contato com fômites e 

aerossóis. (OPAS, 2020b) Trata-se de um microrganismo que desenvolveu 

mecanismos específicos para superar as defesas mucociliares do trato respiratório e 

a destruição pelos macrófagos alveolares, e assim poder se instalar no hospedeiro. 

(KUMAR, 2013, p. 317) A eliminação viral ocorre a partir do trato respiratório, saliva, 

e fezes. (SERRA-COMPTE et al., 2021, UMAKANTHAN et al., 2020) 

A patogenia da infecção pelo vírus emergente SARS-CoV-2 ainda não está 

totalmente elucidada, o que sabemos até o momento baseia-se, principalmente, nos 

estudos da infecção pelo SARS-CoV. Alguns elementos são importantes para 

compreender a infecção pelo SARS-CoV-2: O receptor da Enzima Conversora de 

Angiotensina 2 (ACE-2) – importante componente do Sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (SRAA); a glicoproteína Spike (S) ou espícula – proteína de superfície do 

SARS-CoV-2 constituída pelas subunidades S1 e S2; a proteína hemaglutinina-

esterase e a protease TMPRSS2. (CUI; LI; SHI, 2020; GUO et al., 2020; WALLS et 

al., 2020) Após o patógeno acessar, por exemplo, o trato respiratório superior, a 

adesão celular inicia com a ligação da glicoproteína S do vírus ao receptor da Enzima 

Conversora de Angiotensina – 2 do hospedeiro. (BRITO et al., 2020; GUO et al., 2020)  

Os receptores ACE-2 cumprem um papel essencial no ingresso do vírus nas 

células hospedeiras e na replicação viral. (UMAKANTHAN et al., 2020) Após, a 

partícula viral ser internalizada por endocitose mediada por clatrinas e adaptinas, 

forma-se o endossomo e o RNA viral é liberado no citoplasma permitindo a produção 

de poliproteínas e estruturas proteicas, através da tradução do material genético, 

dando início ao processo de replicação viral. (ALMEIDA et al., 2020; BRITO et al., 

https://paperpile.com/c/gOUQQj/wybO
https://paperpile.com/c/PTjf2V/khLR
https://paperpile.com/c/PTjf2V/khLR
https://paperpile.com/c/PTjf2V/khLR
https://paperpile.com/c/PTjf2V/5GFW
https://paperpile.com/c/PTjf2V/5GFW
https://paperpile.com/c/PTjf2V/5GFW
https://paperpile.com/c/PTjf2V/khLR
https://paperpile.com/c/PTjf2V/khLR
https://paperpile.com/c/PTjf2V/khLR
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2020) Estudos apontam que durante a fase da replicação viral, o SARS-CoV-2 induz 

a morte de células infectadas, demonstrando ser um vírus citopático. (BRYCE et al., 

2020; GUSTINE; JONES, 2021; XU et al., 2020) Os novos vírions maduros são 

transportados por vesículas e liberados por exocitose. (ALMEIDA et al., 2020; BRITO 

et al., 2020) 

Gustine e Jones (2021), em uma revisão sobre a imunopatologia da 

hiperinflamação na COVID-19, esboçaram que o SARS-CoV-2 infecta, 

principalmente, pneumócitos tipo 2, através do receptor da ACE-2 expresso nos 

alvéolos; a replicação viral leva a indução de piroptose (SONG et al., 2020), e o 

desencadeamento da produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, como: 

IL-1b, IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-a, IFN-g, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, MIP-1a/CCL3 

e MIP-1b/CCL4. O estudo também aborda que as células Th1 podem estar envolvidas 

na produção de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo para a tempestade de 

citocinas. (GUSTINE; JONES, 2021) 

Sabe-se que a Interleucina-6 (IL-6), por exemplo, atua através de um 

mecanismo que realiza a ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) 

resultando na liberação do hormônio glicocorticoide, o qual circula ligado ao receptor 

de glicocorticoide (CBG). (COURA, 2013, p. 21) O glicocorticoide é um dos mais 

importantes agentes inibidores de resposta inflamatória, e esse mecanismo pode 

tornar-se altamente tóxico, levando a falência múltipla de órgãos, coagulação 

intravascular e choque séptico. (Ibidem) Como observado anteriormente, o vírus 

SARS-CoV-2 desencadeia uma tempestade de citocinas, devido aos danos 

ocasionados pela replicação viral, e a IL-6 é uma das principais citocinas pró-

inflamatórias liberadas, podendo ocasionar uma hiperatividade do eixo HHA, condição 

essa que estudos anteriores relacionam com a promoção da resistência à insulina, 

hipertensão, hiperlipidemia, obesidade, redistribuição de leucócitos na circulação com 

redução no número de linfócitos e monócitos, além de leucocitose 

neutrofílica. (COURA, 2013, p. 21) 

A expressão do receptor ACE-2 está presente em diversos tecidos e tipos de 

células, sendo assim, o SARS-CoV-2 pode infectar variadas células, invadir e danificar 

diversos órgãos, ocasionando um amplo espectro de manifestações clínicas, tais 

como respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinais e oculares. 

(ASHRAF et al., 2021; CHEUNG et al., 2020; GARG, 2020; GUZIK et al., 2020; 

PÉREZ-BARTOLOMÉ; SÁNCHEZ-QUIRÓS, 2021) Cabe ressaltar que, estudos 

https://paperpile.com/c/PTjf2V/6pix
https://paperpile.com/c/PTjf2V/6pix
https://paperpile.com/c/PTjf2V/6pix
https://paperpile.com/c/PTjf2V/6pix
https://paperpile.com/c/PTjf2V/s64o
https://paperpile.com/c/PTjf2V/gNJa
https://paperpile.com/c/PTjf2V/gNJa
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mostraram que a infecção em lactentes apresenta características clínicas e/ou 

radiológicas distintas, em comparação às dos adultos. (HONG et al., 2020; OBA et al., 

2020) Esse grupo apresenta diferenças fisiológicas nas respostas imunológicas a 

infecção pelo SARS-CoV-2. (WONG et al., 2020) Ademais, uma recente revisão 

sistemática e meta-análise expôs evidências preliminares de que menores de 10-14 

anos têm menor suscetibilidade à infecção por SARS-CoV-2 do que adultos, enquanto 

adolescentes parecem ter suscetibilidade semelhante à dos adultos. (VINER et al., 

2021) 

 

1.4. ONE HEALTH 

 

A expressão “One Health” (Saúde Única) é definida como: 

  

O esforço colaborativo de várias profissões de ciências da saúde, 
juntamente com suas disciplinas e instituições relacionadas - 
trabalhando a nível local, nacional e global - para atingir uma saúde 
ideal para pessoas, animais domésticos, de vida selvagem, plantas e 
para nosso meio ambiente. (MCEWEN; COLLIGNON, 2018 apud ONE 
HEALTH COMMISSION, 2018)  
 

Em outras palavras, é uma abordagem que reconhece que a saúde humana 

depende do estado da saúde dos animais e do meio ambiente. Nessa perspectiva, o 

contato próximo com animais e seus ambientes oferecem condições para 

microrganismos serem disseminados entre animais e pessoas, bem como, 

perturbações em condições ambientais fornecem um cenário de transmissão de 

agravos, os quais podem se disseminar rapidamente por diversos países e 

continentes devido a intensificação de viagens e do comércio internacional. (CDC, 

2018)  

Estima-se que até 75% das doenças infecciosas humanas emergentes ou 

reemergentes das últimas décadas são zoonóticas; isto é, originadas em animais. 

(WOOLHOUSE; GOWTAGE-SEQUERIA, 2005) Ebola, infecção por salmonella, febre 

q (Coxiella burnetii), infecção pelo vírus do Nilo ocidental, e raiva, são alguns exemplos 

de doenças zoonóticas disseminadas em decorrência de modificações e perturbações 

(Figura 2) na saúde ambiental, animal e por consequência humana, as quais estão 

inter-relacionadas. (CDC, 2018)  
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No caso da COVID-19, estudos trouxeram a hipótese de que o SARS-CoV-2 

provavelmente foi originado de morcegos. (HU et al., 2020; PARASKEVIS et al., 2020) 

Sabemos que os morcegos são importantes hospedeiros naturais de alfacoronavirus 

e betacoronavirus (HU et al., 2020), e alguns coronavírus detectados em morcegos 

da província de Yunnan foram relacionados ao SARS-CoV-2, como: o ‘RaTG13’ 

detectado em morcegos da espécie Rhinolophus affinis, cuja análise filogenética 

apontou que o genoma completo é 96,2% semelhante ao do SARS-CoV-2 (ZHOU et 

al., 2020b);  o ‘RmYN02’ detectado em Rhinolophus malayanus, em que o genoma 

apresenta uma semelhança de 93,3% (ZHOU et al., 2020a); e os ‘ZC45’ e ‘ZXC21’ 

previamente detectados em Rhinolophus pusillus. (HU et al., 2018) O sequenciamento 

do genoma de cepas de coronavírus isoladas de pangolins das regiões de Guangxi e 

de Guangdong apresentou alta similaridade com o do SARS-CoV-2, porém, ao 

contrário dos morcegos que carregam os coronavírus saudavelmente, prováveis 

hospedeiros naturais, os pangolins infectados apresentaram sinais clínicos e 

alterações histopatológicas, indicando que são improváveis reservatórios, mas que 

assim como humanos, adquiriram o vírus após transbordamento (spillover) dos 

hospedeiros naturais. (HU et al., 2020) 

 

Figura 2 - Saúde Única e os fatores que contribuem para emergências ou 
reemergências em saúde 

 

Fonte: COURA, (2013), p. 1.873 apud HUGHES, (2001) 

(Arte desenvolvida através do Canva) 

https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3
https://paperpile.com/c/TP8lfL/Ii7s
https://paperpile.com/c/TP8lfL/Ii7s
https://paperpile.com/c/TP8lfL/Ii7s
https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3
https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3
https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3
https://paperpile.com/c/TP8lfL/nutm
https://paperpile.com/c/TP8lfL/nutm
https://paperpile.com/c/TP8lfL/nutm
https://paperpile.com/c/TP8lfL/5mqv
https://paperpile.com/c/TP8lfL/5mqv
https://paperpile.com/c/TP8lfL/5mqv
https://paperpile.com/c/TP8lfL/agNX
https://paperpile.com/c/TP8lfL/agNX
https://paperpile.com/c/TP8lfL/agNX
https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3
https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3
https://paperpile.com/c/TP8lfL/DOp3


29 
 

 

  

No entanto, a origem viral e os mecanismos do primeiro evento de 

transbordamento de SARS-CoV-2 permanecem obscuros. (GHORBANI et al., 2021) 

O SARS-CoV-2 atua como um múltiplo patógeno viral da espécie, com potencial de 

transbordamento entre humanos e várias espécies animais, incluindo domésticos e 

selvagens. (Ibidem)  

 

Por fim, os determinantes sociais de saúde estão intimamente relacionados 

com o conceito da saúde única. 

 

 Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde 
(CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, 
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 78)  
 

Saneamento precário, poluição do ar, violência, falta de acesso a serviços de 

saúde, falta de moradia acessível e de alimentos saudáveis, são alguns exemplos de 

disparidades sociais que aumentam a suscetibilidade à COVID-19 e mortalidade, dada 

a maior exposição ao patógeno e falta de acesso a medidas profiláticas e terapia de 

suporte, levando ao aumento da transmissão, adoecimento e óbitos nas periferias das 

cidades. (SOLIS; NUNN, 2021)  

 

1.5. RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 

O aumento no número de procedimentos invasivos associados à utilização de 

antibióticos, anti-inflamatórios esteroides, e drogas imunomoduladoras, em um 

panorama de superlotação dos ambientes de cuidados à saúde, ocasionado pela 

pandemia, podem acarretar um aumento de Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde (IRAS), bem como das taxas de resistência aos antimicrobianos, resultante da 

exposição da microbiota desses pacientes a esses fatores. (ROSSATO; NEGRÃO; 

SIMIONATTO, 2020) Cabe ressaltar que na Assembleia Mundial da Saúde realizada 

em 2015, a Resistência Antimicrobiana (RAM) foi apontada como um sério problema 

de saúde global, e por isso, foi encaminhado um plano de ação global na busca da 

realização de ações para o enfrentamento da resistência aos antibióticos e outros 

antimicrobianos. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017) 

https://paperpile.com/c/TP8lfL/pD4Y
https://paperpile.com/c/TP8lfL/pD4Y
https://paperpile.com/c/TP8lfL/pD4Y
https://paperpile.com/c/TP8lfL/jlPj
https://paperpile.com/c/TP8lfL/aEPb
https://paperpile.com/c/aISXxY/MI8f
https://paperpile.com/c/aISXxY/MI8f
https://paperpile.com/c/aISXxY/MrzT


30 
 

 

O plano de ação global da OMS descreve alguns objetivos (Figura 3) que 

buscam minimizar os impactos da RAM. Porém, o plano não contava com o 

surgimento de um novo agravo que viria a impactar diretamente na efetivação dos 

objetivos e possivelmente no perfil da RAM global. A pandemia da COVID-19 pode 

impelir um aumento da ocorrência de bactérias multidroga resistentes (MDR, do inglês 

Multidrug Resistance), inclusive, em um estudo realizado na Arábia Saudita, 

observou-se que a taxa de cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a 

aminoglicosídeos (amicina, gentamicina, tobramicina) aumentaram durante esse 

período de crise sanitária mundial. (AHMED; ASGHAR; BAHWERTH, 2021) Em 

meados de maio de 2020, durante a primeira onda de casos da COVID-19, um hospital 

de Nova Jersey – EUA, vivenciou um surto de Acinetobacter baumannii resistente à 

carbapenêmico, envolvendo principalmente pacientes de Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI). (PEREZ et al., 2020)  

Em uma coorte retrospectiva realizada na Bélgica, em pacientes COVID-19 

internados em UTIs, constatou-se que a incidência de aquisição de bactérias 

multidroga resistentes durante a internação na UTI foi de 30/1000 pacientes-dia. 

(BOGOSSIAN et al., 2020) A disseminação de bactérias multirresistentes em 

ambiente hospitalar pode ocorrer mediante transmissão cruzada ou por fontes 

ambientais, favorecida pela pressão de seleção da terapia antimicrobiana. 

(BOGOSSIAN et al., 2020; KERNÉIS; LUCET, 2019) 

Em um estudo publicado recentemente, que analisou o perfil da resistência 

antimicrobiana durante a pandemia da COVID-19, ressaltou-se que a partir do uso 

extensivo de antimicrobianos, como por exemplo a azitromicina, pode ocorrer um 

aumento da concentração destes no meio ambiente, podendo favorecer pressões 

seletivas para RAM nos sistemas de água e solo, acarretando no aumento da 

prevalência de organismos resistentes aos antimicrobianos na cadeia de 

abastecimento alimentar de origem animal e vegetal. (KNIGHT et al., 2021) Os 

impactos na saúde animal e ambiental podem retroalimentar os níveis de infecções 

por bactérias resistentes, impactando a saúde humana. A resistência antimicrobiana 

é um problema ecológico caracterizado por interações complexas envolvendo 

diversas populações microbianas que afetam a saúde humana, animal e ambiental. 

(MCEWEN; COLLIGNON, 2018) Além disso, antimicrobianos também são utilizados 

para tratar animais (MCEWEN; COLLIGNON, 2018), portanto, a contenção da 

resistência antimicrobiana não envolve somente humanos, podendo ocasionar 
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desbalanceamentos no ciclo da saúde única, e ocasionar uma nova emergência de 

saúde global. (RYU et al., 2017) 

Outro problema da RAM associada à pandemia da COVID-19 que Knight e 

colaboradores (2021) apresentam é a baixa cobertura vacinal associada a uma alta 

prevalência de organismos resistentes a antimicrobianos, como potencial precursor 

da amplificação da carga do agravo. Estudos demonstraram que a exposição a 

azitromicina aumentou a probabilidade do paciente abrigar cepas resistentes a 

macrolídeos por várias semanas. (KASTNER; GUGGENBICHLER, 2001; KUSTER et 

al., 2014; SEABRA et al., 2021) O uso extensivo de antibióticos, principalmente 

fluoroquinolonas, cefalosporinas, clindamicina e penicilinas de largo espectro, vem 

sendo associado também como um fator de risco para o desenvolvimento de infecção 

pelo Clostridioides difficile em decorrência da alteração do equilíbrio das bactérias 

benéficas da microbiota intestinal, ocasionando uma diminuição da resistência à 

colonização pelo C. difficile, e facilitando a transformação dos esporos em formas 

vegetativas, levando ao crescimento deste patógeno devido à diminuição da 

competição para sua instalação. (PEREIRA, 2014; SANTOS et al., 2017)  

 

Figura 3 - Objetivos do “Plano de Ação Global de Resistência Antimicrobiana” 

 

        Fonte:  (“WHO | Global action plan on antimicrobial resistance”, 2017) 

        (Arte desenvolvida através do Canva) 
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1.6. COINFECÇÃO, SUPERINFECÇÃO E INFECÇÃO 

 

Infecção é o estabelecimento da interação agente infeccioso-hospedeiro, 

momento este em que ocorre o contato com o germe, multiplicação e/ou 

desenvolvimento no hospedeiro. Enquanto doença infecciosa, trata-se do conjunto de 

manifestações clínicas e patológicas resultante dos danos provocados pelo patógeno. 

A dinâmica da infecção prossegue com a eliminação do agente infeccioso ou de sua 

progênie, para passagens sucessivas em hospedeiros suscetíveis. (COURA, 2013, p. 

3 apud COURA, 1977) 

Designa-se coinfecção casos de infecção simultânea de uma célula por dois 

ou mais patógenos. (COINFECTION, 2012; COINFECTION, s.d.) Enquanto, 

superinfecção trata-se de uma nova infecção (reinfecção ou uma segunda infecção) 

ocorrendo em um paciente com uma infecção preexistente. (SUPERINFECTION, 

2003; SUPERINFECTION, s. d.) Bem como, infecção secundária refere-se a uma 

infecção por um patógeno oportunista ocorrendo após a infecção primária, devido a 

defesas do hospedeiro estarem enfraquecidas. (SECONDARY INFECTION, 2005; 

SECONDARY INFECTION, s. d.) 

Diversos estudos vêm relatando casos de coinfecção/superinfecção/infecção 

secundária bacterianas, além de viral, fúngica e/ou parasitária, em pacientes com 

COVID-19, condições que podem agravar o quadro destes pacientes, levando a um 

desfecho clínico desfavorável. (ALBERCA et al., 2020; DE PASCALE et al., 2021; DE 

SOUZA et al., 2020; FAN et al., 2020; LV et al., 2020) De acordo com Manohar e 

colaboradores (2020), as infecções bacterianas podem elevar as taxas de morbidade 

e mortalidade em pacientes comprometidos por patologias pulmonares virais, porém, 

complicações como a coinfecção, frequentemente são negligenciadas no prontuário 

clínico, afetando o tratamento dos casos e as intervenções de manejo e de controle 

apropriadas. 

É válido ressaltar que, de acordo com um estudo de coorte realizado em 2003, 

mais de 20% dos pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV apresentaram quadros 

de coinfecções bacterianas ou fúngicas. (CHEN et al., 2020b apud ZHENG et al., 

2003) Lim e colaboradores (2019) demonstraram através de um estudo retrospectivo 

utilizando dados de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade (PAC), 

encaminhados para um hospital universitário em Seul, Coreia do Sul, em 2015, que 

13,6% dos pacientes adultos com PAC, estavam coinfectados com vírus e bactérias, 
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e que a coinfecção estava associada com o agravamento do quadro desses pacientes. 

Durante o período de 2009-2015 na Espanha, o vírus H1N1 ocasionou epidemias, e 

pesquisas a partir dos dados de infectados demonstraram que a coinfecção foi 

diagnosticada em um a cada seis pacientes graves admitidos em unidades de terapia 

intensiva. (MARTIN-LOECHES et al., 2017) 

Navarini e calaboradores (2006), em um estudo conduzido na Suíça, 

verificaram que as infecções virais podem elevar a suscetibilidade às superinfecções 

bacterianas, em decorrência da diminuição da liberação de granulócitos induzida 

pelos vírus. Somado ao perfil imunológico peculiar, outro fator que pode ser agravante 

da condição clínica do paciente COVID-19 positivo é a suscetibilidade às IRAS, 

especialmente às pneumonias associadas à ventilação mecânica (terapia de suporte 

comumente utilizada nos casos de COVID-19 que necessitam de internação) e às 

infecções da corrente sanguínea, associadas ao uso de cateter venoso central.  

 As coinfecções nesses casos, as quais podem ser promovidas por patógenos 

resistentes a antimicrobianos, têm o potencial de acentuar o quadro clínico, aumentar 

a mortalidade nesses pacientes, assim como prolongar o tempo da hospitalização e 

elevar os seus custos. (PÓVOA; CHIANCA; IORIO, 2020)  

Em adição a essas questões, pacientes hospitalizados por COVID-19 em sua 

maioria apresentam comorbidades que podem ter tido relação com o desenvolvimento 

de manifestações clínicas graves, e a consequente necessidade da admissão em 

Unidades de Terapias Intensivas, ambiente muito relacionado como fator de risco para 

aquisição de IRAS por patógenos multirresistentes. (CANTÓN; GIJÓN; RUIZ-

GARBAJOSA, 2020; JAIN; YUAN, 2020; RIPA et al., 2021) Um estudo multicêntrico 

evidenciou que a prevalência de casos de infecções adquiridas em UTI de hospitais 

brasileiros é superior aos relatados na maioria dos países europeus e nos Estados 

Unidos da América, com destaque para infecções ocasionadas por bacilos Gram-

negativos não fermentadores. (BRAGA et al., 2018)  

Casos de coinfecção por SARS-CoV-2 e K. pneumoniae vêm sendo relatados 

(GARCÍA-MENIÑO et al., 2021; MONTRUCCHIO et al., 2020; TIRI et al., 2020), e em 

um caso, descrito no Japão, um paciente apresentou quadro de sepse, e faleceu por 

insuficiência respiratória. (HOSODA et al., 2021) Um estudo brasileiro publicado por 

pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, constatou que pacientes 

infectados por SARS-CoV-2 manifestando quadro grave e coinfectados com um outro 

patógeno bacteriano ou fúngico, necessitaram de maior tempo de hospitalização e 
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apresentaram maior risco de morte – mortalidade de 50,47%. (SILVA et al., 2021) As 

bactérias associadas à maior mortalidade na coinfecção foram: Staphylococcus 

coagulase-negativa (OR: 25,39), S. aureus (OR: 10,72), Acinetobacter spp. (OR: 6,88) 

e Pseudomonas spp. (OR: 4,77). (Ibidem) 

Diversos outros patógenos foram reportados ocasionando 

coinfecção/superinfecção em pacientes COVID-19 como: Mycoplasma pneumoniae 

(MOONLA et al., 2020); A. baumannii resistente a carbapenêmicos (GOTTESMAN et 

al., 2021); Legionella pneumophila (ARASHIRO et al., 2020); Streptococcus 

pneumoniae (RODRIGUEZ-NAVA et al., 2020); Brucella spp. (ELZEIN et al., 2020) e 

Enterobacterales produtoras de metalo-betalactamase de Nova Delhi (NDM) (NORI et 

al., 2020). Uma investigação observacional retrospectiva realizada em uma UTI de um 

hospital italiano, exclusiva para pacientes COVID-19, relatou que a incidência de 

aquisição de Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenêmicos passou de 6,7% em 

2019 – anterior a pandemia da COVID-19, para 50% em março-abril de 2020. (TIRI et 

al., 2020)  

Pacientes com COVID-19 podem ter um prognóstico desfavorável em 

decorrência de quadros de coinfecção/superinfecção, especialmente os 

coinfectados/superinfectados por agentes resistentes a antimicrobianos. Erros no 

diagnóstico podem acarretar no emprego da terapêutica inadequada e na ausência 

de medidas de controle de infecções. Nesse cenário, de crise sanitária, em que se 

observam fatores que possibilitam o agravamento da resistência antimicrobiana, 

considerada um sério problema de saúde global, estudos acerca da COVID-19 e 

coinfecções/superinfecções podem auxiliar no entendimento da prevalência e impacto 

das coinfecções/superinfecções nestes pacientes, e contribuir para os protocolos de 

assistência dos serviços de saúde, destacando a importância da epidemiologia local 

para a realização do diagnóstico diferencial e do emprego da terapia adequada. Em 

outras palavras, pesquisas sobre os processos de coinfecção/superinfecção por 

SARS-CoV-2 e bactérias, podem contribuir na compreensão dos aspectos 

epidemiológicos e clínicos destes quadros, bem como das abordagens terapêuticas e 

emprego das medidas profiláticas mais adequadas. 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/IVyE5Z/wcyV
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/wcyV
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/wcyV
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/Hocz
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/Hocz
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/Hocz
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/ewTL
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/ewTL
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/ewTL
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/exwW
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/exwW
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/exwW
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/9duY
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/9duY
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/9duY
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/FD31
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/FD31
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/FD31
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/VTyf
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/VTyf
https://paperpile.com/c/IVyE5Z/VTyf
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma revisão integrativa sobre o tema “infecção por SARS-CoV-2 e 

coinfecções/superinfecções bacterianas”. 

             

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar a prevalência relatada de coinfecções e superinfecções bacterianas 

em pacientes infectados com o SARS-CoV-2;  

 

Verificar os principais patógenos de etiologia bacteriana associados aos 

quadros de coinfecção e superinfecção em paciente infectados com o SARS-CoV-2 e 

seus perfis de sensibilidade aos antimicrobianos; 

 

Reunir informações quanto à distribuição dos relatos de coinfecção e 

superinfecção em relação à sua origem (comunitária ou hospitalar), de acordo com a 

etiologia. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 O levantamento bibliográfico foi realizado no dia 02 de julho de 2021, a partir 

de buscas nas plataformas: PubMed, da U. S. National Library of Medicine - Biblioteca 

Nacional de Medicina dos Estados Unidos (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), SciElo 

(Scientific Electronic Library Online - Biblioteca Eletrônica Científica Online) 

(https://www.scielo.org/) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) (https://lilacs.bvsalud.org/). Os descritores empregados foram os 

seguintes: “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “Coinfec*”, “bact* coinfec*”, “bact* infec*”. A 

estratégia aplicada para combinação desses descritores foram a busca booleana 

através do operador lógico “AND” e a busca truncada através do operador de 

truncamento “*”. O esquema de combinações para o levantamento bibliográfico está 

demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Estratégia de busca para a realização do levantamento bibliográfico 

 

COVID-19 SARS-CoV-2 

AND coinfec* AND coinfec* 

AND bact* coinfec* AND bact* coinfec* 

AND bact* infec* AND bact* infec* 

 
Fonte: a autora (2021). 

  

3.2. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Os critérios de inclusão definidos para a busca foram estudos que envolveram 

indivíduos com diagnóstico positivo para infecção por SARS-CoV-2 e 

coinfeção/superinfecção por outro patógeno de etiologia bacteriana, inicialmente 

publicados a partir do ano de 2020, em língua portuguesa, inglesa ou espanhola.  

Foram excluídos artigos de revisão e estudos sobre coinfecção/superinfecção 

ocasionada por SARS-CoV-2 e por etiologia fúngica, parasitária, viral e/ou por 

diferentes linhagens de SARS-CoV-2, e ainda por Mycobacterium tuberculosis, 
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estudos post mortem, carta ao editor, comentários, correspondências, short 

communications, resumo de pesquisa, estudos em formato de fórum e debate, image 

of the month, preprints, estudos de análises comparativas entre 

coinfecção/superinfecção bacteriana, fúngica, viral e/ou parasitária; análises em 

pacientes imunocomprometidos e/ou transplantados ou com câncer, e análises em 

lactentes. Os artigos que não abordaram a infecção por COVID-19 em seres humanos 

e aqueles que estavam em duplicata também foram excluídos. No final do 

levantamento bibliográfico, restaram 69 artigos. Em decorrência do número elevado 

de artigos selecionados e da constante atualização do conhecimento sobre essa nova 

patologia, optou-se por excluir os artigos publicados anteriormente a março de 2021 

(N = 48).  

 

3.3. EXTRAÇÃO, ANÁLISE E SÍNTESE DOS DADOS 

 

A realização do processo de extração de dados dos artigos selecionados 

ocorreu através de um formulário construído a partir das perguntas chaves do 

presente estudo, e de informações importantes que podem contribuir para o processo 

de escrita da revisão integrativa (Apêndice A). Posteriormente, os artigos foram 

avaliados criticamente, os dados reunidos analisados, e os resultados foram 

combinados e sumarizados através de uma síntese descritiva.  

A abordagem metodológica da revisão integrativa permite a inclusão de 

diversas metodologias - estudos experimentais e não experimentais, contribuindo para 

a apresentação de diversas perspectivas acerca de um fenômeno preocupante, com 

potencial para gerar através da pesquisa primária, um panorama consistente de 

conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes, auxiliando em 

iniciativas práticas baseadas em evidência. (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/7hVneb/v8ST+bfOQ
https://paperpile.com/c/7hVneb/v8ST+bfOQ
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4  RESULTADOS 

 

A partir das buscas realizadas nas plataformas: PubMed, SciElo e LILACS, 

através da estratégia descrita na metodologia, levantamos inicialmente um total de 

6.793 artigos científicos. Destes, 6.574 foram obtidos na PubMed, 59 na SciElo e 160 

na LILACS.  

Após o levantamento, 4.646 artigos em duplicata foram excluídos. Os critérios 

de inclusão e exclusão abordados na metodologia e esquematizados na Figura 4 

foram então aplicados nas etapas de análise de títulos, seguida pela análise dos 

resumos. No final destas etapas, 21 artigos (Tabela 2) foram incluídos para o processo 

de análise e extração dos dados.  
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Figura 4 - Fluxograma do levantamento bibliográfico realizado no dia 02 de 
julho de 2021, e das etapas de exclusão e inclusão dos artigos levantados 

 

Fonte: a autora (2021) 
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Tabela 2 - Artigos científicos incluídos para análise e extração de dados 

N TÍTULO AUTORIA, ANO 

1 Bacterial meningitis and COVID-19: a complex patient journey 
HURN; DICKINSON; 

ABRAHAM, 2021 
2 Mycoplasma pneumoniae co-infection with SARS-CoV-2: A case report CHAUDHRY et al., 2021 

3 
Bacterial pulmonary superinfections are associated with longer duration of 

ventilation in critically ill COVID-19 patients 
BUEHLER et al., 2021 

4 
Persistent bacterial coinfection of a covid-19 patient caused by a genetically 

adapted Pseudomonas aeruginosa chronic colonizer 
QU et al., 2021 

5 
Clinical characteristics of COVID-19 patients with clinically diagnosed bacterial 

co-infection: A multi-center study 
HE et al., 2021 

6 
Invasive pneumococcal disease affected the fatal outcome in a COVID-19 

patient 
KURONUMA et al., 2021 

7 
Case Report: cerebrovascular events associated with bacterial and SARS-

COV-2 infections in an adolescent 
DE MARCELLUS et al., 

2021 
8 Hospital-acquired infections in critically ill patients with COVID-19 GRASSELLI et al., 2021 

9 
Co-infection in critically ill patients with COVID-19: an observational cohort 

study from England 
BASKARAN et al., 2021 

10 
Clostridium difficile and noncirrhotic hyperammonnemia in a patient with 

COVID-19 infection 
RAMALINGAM et al., 2021 

11 
COVID-19 influences lung microbiota dynamics and favors the emergence of 

rare infectious diseases: a case report of Hafnia alvei pneumonia 
 

CUTULI et al., 2021 

12 
Rare case of endogenous Klebsiella endophthalmitis associated with 

emphysematous prostatitis in a patient with diabetes, cirrhosis, and 
COVID-19 

CRANE et al., 2021 

13 A Case of Co-occurrence of COVID-19 and Group A Streptococcal Pharyngitis CHAN et al., 2021 

14 
Successful treatment of Klebsiella pneumoniae NDM sepsis and intestinal 

decolonization with ceftazidime/avibactam plus aztreonam combination in 
a patient with TTP complicated by SARS-COV-2 nosocomial infection 

PERROTTA; PERRINI, 
2021 

15 
Two original observations concerning bacterial infections in COVID-19 

patients hospitalized in intensive care units during the first wave of the 
epidemic in France 

D’HUMIÈRES et al., 2021 

16 Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae associated with COVID-19 DUMITRU et al., 2021 

17 
Empiric antibacterial therapy and community-onset bacterial coinfection in 

patients hospitalized with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a multi-
hospital cohort study 

VAUGHN et al., 2021 

18 
Staphylococcus aureus ventilator-associated pneumonia in patients with 

COVID-19: clinical features and potential inference with lung dysbiosis 
DE PASCALE et al., 2021 

19 
Epidemiological and clinical characterization of superinfections in critically ill 

coronavirus disease 2019 patients 
SIGNORINI et al., 2021 

20 
Treatment refractory Stenotrophomonas maltophilia bacteraemia and 

pneumonia in a COVID-19-positive patient 
PEK; CABANILLA; 

AHMED, 2021 

21 
Multidrug‐resistant Acinetobacter baumannii infections in COVID‐19 patients 

hospitalized in intensive care unit 
RUSSO et al., 2021 

 

Os 21 artigos científicos incluídos nessa revisão, foram publicados online, entre 

05 março a 27 junho de 2021 (Tabela 3). A maioria destes foram produzidos e 

publicados por pesquisadores e instituições de países europeus (Itália: seis artigos; 

França: dois artigos; Reino Unido: dois artigos; Suíça: um artigo e Romênia: um 

artigo), seguido da América do Norte (Estados Unidos da América: cinco artigos) e 

países do continente Asiático (República popular da China: dois artigos; Japão: um 

artigo e Índia: um artigo).  
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A maioria dos estudos analisados foi de relato de casos (11 artigos), seguido 

por estudos unicêntricos (cinco artigos), multicêntricos (quatro artigos), e um estudo 

com enfoque em fatores de virulência de amostras de Pseudomonas aeruginosa 

coletadas de amostras de escarro e amostras de fluido de lavagem broncoalveolar 

(BALF) de um paciente manifestando quadro grave de COVID-19 (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Síntese dos tipos de estudos, populações analisadas, países e datas 
da publicação on-line dos artigos incluídos na revisão 

ESTUDO* TIPO DE ESTUDO POPULAÇÃO ANALISADA** PAÍS 
PUBLICAÇÃO 

on-line 

1 Relato de Caso Mulher, 70 anos UK 05/03/21 

2 Relato de Caso Paciente adulto Índia 10/03/21 

3 
Estudo de coorte prospectivo 

unicêntrico 

45 pacientes (média idade: 60 anos; 35/45 
homens) admitidos em uma UTI, entre 04-

06/2020. 
Suíça 14/03/21 

4 Ensaio in vitro Amostras coletadas de um paciente China 17/03/21 

5 
Estudo restrospectivo 

multicêntrico 

905 pacientes (média idade: 47 anos; 463/905 
mulheres) de 7 unidades hospitalares, 

admitidos entre 10 /01/20 e 28/02/2020. 
China 05/04/21 

6 Relato de Caso Homem, 68 anos. Japão 07/04/21 
7 Relato de Caso Homem, 16 anos. França 08/04/21 

8 
Estudo retrospectivo 

multicêntrico 

774 pacientes adultos (média idade: 62 anos; 
597/774 homens) internados em UTIs de 8 

hospitais, entre 20/02/20 e 20/05/20. 
Itália 12/4/21 

9 

Estudo de coorte 
observacional 
retrospectivo 
multicêntrico 

254 pacientes (média idade: 59 anos; 164/254 
homens) admitidos em UTIs de 7 hospitais, 

entre 21/02/20 e 01/05/20 
UK 16/04/21 

10 Relato de Caso Homem, 40 anos. EUA 17/04/21 
11 Relato de Caso Homem, 52 anos. Itália 18/04/21 
12 Relato de Caso Homem, 35 anos. EUA 21/04/21 
13 Relato de Caso Homem, 38 anos. EUA 28/04/21 
14 Relato de Caso Homem, 57 anos. Itália 28/04/21 

15 
Estudo retrospectivo 

unicêntrico 

197 pacientes (média idade: 59 anos; 148/197 
homens) admitidos em UTI, entre 29/01/20 

e 31/05/20. 
França 29/04/21 

16 Relato de Caso 
9 pacientes (média idade: 65 anos; e 5/9 

mulheres) 
Romênia 11/05/21 

17 
Estudo de coorte 

multicêntrico 
1.705 pacientes de 38 hospitais (média idade: 

64.7 anos; e 885/1705 homens) 
EUA 15/05/21 

18 
Estudo observacional 

prospectivo unicêntrico 

40 pacientes (média idade: 64 anos; 33/40 
homens) de duas UTIs, que desenvolveram 

SA-PAVM - 40 (43,5%), entre 20/03/20 e 
30/10/20. 

Itália 07/06/21 

19 
Estudo observacional 

unicêntrico 

92 pacientes (média idade: 62 anos; 80/92 
homens) admitidos na UTI de um hospital, 

entre 21/02/20 e 6/05/20. 
Itália 11/06/21 

20 Relato de Caso Homem, 60 anos. EUA 17 /06/21 

21 
Estudo transversal 

unicêntrico 
147 pacientes (> 18 anos) admitidos em uma*** 

policlínica entre 01/19 e 01/21. 
Itália 27 /06/21 

  * Identificação numérica do estudo baseado na tabela 1 
  ** Pacientes acometidos pela COVID-19  

   *** Coorte de pacientes com infecção ocasionada por Acinetobacter baumannii multidroga resistente (AB- MDR). 
Dentre os 147, trinta e dois eram pacientes COVID-19.  

 UTI = Unidade de Terapia Intensiva; SA-PAVM = Staphylococcus aureus – Pneumonia Associada à Ventilação 
Mecânica; UK: Reino Unido (do inglês “United Kingdom”)  
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    Fonte: a autora (2021) 

Dentre os 21 artigos analisados, a população de pacientes acometidos pela 

COVID-19 e investigados para detecção de coinfecção/superinfecção bacteriana era 

composta majoritariamente por homens (Tabela 3). Na tabela 4, estão listados os 

patógenos detectados nos estudos incluídos, demonstrando uma alta variedade de 

agentes etiológicos relatados, ocasionando processos de coinfecção/superinfecção 

em pacientes COVID-19. No trabalho de D’Humières e colaboradores (2021), 

considerou-se como coinfecção casos em que o patógeno bacteriano e o SARS-CoV-

2 foram detectados concomitantemente na admissão hospitalar, e superinfecção 

casos em que a bactéria foi detectada 48h após a admissão hospitalar. O estudo relata 

também que 197 pacientes com COVID-19 foram admitidos na UTI e quase metade 

destes (88/197) desenvolveram pelo menos uma infecção bacteriana durante a 

estadia na UTI, sendo que, 77 (39,1%) apresentaram quadros de pneumonia 

associada a ventilação, 31 (15,7%) infecção da corrente sanguínea, quatro (2%) 

infecção do trato urinário e um desenvolveu infecção cirúrgica local. Em relação as 

infecções da corrente sanguínea, todas foram consideradas no estudo como 

superinfecções, sendo 83,9% (26/31) de início tardio, ou seja, após um período no 

curso da internação. Ademais, os principais patógenos envolvidos na ocorrência de 

bacteremia foram Enterococcus spp. (35,5%) e Staphylococcus spp. (32%). Em 38,7% 

(12/31) dos episódios foi identificada a origem: cinco, dos pulmões e sete de cateter. 

Quanto aos 19 episódios sem origem comprovada, 54,8% (17/31) foram associados 

a translocações bacterianas orofaríngea ou digestiva, apoiado na hipótese de que o 

estado inflamatório em pacientes com COVID-19 têm potencial para aumentar a 

permeabilidade de barreiras do intestino ou orofaríngeas, e favorecer translocações 

bacterianas. Os patógenos mais envolvidos na PAVM foram: S. aureus (26,2%), P. 

aeruginosa (16,9%), K. pneumoniae (13,8%) e E. coli (12,3%) 

Já Baskaran e colaboradores (2021), consideraram coinfecção/colonização 

bacteriana os casos detectados na admissão hospitalar, dentro de 48 horas ou acima 

de 48h, verificando taxas de 5,5% em 48h e 1,6% na admissão. Ainda, realizaram a 

diferenciação entre coinfecção adquirida na comunidade e adquirida em ambiente 

hospitalar, expondo uma baixa taxa de coinfecção adquirida na comunidade, porém, 

uma alta taxa referente à coinfecção adquirida em ambiente hospitalar, com destaque 

para infecções por bacilos Gram-negativos adquiridas no curso da internação na UTI. 

Na admissão, os autores detectaram potenciais co-patógenos em quatro pacientes, 
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aumentando para 14 pacientes nas primeiras 48h após admissão hospitalar. Até o 

final da internação na UTI, foram detectados 122 potenciais co-patógenos bacterianos 

em 77 pacientes.   

No estudo transversal realizado em uma policlínica da Universidade de 

Sapienza, Roma - Itália, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2021, comparou-se 

pacientes maiores de 18 anos infectados pelo SARS-CoV-2 e superinfectados por A. 

baumannii multidroga resistente (AB-MDR) com pacientes AB-MDR admitidos 

acometidos por outras etiologias – como insuficiência respiratória, choque séptico, 

acidente vascular cerebral. O termo “coinfecções adquiridas” foi utilizado para definir 

casos diagnosticados na admissão hospitalar ou nas primeiras 24h. Ao passo que 

superinfecções adquiridas em hospitais foi utilizado para definir casos diagnosticados 

em 48h e/ou após 48h da admissão hospitalar. (RUSSO et al., 2021)  

Outros artigos também documentaram a diferenciação entre coinfecção e 

superinfecção, sobrepondo ao conceito de comunitária e nosocomial, a exemplo o 

estudo observacional unicêntrico de Signorini e colaboradores (2021). Neste estudo, 

foi relatado que a prevalência de superinfecção adquirida em ambiente hospitalar 

aumentou de 21,7% para 57,6% durante a internação dos pacientes com COVID-19 

na UTI.  

 Grasselli e colaboradores (2021), observaram através de uma análise de 

pacientes com COVID-19 internados em UTIs de oito hospitais centrais Italianos, entre 

20 de fevereiro a 20 de maio de 2020, uma alta incidência de infecções e complicações 

– quase metade dos pacientes manifestaram pelo menos um episódio infeccioso 

durante a internação na UTI. Relatando que especificamente, após 14 dias da 

admissão na UTI, a probabilidade de ter uma infecção era superior a 40%. Estes 

dados sugeriram que pacientes criticamente acometidos pela COVID-19, apresentam 

alto risco para infecções adquiridas em ambiente hospitalar, com destaque para 

pneumonia associada a ventilação mecânica e infecções da corrente sanguínea, 

frequentemente ocasionadas por bactérias MDR. Buehler e colaboradores (2021), 

constataram que as superinfecções pulmonares parecem ser principalmente 

nosocomiais, e estariam associadas ao recebimento de antibioticoterapia empírica de 

amplo espectro.  

Em um estudo realizado com uma coorte de pacientes COVID-19 de 38 

hospitais de Michigan – EUA, com o objetivo de determinar padrões e preditores de 

terapia antimicrobiana empírica precoce e coinfecção bacteriana de início na 
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comunidade, verificou-se que 3,5% (59/1705) pacientes adquiriram coinfecções 

bacterianas na comunidade. Apresentando uma porcentagem maior – 4,9% (47/965), 

em pacientes que realizaram terapia antibacteriana empírica precoce, em relação a 

pacientes que não realizaram – 1,6% (12/740). (VAUGHN et al., 2021)  

Abaixo, estão apresentados os patógenos detectados no conjunto dos 21 

artigos incluídos na revisão, ocasionando quadros de coinfecção e/ou superinfecção, 

de acordo com a sua origem (comunitária ou hospitalar), bem como a análise de 

resistência antimicrobiana – caso o estudo tenha realizado, quadro clínico, e o número 

de pacientes coinfectados e/ou superinfectados (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Relação de espécies bacterianas, origem, análise de resistência antimicrobiana, 
quadro clínico e quantitativo de pacientes com COVID-19 coinfectados/superinfectados 

Estudo* Patógenos  Origem 
Resistência 

Antimicrobiana 

Pacientes 
com COVID-19 e 

Coinfecção/ 
Superinfecção 

Bacteriana (N, %) 

Coinfecção ou 
Superinfecção 

Quadro Clínico 

1 

 
Escherichia coli COMUNITÁRIA NR 1 COINFECÇÃO 

Flutuação 
cognitiva, dor de 
cabeça, calafrios, 

baixo nível de 
consciência, dor 

muscular 
generalizada, 
ptose no olho 

esquerdo, perda 
de audição, e 

dispneia 

2 Mycoplasma pneumoniae COMUNITÁRIA NR 1 COINFECÇÃO 

Febre, dispneia, 
tosse seca, sepse, 
lesão renal aguda, 

pneumotórax e 
fistula 

broncopleural 

3 

Citrobacter freundii, C. koseri; 
Enterobacter cloacae; 

Escherichia coli; Klebsiella 
aerogenes; Klebsiella 

pneumoniae; Legionella 
pneumophila; Pseudomonas 
aeruginosa; Acinetobacter 
spp.; Burkholderia cepacia; 

Morganella morganii; 

Streptococcus pneumoniae; 
Streptococcus anginosus; 
Staphylococcus aureus; 

Citrobacter spp.; 
Enterococcus faecalis e E. 

faecium; Moraxella spp. 

HOSPITALAR 

10 pacientes (52,6%): 
Pseudomonas 

aeruginosa MDR, 
Enterobacter cloacae 
MDR, e Burkholderia 

cepacia MDR 

19/45 
(42, 2%) 

SUPERINFECÇÃO NR 

4 P. aeruginosa NR 

P. aeruginosa ST1445. 
Genes de resistência:       
aph (3 ') - IIb, blaOXA-
395, blaPAO, fosA e 

catB7 

1 SUPERINFECÇÃO NR 

5 Não identificados NR NR 86/905 (9,5%) COINFECÇÃO 

Febre acima de 
39°C, tosse, 

catarro, 
hemoptise, 

anelação, fadiga, 
dor muscular, dor 

de cabeça, 
sintomas e 

gastrointestinais 

6 S. pneumoniae COMUNITÁRIA NR 1 COINFECÇÃO 
Febre, tosse, baixa 

saturação de 
oxigênio, diarreia, 
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hemorragia e 
hematoquezia 

7 Fusobacterium necrophorum COMUNITÁRIA NR 1 COINFECÇÃO 

Rigidez no 
pescoço, estupor, 
febre, hemiplegia 

direita súbita, 
afasia, e 

hipertensão 
intracraniana 

8 

S. aureus, Enterococcus sp., 
Estafilococos coagulase 

negativa, S. pneumoniae, 
P.aeruginosa, Klebsiella sp., 

E. coli, Acinetobacter 
baumannii, Enterobacterales  

e outros patógenos não 
especificados. 

HOSPITALAR 

Em 93 (40%) pacientes 
tratados com antibióticos 
na admissão à UTI, e em 

40 (31%), que não 
receberam tratamento 

antimicrobiano na 
admissão à UTI. 

359/774 (47%) SUPERINFECÇÃO 
Sepse e choque 

séptico 

9 

E. coli, Pseudomonas sp, P. 
aeruginosa, Klebsiella spp., 

K. pneumoniae, Enterobacter 
spp., E. cloacae complex, S. 

aureus, Citrobacter koseri, 
Mycoplasma pneumoniae,  S. 

aureus, S. pneumoniae, 
Enterococcus spp., 

Estafilococs coagulase 
negativo, Serratia 

marcescens, Proteus 
mirabilis, Stenotrophomonas 

maltophilia, A. baumanii, 
Haemophilus influenzae, 
Burkholderia multivorans, 
Campylobacter sp., Delftia 
acidovorans, Morganella 

morganii, Raoultella sp., 
Legionella pneumophila, 
Pluralibacter gergoviae, 
Yersinia enterocolitica.** 

COMUNITÁRIA 
(14 patógenos) e 

HOSPITALAR 
(122 

patógenos)*** 

S. aureus MRSA 83/254 (32,7%) 

INVESTIGAÇÕES 
DE COINFECÇÃO 

E 
SUPERINFECÇÃO 

NR 

10 Clostridium difficile COMUNITÁRIA NR 1 COINFECÇÃO 
Dor abdominal, 

diarreia, dispneia, 
e confusão mental 

11 Hafnia alvei HOSPITALAR NR 1 SUPERINFECÇÃO 
Febre, astenia, 

diarreia, e dispneia 

12 K. pneumoniae NR NR 1 COINFECÇÃO 

Febre, calafrios, 
disúria, diarreia, 
icterícia escleral, 

taquicardia, 
taquipneia, 
endoftalmite 
endógena, e 

prostatite 
enfisematosa 

13 Streptococcus pyogenes COMUNITÁRIA NR 1 COINFECÇÃO 

Febre, tosse 
produzindo 

expectoração 
amarelada, coriza, 

faringite aguda, 
perda do paladar, 

do olfato e 
dificuldade de 
ingestão oral 

14 K. pneumoniae HOSPITALAR K. pneumoniae NDM+ 1 SUPERINFECÇÃO 
Febre, dispneia, e 

sepse 

15 

E. coli, K. pneumoniae, 
E.cloacae, Klebsiella 

aerogenes, P. aeruginosa, 
A.baumannii, H. influenzae, 

S. aureus, Estafilococos 
coagulase-negativa, Grupo 

Streptococcus viridans, 
Grupo Streptococcus 

milleri.** 

COMUNITÁRIA 
(5 casos de 

pneumonia) e 
HOSPITALAR (72 

casos de 
pneumonia) 

60 bactérias resistentes 
(incluindo MRSA), 

detectadas em pacientes 
intubados com PAVM 

88/197 (44,7%) 

INVESTIGAÇÕES 
DE COINFECÇÃO 

E 
SUPERINFECÇÃO 

NR 

16 K. pneumoniae NR 
K. pneumoniae (KPC+ 

e/ou OXA-48+) 
9 SUPERINFECÇÃO NR 

17 Não identificados COMUNITÁRIA NR 59/1705 (3,5%) COINFECÇÃO NR 

18 S. aureus HOSPITALAR MRSA 40 (43,5%) SUPERINFECÇÃO NR 

19 

P. aeruginosa, S. maltophilia, 
A. baumannii, E. coli, 

Klebsiella spp., E. cloacae, 
M.morganii, S. marcescens, 
S. aureus, S.pneumoniae, 

S.epidermidis, Enterococcus 
spp., Streptococcus spp. 

HOSPITALAR 

Bactérias resistentes 
mais frequentes: 

S.epidermidis resistente à 
meticilina (n = 8; 53,3%), 
Enterococcus spp. (n = 

2;13,3%) e P. aeruginosa 
MDR (n = 5; 33,3%). 

53/92 (57,6%) SUPERINFECÇÃO NR 

20 S. maltophilia HOSPITALAR 
S. maltophilia resistente à 

ceftazidima 
1 SUPERINFECÇÃO 

Pneumonia, febre, 
baixa saturação de 
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oxigênio, choque 
séptico refratário, 
derrame pleural 

parapneumônico, 
miopericardite e 

falência de 
múltiplos órgãos 

21 A. baumannii HOSPITALAR A. baumannii MDR 32**** SUPERINFECÇÃO NR 

       *:   Identificação numérica dos estudos baseada na tabela 1.  
       **: Estudo não discrimina quais patógenos estavam envolvidos no desenvolvimento de infecções comunitárias   

e quais estavam envolvidos no desenvolvimento de infecções nosocomiais. 
      ***: N° relativo ao quantitativo de patógenos isolados ocasionando episódios de superinfecção/coinfecção em 

pacientes com COVID-19. Esse quantitativo pode conter por exemplo 10 E. coli isoladas. O estudo não discrimina 
quantos de cada espécie foi isolado  

      ****: A coorte estudada foram 32 pacientes com COVID-19 superinfectados por A. baumannii MDR inscritos na 
pesquisa. 
UTI = Unidade de Terapia Intensiva; NDM = New Delhi Metalobetalactamase; PAVM = Pneumonia Associada à 
Ventilação Mecânica; MRSA: Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina; MDR: multidroga resistente; NR: Não 
Relatado. 

 
         Fonte: a autora (2021) 

 

 Dentre as 44 espécies bacterianas descritas, aproximadamente 72,7% foram 

de bacilos Gram-negativos. Na tabela 5, estão listados os patógenos relatados como 

causas de processos de coinfecção e/ou de superinfecção nos estudos incluídos e o 

total de estudos em que foram detectados.  

 

Tabela 5 - Relação entre espécies bacterianas e números de estudos em que 
foram detectadas dentre os 21 artigos incluídos 

Patógeno  Nº de estudo(s)  

Gram-negativos 
 

Acinetobacter spp. 1 
Acinetobacter baumannii 5* 
Burkholderia cepacia 1 
Burkholderia multivorans 1 
Campylobacter sp. 1 
Citrobacter spp. 1 
Citrobacter freundii 1 
Citrobacter koseri 1 
Complexo Enterobacter coaclae  1 
Delftia acidovorans 1 
Enterobacter sp. 1 
Bactérias da ordem Enterobacterales  1 
Enterobacter cloacae 3 
Escherichia coli 7 
Fusobacterium necrophorum 1 
Haemophilus influenzae 2 
Hafnia alvei 1 
Klebsiella sp. 3 
Klebsiella aerogenes 2 
Klebsiella pneumoniae 6** 
Legionella pneumophila 2 
Moraxella spp. 1 
Morganella morganii 3 
Mycoplasma pneumoniae 2 
Pluralibacter gergoviae 1 
Proteus mirabilis 1 
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Pseudomonas sp. 1 
Pseudomonas aeruginosa 6 
Raultella sp. 1 
Serratia marcescens 2 
Stenotrophomonas maltophilia 3 
Yersinia enterocolitica 1 

Gram-positivos 
 

Streptococcus sp. 1 
Streptococcus pyogenes 1 
Streptococcus anginosus 1 
Streptococcus pneumoniae 5 
Grupo Streptococcus viridans  1 
Grupo Streptococcus milleri  1 
Staphylococcus coagulase negativa  4*** 
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) 1 
Enterococcus sp. 3 
Enterococcus faecalis 1 
Enterococcus faecium 1 
Staphylococcus aureus 8**** 

*: Inclui 1 estudo de A. baumannii multidroga resistente; **: Inclui 1 estudo de K. pneumoniae resistente 

a carbapenêmicos, produtora de OXA-48 e KPC; ***: Inclui 1 estudo que isolou S. epidermidis 
multirresistente; ****: Inclui 2 estudos que isolaram S. aureus MRSA. 
Fonte: a autora (2021) 
 

Em um estudo, os patógenos mais identificados nas primeiras 48h de 

internação foram S. aureus e S. pneumoniae. (BASKARAN et al., 2021) Um aumento 

da proporção dos patógenos detectados foi observado com a duração da permanência 

dos pacientes na UTI, consistindo principalmente de bactérias Gram-negativas, 

particularmente, K. pneumoniae e E. coli. (Ibidem) A taxa de coinfecção/co-

colonização acima de 48h após admissão foi de 27,0 por 1000 pessoas-dia. (Ibidem)  

Chan e colaboradores (2021) apresentaram um caso de infecção por SARS-

CoV-2 e por Streptococcus do Grupo A (S. pyogenes), destacando a necessidade da 

atenção ao diagnóstico de outras etiologias infecciosas que podem ter sintomas 

sobrepostos com a sintomatologia da COVID-19. Esse paciente apresentava um 

quadro clínico caracterizado por febre baixa intermitente, tosse produzindo 

expectoração amarelada, coriza e faringite aguda – no período de três dias, evoluindo 

para perda do paladar e do olfato, e dificuldade de ingestão oral. Em um outro caso, 

incluído na presente revisão, a paciente apresentou-se na emergência do hospital com 

flutuação cognitiva, cefaleia, arrepios, e baixo nível de consciência. Os exames 

detectaram que esta, estava infectada pelo SARS-CoV-2 e apresentava meningite 

ocasionada por E. coli. (HURN; DISCKINSON; ABRAHAM, 2021) Bem como, Crane 

e colaboradores (2021), reportaram um caso em que um paciente coinfectado pelo 

SARS-CoV-2 e por K. pneumoniae desenvolveu prostatite enfisematosa e 

endoftalmite endógena.  
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Os principais patógenos de etiologia bacteriana verificados associados aos 

quadros de coinfecção e superinfecção em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 

foram: S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii e S. 

pneumoniae (Gráfico 1). 

 

 Gráfico 1 - Distribuição das principais espécies bacterianas relatadas em 
pacientes com COVID-19, em relação ao total dos 21 artigos analisados 

 

Fonte: a autora (2021) 

 

Analisando os trabalhos que relataram os agentes etiológicos e as origens das 

infecções, temos que a maior parte dos principais patógenos bacterianos detectados 

em quadros de coinfecção e superinfecção em pacientes com COVID-19 (Gráfico 1) 

era de microrganismos adquiridos em ambientes hospitalares (Tabela 4). Ainda, cabe 

destacar que mais da metade dos estudos (N = 11), detectaram espécies bacterianas 

com perfil de resistência a antimicrobianos e/ou relataram quadro de pacientes 

manifestando RAM. 

Alguns fatores foram associados a uma maior propensão de desenvolvimento 

de infecção bacteriana em pacientes com COVID-19 em alguns dos estudos (N = 5), 

tais como: pacientes idosos com baixo índice de massa corporal, e com histórico de 

doença renal (VAUGHN et al., 2021); enfermarias superlotadas, falta de profissionais 

com treinamento adequado em procedimentos de controle de infecção, e possível 

diminuição da capacidade laboratorial de detecção da presença de organismos MDR 

(RUSSO et al., 2021 apud FALCONE et al., 2021); longo período de permanência em 
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UTI, e utilização de antibióticos sem evidência de coinfecção/superinfecção bacteriana 

(BASKARA et al., 2021); alta pontuação no Sequential Organ Failure Assessment 

(SOFA) Score – padrão ouro no diagnóstico de sepse, e idade, foram fatores 

associados à maior predisposição a risco de morte em pacientes COVID-19 com 

PAVM ocasionada por S. aureus (DE PASCALE et al., 2021); e por fim, pacientes 

intubados em UTI COVID-19 – um estudo observou que 50,4% dos pacientes 

intubados, desenvolveram quadro de PAVM (D’HUMIÈRES et al., 2021). 

Nove casos reportados por Dumitru e colaboradores (2021), de pacientes com 

COVID-19 coinfectados por cepas de K. pneumoniae resistente a carbapenêmicos, 

produtoras de KPC/OXA-48/KPC + OXA-48, apresentaram resistência a quase todas 

as classes de antibióticos. Esses pacientes receberam antibióticos como doxiciclina + 

ceftriaxona ou meropenem antes da admissão na UTI. (Ibidem) Uma entre as nove 

(11,1%) cepas de K. pneumoniae foi positiva para o gene blaOXA-48 (amostra de 

escarro), quatro entre as nove (44,4%) foram positivas para o gene blaKPC (duas 

amostras de escarro, uma de urina e uma de sangue), e quatro entre as nove (44,4%) 

foram positivas para os genes blaKPC + blaOXA-48 (escarro). (Ibidem) Após o isolamento 

dos genes blaKPC e blaOXA-48, iniciaram o tratamento com ceftazidima/avibactam, 

porém, os pacientes encontravam-se em um estado crítico em decorrência do 

diagnóstico tardio, não obtendo desfecho favorável. Cinco dos nove pacientes vieram 

a óbito: um estava infectado por K. pneumoniae produtora de OXA-48, um por K. 

pneumoniae produtora de KPC, e três por K. pneumoniae produtora de KPC + OXA-

48. (DUMITRU et al., 2021) O trabalho também evidenciou a presença de K. 

pneumoniae resistente a carbapenêmico em efluentes de enfermarias e de UTIs, 

indicando que o patógeno pode escapar para o ambiente aquático, ocasionando 

danos para a saúde ambiental, animal e humana. (Ibidem) 

 Diversos casos de microrganismos resistentes a antimicrobianos envolvidos 

na coinfecção/superinfecção em pacientes com COVID-19 foram relatados nos 

estudos analisados (Tabela 4). Um dos casos, relatou um paciente de 57 anos, que 

foi admitido no hospital com diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Trombótica 

(PTT) aguda, e adquiriu SARS-CoV-2 e K. pneumoniae produtora de NDM (do inglês, 

New Delhi metallo-betalactamase) no ambiente hospitalar. (PERROTA; PERRINI, 

2021) O estudo conjectura que a infecção pelo organismo multirresistente pode ter 

ocorrido por transferência horizontal durante a permanência do paciente no setor de 

hematologia, ou pode ter ocorrido uma rara colonização adquirida na comunidade. 
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(Ibidem) O tratamento para sepse ocasionada pela bactéria, foi baseado na 

combinação de ceftazidima/avibactam + aztreonam, evidenciando ser uma terapia 

combinada eficaz não só para a sepse, mas também para a descolonização intestinal.  

(Ibidem) Em um outro estudo incluído, dez pacientes (52,6%) apresentaram infecção 

por patógenos MDR, envolvendo as espécies P. aeruginosa, E. clocae e B. cepacia. 

(BUEHLER et al., 2021) 

Dos trabalhos analisados, sete relataram e/ou analisaram a alta prescrição 

empírica de antimicrobianos, a exemplo, os resultados da coorte multicêntrica de 

1.705 pacientes internados em 38 hospitais em um estado dos EUA, evidenciaram 

que 56,6% dos pacientes receberam terapia antibacteriana empírica precoce, apesar 

da baixa prevalência de coinfecções bacterianas comunitárias confirmadas (3,5%). 

(VAUGHN et al., 2021) Os antibacterianos mais prescritos foram ceftriaxona, 

vancomicina, doxiciclina e cefepima – o estudo excluiu a azitromicina enquanto um 

“antibacteriano” por não conseguir distinguir o uso deste fármaco como terapia 

antibacteriana versus terapia direcionada para COVID-19. (Ibidem) O uso da terapia 

empírica variou de 27% a 84% nos hospitais analisados, e ao longo do período do 

estudo nessas instituições incluídas para análise, a utilização de antibioticoterapia 

empírica diminuiu. (Ibidem) No estudo observacional multicêntrico de Baskaran e 

colaboradores (2021), com 254 pacientes na Inglaterra, os antibióticos foram 

prescritos para 35 (13,8%) pacientes antes da admissão hospitalar e para 228 (89,8%) 

pacientes dentro de 48 horas da admissão. Ao longo do curso de admissão, 241 

(94,9%) dos pacientes receberam antibióticos em algum momento. (Ibidem) 

Em um trabalho realizado em UTIs de 8 hospitais centrais italianos, no período 

de 20 de fevereiro a 20 de maio de 2020, observou-se, que uma alta taxa dos 

pacientes estava recebendo tratamento com antibióticos de amplo espectro – 

cefalosporina, fluoroquinolonas ou ambos, antes da admissão na UTI. Bactérias MDR 

ocasionaram um terço dos episódios de infecções associadas às hospitalizações 

(IAH). (GRASSELLI et al., 2021) Entre os pacientes tratados com antibióticos na 

admissão na UTI (N = 229/359 – 64%), 93 (40%) tiveram IAH multidroga resistente, 

em contrapartida, dos pacientes que não receberam antibióticos na admissão na UTI 

(N = 130/359 – 36%), 40 (31%) tiveram IAH multidroga resistente. (Ibidem) Um estudo 

francês, observou uma alta taxa de bactérias MDR ocasionando PAVM, podendo 

também estar relacionada ao aumento do uso empírico de antibióticos em pacientes 

com COVID-19. (D’HUMIÈRES et al., 2021) Entre as Enterobacterales detectadas no 
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estudo, 11 de 37 (29,7%) eram resistentes a cefalosporinas de terceira geração, no 

entanto, suscetíveis a carbapenêmicos. (Ibidem) Enquanto, cinco de 37 (13,5%) eram 

resistentes a carbapenêmicos.  (Ibidem) 

 Signorini e colaboradores (2021), sugerem que o tratamento empírico com 

antibióticos pode ser desnecessário para a maioria dos pacientes na admissão a UTI, 

e deve ter como alvo indivíduos com sinais e sintomas claros de coinfecção, como 

leucocitose, aumento da Proteína C Reativa (PCR) e/ou Procalcitonina (PCT), e alta 

pontuação no SOFA. Bem como, o uso de antibióticos pode aumentar o risco de 

ocorrência de infecção por C. difficille e de hiperamonemia não cirrótica – excesso de 

amônia na corrente sanguínea. (RAMALINGAM et al., 2021) Inclusive, em casos de 

pacientes com COVID-19 manifestando diarreia persistente, Ramalingam e 

colaboradores (2021) indicam que os clínicos devem suspeitar de infecção por C. 

difficile.  

De acordo com o estudo retrospectivo multicêntrico realizado por He e 

colaboradores (2021), a redução dos níveis séricos de albumina e a utilização de 

tratamento com glicocorticoides pelo indivíduo analisado, podem ser os melhores 

preditores para coinfecção bacteriana diagnosticada clinicamente em pacientes com 

COVID-19, apresentando respectivamente as sensibilidades de 82% e 73%. O 

trabalho também evidencia que pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 e com 

coinfecção bacteriana, tendem a ter um aumento na contagem de neutrófilos e 

diminuição na contagem de linfócitos, divergindo de pacientes com COVID-19 não 

coinfectados. (Ibidem) Os indivíduos coinfectados, também podem apresentar níveis 

acima da faixa de referência para alguns indicadores inflamatórios séricos, de 

coagulação, e  de testes de função hepática e renal, tais como: procalcitonina (PCT); 

taxa de sedimentação de eritrócitos ou velocidade de hemossedimentação (VHS); 

proteína C reativa (PCR); tempo de protrombina; dímero-D; aspartato 

aminotransferase; bilirrubina; nitrogênio ureico no sangue; lactato desidrogenase 

(LDH); peptídeo natriurético cerebral; mioglobina (Mb) e nível aleatório da glicose. 

(Ibidem) Outrossim, os resultados desse trabalho indicam que a idade avançada, alta 

contagem de leucócitos, e linfopenia podem também ser preditores de coinfecção 

bacteriana com sensibilidades razoavelmente altas. (Ibidem) Cabe destacar, que 

nesse estudo, a procalcitonina apresentou alta sensibilidade, porém, baixa 

especificidade no diagnóstico de coinfecção bacteriana, pois esta pode encontrar-se 

elevada em outros contextos clínicos. (Ibidem)  
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De acordo com Buehler e colaboradores (2021), a procalcitonina, contagem de 

leucócitos e a relação de progressão neutrófilos/linfócitos não foram muito úteis para 

detecção de superinfecções bacterianas em pacientes com COVID-19 ventilados 

mecanicamente, e embora a PCR tenha demonstrado níveis aumentados nesses 

pacientes, quando comparado ao grupo controle, a diferença não foi significativa. 

Enquanto, Russo e colaboradores (2021), avaliaram que os níveis séricos de lactato 

> 2 mmol/L, contagem de glóbulos brancos > 11.000 mm³ e terapia com esteroides 

durante a hospitalização poderiam estar associados a um maior risco de 

desenvolvimento de superinfecções.  

Em relação ao quadro clínico, o trabalho de He e colaboradores (2021) relatou 

que os principais sintomas observados em pacientes com COVID-19 e coinfecção 

bacteriana diagnosticada clinicamente foram: febre acima de 39°C, tosse, catarro, 

hemoptise, anelação, fadiga, dor muscular, dor de cabeça e sintomas 

gastrointestinais. O estudo também observou que as ocorrências foram mais 

frequentes em pacientes com as seguintes comorbidades: hipertensão, diabetes, 

doença arterial coronariana e doenças cardiovasculares. (Ibidem) Um caso reportado 

de síndrome de Lemierre em um paciente infectado pelo SARS-CoV-2 e coinfectado 

por F. necrophorum, sugere um provável efeito sinérgico entre o vírus e infecções 

bacterianas na inflamação e ativação da coagulação, e que a coinfecção pode ter 

desempenhado um papel direto na evolução da grave complicação. (DE MARCELLUS 

et al., 2021) Neste caso, o quadro do paciente evoluiu rapidamente, e este faleceu no 

17º dia de internação. (Ibidem) No que se refere ao tempo de internação e desfecho 

clínico, os estudos exprimem, quase que em consonância, um elevado período de 

hospitalização e de permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e uma 

elevada taxa de mortalidade, entre a coorte de pacientes com COVID-19 e 

coinfectados/superinfectados por patógenos bacterianos. (AHMED et al., 2021; 

BASKARAN et al., 2021; CHAUDHRY et al., 2021; CUTILI et al., 2021; D’HUMIÈRES 

et al., 2021; DUMITRU et al., 2021; GRASSELLI et al., 2021; KURONUMA et al., 2021; 

PEK; CABANILLA; AHMED, 2021; BUEHLER et al., 2021; RUSSO et al., 2021; 

SIGNOTINI et al., 2021; VAUGHN et al., 2021) 

Em última análise, alguns dos artigos científicos incluídos (N = 3), investigaram 

a microbiota dos pacientes coinfectados/superinfectados por SARS-CoV-2 e 

patógenos bacterianos (CUTILI et al., 2021; DE PASCALE et al., 2021; D’ HUMIÈRE 

et al., 2021). Um dos estudos, notificou uma epidemiologia de infecção da corrente 
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sanguínea possivelmente associada à translocações digestivas ou orofaríngeas, 

aduzindo a hipótese de que o estado hiperinflamatório de pacientes com COVID-19 

pode aumentar a permeabilidade do intestino ou de barreiras orofaríngeas, 

possibilitando translocações bacterianas. (D’HUMIÈRE et al., 2021) A investigação 

comparativa realizada por De Pascale e colaboradores (2021), revelou que a 

microbiota pulmonar em pacientes COVID-19 apresenta menor diversidade do que 

em pacientes não COVID-19. Ademais, em uma caracterização da microbiota 

pulmonar de um paciente com COVID-19, a partir da comparação do lavado 

broncoalveolar coletado imediatamente após a intubação endotraqueal e da amostra 

coletada dias após um diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica 

por H. alvei, Cutili e colaboradores (2021) evidenciaram provável disbiose e disfunção 

imunológica ocasionadas pelo vírus respiratório emergente.  

Finalmente, em um estudo foram realizados ensaios in vitro de motilidade, de 

formação de biofilme e de inibição do quorum sensing de colônias de P. aeruginosa 

isoladas a partir de secreção respiratória de um paciente com quadro grave de COVID-

19 (QU et al., 2021) Os resultados obtidos neste estudo sugerem que P. aeruginosa 

apresenta adaptações únicas em pacientes com quadro de pneumonia grave 

ocasionado pela COVID-19, para sua sobrevivência e indução da doença. (Ibidem) 

Em outras palavras, esta espécie bacteriana remodela sua capacidade de formação 

de biofilme e ajusta dinamicamente sua virulência para se adaptar ao ambiente 

infectado pelo SARS-CoV-2, demonstrando ser um patógeno coinfectante, capaz de 

formar mais biofilme e modular os sistemas de quorum sensing para colonização 

prolongada e indução de coinfecção bacteriana durante o estágio crítico da 

pneumonia por COVID-19. (Ibidem) Os resultados do estudo demonstraram que os 

isolados – denominados LYSZa7 e LYSZa8, apresentaram menor motilidade e maior 

biossíntese de exopolissacarídeos para aumentar a formação de biofilme, e reforçar 

o sistema quorum sensing las e rhl relacionados com a colonização e persistência no 

organismo do paciente com COVID-19. (Ibidem) Ademais, o estudo traz a hipótese de 

que P. aeruginosa pode expressar maior virulência no sistema respiratório infectado 

pelo SARS-CoV-2, por regular positivamente os sistemas de quorum sensing las e rhl. 

(Ibidem) 
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5  DISCUSSÃO 

 

Estudos anteriores aduzem que na pandemia de influenza em 1918 (gripe 

espanhola), as coinfecções bacterianas resultaram diretamente em um elevado 

número de óbitos (ALMAND; MOORE; JAYKUS, 2017; MORENS; TAUBENBERGER; 

FAUCI, 2008; MORRIS; CLEARY; CLARKE, 2017).  Bem como, relatam que na 

pandemia da gripe H1N1 - também conhecida como gripe suína, a qual ocorreu entre 

os anos 2009-2010, a pneumonia bacteriana secundária foi a maior responsável por 

ocasionar complicações nos pacientes hospitalizados infectados pelo patógeno viral, 

e ainda, apontam uma alta prevalência de casos fatais entre pacientes com Influenza 

H1N1 em decorrência de coinfecções bacterianas. (ALMAND; MOORE; JAYKUS, 

2017; JEYASEELAN, 2010; MAUAD et al., 2010; MORENS; TAUBENBERGER; 

FAUCI, 2008; MORRIS; CLEARY; CLARKE, 2017)  

No caso da COVID-19, dois estudos multicêntricos analisados, relataram baixa 

prevalência de coinfecções bacterianas; porém, em contraposição, foi verificado um 

alto uso de terapia antibacteriana empírica. (BASKARAN et al., 2021; VAUGHN et al., 

2021) Pesquisadores reforçam preocupação com a indicação empírica de antibióticos 

correntemente na atenção primária ou na admissão hospitalar em casos de pacientes 

com COVID-19 que não apresentam suspeita clínica de infecção bacteriana, tendo 

em vista que o uso extensivo e inadequado de antimicrobianos pode resultar em 

pressão seletiva de mecanismos de resistência. Além disto, a antibioticoterapia 

também pode ocasionar potenciais danos aos pacientes – em decorrência de efeitos 

adversos, e aumentar gastos com a aquisição de EPIs necessários para sua 

administração, e ainda, elevar os custos de tratamento. (BASKARAN et al., 2021; 

SIGNORINI et al., 2021; VAUGHN et al., 2021)  

Vaugnh e colaboradores (2021), em um estudo multicêntrico, evidenciaram 

uma maior taxa de infecções bacterianas de origem comunitária em pacientes 

expostos à terapia antimicrobiana empírica precoce, comparada à taxa observada em 

pacientes não expostos, em um panorama de baixa prevalência de coinfecções 

bacterianas. Bem como, Buehler e colaboradores (2021), através de um estudo 

unicêntrico, demonstraram uma associação entre superinfecções bacterianas em 

pacientes com COVID-19 e a administração de antibioticoterapia empírica de amplo 

espectro. Esses dados sugerem que o uso empírico de antimicrobianos parece influir 
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na prevalência de casos de coinfecções e/ou superinfecções bacterianas de origem 

comunitária e/ou nosocomial em pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2.  

Ainda, Baskaran e colaboradores (2021), através dos achados do seu estudo 

multicêntrico, detectaram uma baixa taxa de infecções bacterianas adquiridas na 

comunidade e uma alta taxa de infecções bacterianas adquiridas em ambiente 

hospitalar. Tal como, D’Humières e colaboradores (2021) identificaram um alto 

número de pacientes com COVID-19 desenvolvendo infecções bacterianas durante a 

estadia em UTIs.  

Grasselli e colaboradores (2021) também constataram uma alta incidência de 

infecções bacterianas adquiridas em ambiente hospitalar em pacientes acometidos 

pela COVID-19. Cabe recordarmos, que enquanto prevalência afere a proporção de 

indivíduos na população acometidos por uma patologia em um determinado momento, 

a incidência afere o número de novos eventos ou casos novos, que ocorrem em uma 

população de indivíduos em risco durante um determinado período. (WAGNER, 1998) 

Grasselli e colaboradores (2021), evidenciaram também que bactérias MDR 

ocasionaram grande parte dos episódios de IAH, demonstrando que as infecções 

nosocomiais MDR podem ter sido favorecidas pela pressão seletiva das terapias 

antimicrobianas precoces. 

A maioria dos patógenos isolados foram bacilos Gram-negativos, destacando: 

E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae e A. baumannii. E. coli é uma das espécies 

bacterianas mais isoladas nos laboratórios clínicos, associada com infecções 

intestinais e extraintestinais, como infecções urinárias e podendo inclusive causar 

bacteremias e sepse, bem como, pneumonia em pacientes hospitalizados 

imunossuprimidos. (PROCOP et al., 2018; BRÁZ et al., 2020) Por outro lado, embora 

E. coli seja um raro agente de meningite bacteriana em adultos, entre os estudos 

analisados, destacou-se um caso relatado, de meningite numa paciente idosa com 

COVID-19, por Hurn, Dickinson e Abraham (2021).  

Klebsiela pneumoniae, é um bacilo Gram-negativo da família 

Enterobacteriaceae, que classicamente pode ocasionar pneumonia destrutiva entre 

pacientes na comunidade com diabetes ou etilismo, com necrose extensiva e 

hemorragia, sendo também um importante patógeno hospitalar, podendo causar 

pneumonias, infecções urinárias e da corrente sanguínea. (PROCOP et al., 2018) Nas 

últimas décadas, casos de abcessos hepáticos em indivíduos na comunidade e outras 

infecções graves, por cepas hipervirulentas de K. pneumoniae (hvKP), passaram a 
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ser relatados, inicialmente no continente Asiático, principalmente na China. Pacientes 

com abcessos hepáticos por hvKP apresentam 3-11% de risco de virem a apresentar 

endoftalmites. Cabe ressaltar que, cepas hvKP normalmente são muito sensíveis aos 

antimicrobianos (MARTIN; BACHMAN, 2018) Em um dos estudos incluídos nesta 

revisão, observou-se um caso de K. pneumoniae ocasionando endoftalmite de origem 

endógena associada a prostatite enfisematosa. (CRANE et al., 2021) Além de tudo, 

algumas cepas K. pneumoniae e E. coli podem produzir ESBL e/ou carbapenemases 

tornando-as resistentes à maioria dos antibióticos betalactâmicos, incluindo, as 

cefalosporinas de terceira e quarta geração e os carbapenêmicos (PROCOP et al., 

2018), estreitando as escolhas terapêuticas para o tratamento desses pacientes e 

aumentando a disseminação desses patógenos. Um trabalho incluído nesta revisão, 

reportou o tratamento bem-sucedido da coinfecção por K. pneumoniae produtora de 

NDM, uma carbapenemase da Classe B de Ambler, em um paciente com COVID-19. 

O tratamento baseou-se na terapia combinada de ceftazidima/avibactam (CAZ-AVI) + 

aztreonam. (PERROTTA; PERRINI, 2021) Essa combinação de inibidores de 

betalactamases e betalactâmico pode oferecer vantagens terapêuticas sobre outros 

antibióticos utilizados para tratamento de pacientes infectados por Enterobacterales 

produtoras de metalo-betalactamases, uma vez que estas carbapenemases não tem 

atividade contra a associação CAZ-AVI. (FALCONE et al., 2021) 

Entre os bacilos Gram-negativos mais isolados causando superinfecções em 

pacientes com COVID-19 incluiu-se Pseudomonas aeruginosa, um bacilo não 

fermentador, oxidase positivo, móvel e produtor do pigmento hidrossolúvel pioverdina. 

Essa espécie é um importante patógeno oportunista e pode ocasionar infecções das 

vias urinárias e do trato respiratório inferior, com potencial para desenvolvimento de 

quadros graves, até desfechos fatais em pacientes imunossuprimidos. (PROCOP et 

al., 2018) Ainda, trata-se de um patógeno que ocasiona infecções de difícil tratamento, 

em decorrência do exíguo espectro de antimicrobianos eficazes contra essa bactéria. 

(Ibidem) Outro Gram-negativo não fermentador frequente foi Acinetobacter 

baumannii, um cocobacilo oxidase-negativo e imóvel, componente da família 

Moraxellaceae e integrante do Complexo Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter 

baumannii (ACB). Esse patógeno é comumente associado com infecções adquiridas 

nos hospitais, tais como sepse, infecções de feridas e pneumonia. Uma característica 

marcante de A. baumannii é o fato das cepas desta espécie serem frequentemente 
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multirresistentes e até mesmo pan-resistentes aos antibimicrobianos utilizados na 

prática médica. (Ibidem) 

Os cocos Gram-positivos mais isolados nos estudos foram: S. aureus e S. 

pneumoniae. Staphylococcus aureus é um componente da microbiota humana, no 

entanto, também é um importante patógeno, pode ocasionar infecções oportunistas 

em condições apropriadas, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar, 

incluindo desde infecções cutâneas brandas até doenças sistêmicas potencialmente 

fatais. (PROCOP et al., 2018) Algumas cepas de S. aureus podem conter SCCmec 

(cassete cromossomo estafilocócico), elemento que alberga o gene mecA, 

responsável por ocasionar resistência à meticilina e à maioria dos betalactâmicos, por 

codificar uma enzima alterada, que atua na biossíntese da parede celular. Essa 

proteína alterada é denominada PBP2a e as cepas de S. aureus que contêm SCCmec 

são denominadas S. aureus resistente à meticilicina (MRSA; do inglês Methicillin-

resistant S. aureus). (PROCOP et al., 2018)  

Em uma investigação incluída nesta revisão, as taxas de S. aureus MRSA 

foram significativamente maiores em pacientes com COVID-19. Ainda, os autores 

desse estudo identificaram que a microbiota pulmonar de pacientes coinfectados por 

SARS-CoV-2 e S. aureus apresentavam uma menor diversidade bacteriana, 

apontando para a hipótese de que o comprometimento da imunidade inata ocasionado 

pela infecção por SARS-CoV-2 pode revelar receptores bacterianos nas células 

epiteliais do pulmão que medeiam a ligação bacteriana, possibilitando a adesão, o 

crescimento e a disseminação de bactérias, favorecendo assim o risco de infecção da 

corrente sanguínea e de sepse. (BENGOECHEA; BAMFORD, 2020; DE PASCALE et 

al., 2021) Cabe ressaltar, que S. aureus foi o principal patógeno identificado nesta 

revisão, dentre os microrganismos detectados no conjunto dos 21 estudos incluídos e 

analisados, ocasionando quadros de coinfecção/superinfecção em pacientes com 

COVID-19 (Gráfico 1).  

Streptococcus pneumoniae é o principal patógeno bacteriano envolvidos em 

ocorrências de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade e um dos principais 

agentes de meningite e bacteremias. Também é importante causa de doenças não 

invasivas, como otite média e sinusite. Essa espécie pode apresentar capacidade de 

resistir à opsonização, fagocitose e morte celular por células fagocíticas, em 

decorrência da cápsula de polissacarídeos do microrganismo. (PROCOP et al., 2018) 

Existem dois tipos de vacinas para prevenção da doença ocasionada por S. 
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pneumoniae: as vacinas de polissacarídeos purificados e as vacinas de conjugados 

de polissacarídeo-proteína. (Ibidem) Um relato de caso incluído nesta revisão, 

comunicou a ocorrência de uma Doença Pneumocócica Invasiva (DPI), que acabou 

sendo fatal em um paciente idoso pertencente ao grupo de risco para agravamento 

da COVID-19, e para doença por pneumococos, sem histórico de vacinação 

pneumocócica. (KURONUMA et al., 2021) A redução da cobertura vacinal durante a 

pandemia da COVID-19, pode ter acarretado um aumento de infecções “evitáveis”, 

ocasionando o aumento do uso de antibióticos, e consequentemente, podendo vir a 

impactar no aumento da prevalência de organismo resistentes a antimicrobianos e 

ampliação da carga da doença. (KNIGHT et al., 2021) Esses achados reforçam a 

importância da vacinação pneumocócica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em 

idosos e grupos de risco no assunto – como imunodeprimidos por doenças de base e 

terapêuticas, cardiopatas, pneumopatas, indivíduos com asplenia anatômica ou 

funcional, pessoas com implante coclear, indivíduos com diabetes mellittus, 

trissomias, doenças de depósito, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, 

hepatopatias crônicas, fibrose cística, pneumopatias crônicas, asma persistentes 

moderada ou grave, nefropatias crônicas/hemodiálise, síndrome nefrótica, 

imunodeficiências congênitas, e indivíduos com fístula liquórica e derivação 

ventrículo-peritoneal. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021b) 

Como podemos observar, a COVID-19, tal qual os patógenos mais isolados 

nos casos de coinfecção e superinfecção bacteriana, em pacientes infectados pelo 

vírus respiratório emergente, podem causar pneumonia, ou outras infecções que 

agravam o quadro clínico desses pacientes e podem favorecer altas taxas de 

mortalidade e de morbidade. Ainda, o acometimento por esses microrganismos pode 

apresentar sintomas sobrepostos ao da patologia considerada sistêmica e 

tempestuosa e que apresenta uma complexa desregulação imunológica, dificultando 

o diagnóstico. (GIAMARELLOS-BOURBOULIS et al., 2020) É importante, também, 

atentarmos ao fato de que os patógenos mais isolados são conhecidos por 

frequentemente apresentarem cepas MDR, o que pode resultar em maior dificuldade 

no tratamento desses pacientes e agravamento de seus quadros clínicos.  

Ainda, o uso inadequado de antimicrobianos em indivíduos com COVID-19, 

podem perturbar a homeostase intestinal e permitir a ocorrência de pneumonia ou 

outras infecções invasivas bacterianas. (RAWSON et al., 2020; ROQUILLY et al., 

2019) O uso de antibióticos pode favorecer também a infecção por C. difficile, como 
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observado no caso reportado por Ramalingam e colaboradores (2021). De acordo 

com o CDC (2021), uma em cada 11 pessoas com mais de 65 anos e diagnóstico de 

infecção por C. difficile associada aos cuidados a saúde, morre dentro de um mês. 

Salienta ainda, que essa bactéria Gram-positiva esporulada, apresenta potencial para 

ocasionar surtos em ambientes hospitalares, caso as medidas de controle necessárias 

não sejam realizadas. Em um cenário de saturação dos hospitais, conjugado a uma 

menor realização de medidas de biossegurança e de prevenção de infecções 

associadas aos cuidados à saúde, o risco de surtos por C. difficile pode ser 

aumentado.  

 Além disso, como exposto nos resultados, alguns trabalhos incluídos nesta 

revisão (N = 2), conjecturam que a disfunção imunológica e o estado hiperinflamatório 

ocasionado pela COVID-19, pode culminar em disbiose e translocações bacterianas, 

favorecendo coinfecções/superinfecções em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2. 

(CUTULI et al., 2021; D’ HUMIÈRES et al., 2021) Os autores desses estudos 

apresentaram a hipótese de que a infecção pelo SARS-CoV-2 poderia ocasionar 

danos intestinais, disfunção induzida por inflamação sistêmica, e dano vascular difuso 

mediado pela IL-6, resultando no aumento da permeabilidade intestinal e precipitando 

a translocação bacteriana, que por sua vez poderia desempenhar um papel sinérgico 

na síndrome de liberação de citocinas que ocorre na COVID-19, complicando o quadro 

do paciente. (CARDINALE et al., 2020)  

Em suma, os resultados integrados reforçam a necessidade de uma melhor 

administração do uso de antimicrobianos. Tendo em vista, que além do uso indevido 

e extensivo impactar na ampliação da resistência à antimicrobianos, é provável que 

esteja retroalimentando as taxas de coinfecções/superinfecções bacterianas em 

pacientes com COVID-19. Implicando no prolongamento do tempo de internação, no 

aumento dos custos do tratamento, em altas taxas de mortalidade e morbidade, e na 

ampliação da utilização de antibióticos, criando um ciclo que pode culminar em um 

agravamento da resistência bacteriana, reconhecida como um problema de saúde 

com disseminação global. (JONAS et al., 2017) Inclusive, a detecção de patógenos 

bacterianos em pacientes acometidos pela COVID-19, foi associado ao agravamento 

do quadro clínico, e a diminuição da probabilidade desse paciente não ir a óbito ou 

apresentar condições para retirar a ventilação mecânica invasiva no vigésimo oitavo 

dia de internação. (BUEHLER et al., 2021) Outros fatores que podem estar envolvidos 

no desenvolvimento de coinfecções/superinfecções bacterianas nesses indivíduos 
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infectados pelo SARS-CoV-2 são: a administração de medicamentos 

imunomoduladores e esteroides, longos períodos de permanência na UTI, inserção e 

manutenção do cateter venoso central, e uso de ventilação mecânica.  

Neste contexto, a prescrição e distribuição em diversos municípios de 

diferentes estados do Brasil, do denominado “kit covid”, que apresenta como um dos 

seus principais componentes, a azitromicina, antimicrobiano que vem sendo 

altamente utilizado como “agente profilático” da COVID-19, pode vir a agravar o 

cenário de resistência antimicrobiana no nosso meio, impactando no tratamento de 

cocos Gram-positivos. Além disso, o kit também pode incluir medicamentos anti-

inflamatórios e corticoides (LIMA; VIEIRA, 2020), que como visto acima, em algumas 

condições, podem atuar favorecendo o desenvolvimento de 

coinfecções/superinfecções bacterianas em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2. 

O uso indiscriminado de antibacterianos durante a pandemia COVID-19, pode 

impactar futuramente em uma pandemia ocasionada por patógenos resistentes a 

antimicrobianos.   

Outro problema, é a acentuação da comercialização de medicamentos ilegais 

no decorrer da pandemia. (DIAS et al., 2020) Dados do Instituto da Propriedade 

Intelectual da União Europeia, revelam que a maioria dos medicamentos falsificados 

apreendidos pela alfândega foram antibióticos - cerca de 37%. (OECD/EUIPO, 2020) 

É necessário pesquisas que monitorem e investiguem os impactos da utilização do 

“kit covid”, bem como, do uso profilático e empírico de antimicrobianos no contexto da 

pandemia, e da comercialização de medicamentos falsificados, no surgimento e 

propagação de microrganismos resistentes aos antimicrobianos, a fim de criar 

estratégias que limitem a propagação desses patógenos. Além de pesquisas 

multicêntricas e unicêntricas - locais, estaduais e nacionais, que investiguem e relatem 

as taxas de coinfecções/superinfecções bacterianas em pacientes com COVID-19 

durante a apresentação na emergência dos serviços de saúde e/ou admissão nas 

enfermarias e UTIs dos hospitais brasileiros, bem como, ao longo da internação. 

Além disso, a partir da análise dos dados extraídos do conjunto de 21 artigos, 

verificou-se que os principais agentes bacterianos relatados envolvidos em casos de 

coinfecção e superinfecção em pacientes com COVID-19, foram patógenos 

associados com IRAS, com exceção de S. pneumoniae. Esse resultado salienta a 

necessidade do controle desses agentes, que podem ocasionar um desfecho clínico 

desfavorável nesses indivíduos que já se encontram em um quadro clínico grave, e 
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até o momento contam apenas com terapia de suporte, tendo em vista, que ainda não 

existe tratamento para COVID-19.    

Em busca de aprimorar o manejo clínico desses pacientes, é importante 

estabelecer um programa de administração de antibióticos, de acordo com a 

epidemiologia local, e implementar protocolos de vigilância. O uso empírico de 

antimicrobianos sem suspeita clínica de infecção bacteriana não deve ser realizado. 

No entanto, cabe destacar que a utilização empírica de antibióticos em alguns casos 

é extremamente importante. Nessa perspectiva, a identificação precoce de patógenos 

envolvidos na coinfecção/superinfecção bacteriana pode fornecer tratamentos 

direcionados e mais adequados. Recomendamos a realização da coleta de amostras 

clínicas dos pacientes com COVID-19 ao longo do curso da terapia em UTIs, com o 

propósito de detectar prováveis patógenos bacterianos envolvidos em quadros de 

superinfecção. A detecção precoce conjugada com a realização de testes de 

susceptibilidade pode contribuir na redução do uso de antibióticos de amplo espectro. 

Além disso, a testagem ampliada de patógenos pode contribuir também para detecção 

de coinfecção bacteriana na admissão, e de superinfecção bacteriana ao longo do 

curso da doença viral emergente. Como método de triagem de pacientes com COVID-

19 para investigação de coinfecção/superinfecção bacteriana, pode ser utilizada a 

análise da elevação de alguns indicadores inflamatórios séricos, de coagulação, e de 

testes de função hepática e renal, a fim de avaliar a necessidade de realização de 

exames microbiológicos. Um bom protocolo de rastreamento de patógenos e de 

administração de antimicrobianos, associado a um eficiente monitoramento, pode 

contribuir na redução da prescrição indevida de antibióticos, e reduzir os impactos da 

pandemia da COVID-19 na RAM. 

No dia 03 de agosto de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), publicou uma nota técnica com orientações para prevenir e controlar a 

disseminação de microrganismos multirresistentes em serviços de saúde no contexto 

da pandemia da COVID-19. (ANVISA, 2021) Nessa nota, a instituição reforçou que os 

antimicrobianos estão sendo prescritos inadvertidamente de forma profilática, e expõe 

dados do Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN-PR), os quais 

demonstraram um aumento de 90% no envio de cepas de MDR, em relação aos 

primeiros trimestres dos anos de 2019 e 2020, para esse laboratório. A nota ainda 

destacou o aumento do isolamento de A. baumannii, com elevação de 130%, 

principalmente de A. baumannii resistente a carbapenêmico – quase 100% dos 
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isolados. (Ibidem) Ainda, o percentual de resistência deste patógeno à polimixina 

subiu em 20%. (Ibidem) A agência reforçou a necessidade do controle de patógenos 

MDR e recomendou aos serviços de saúde a adoção das medidas de prevenção e 

controle de IRAS, com atenção na higienização das mãos; o gerenciamento do uso 

de antibióticos; cuidados com equipamentos e objetos; a utilização correta de 

equipamentos de proteção individual – luvas, capote ou avental; e intensificação da 

limpeza e desinfecção ambiental. (Ibidem) 

Em relação ao gerenciamento do uso de antibióticos, a ANVISA reforçou a 

necessidade do desenvolvimento e implementação, ou fortalecimento, de Programa 

de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos nos serviços de saúde (ANVISA, 2017), 

e orientou o desenvolvimento de protocolos clínicos com base em resultados 

microbiológicos, ou na epidemiologia local, em busca de evitar a utilização de 

medicamentos de forma empírica. (ANVISA, 2021) Outrossim, a triagem para o 

diagnóstico de coinfecções e/ou superinfecções bacterianas pode ser baseado nos 

sintomas clínicos, combinado com a avaliação de biomarcadores inflamatórios, como 

PCR e PCT, ou outros ensaios disponíveis. (Ibidem)  

Os achados na literatura, não demonstram consenso quanto aos níveis de PCR 

e PCT enquanto preditores de coinfecção/superinfecção bacteriana em pacientes com 

COVID-19. Como descrito anteriormente, os trabalhos de He e colaboradores (2021) 

e de Buehler e colaboradores (2021) divergiram nessa questão. Um número maior de 

pesquisas, que investiguem preditores de coinfecção/superinfecção bacteriana em 

pacientes infectados pelo agente viral SARS-CoV-2, bem como, a sensibilidade e 

especificidade dos biomarcadores inflamatórios PCR e PCT, se faz necessário.  

Por fim, uma limitação desta revisão foi o alto número de estudos de relatos de 

casos. Acreditamos que a elevada publicação desse tipo de trabalho, em relação a 

outros estudos que têm um nível de evidência científica maior, seja decorrente a 

estarmos vivendo um período pandêmico, em que clínicos precisam relatar 

rapidamente casos e ocorrências para colaborar no desenvolvimento de pesquisas e 

produção de conhecimento científico e tecnológico nacionalmente e 

internacionalmente, no encalço de respostas e soluções para o enfrentamento do 

novo patógeno emergente. Acrescenta-se, que os altos números de casos de COVID-

19, a saturação dos hospitais, a necessidade da realização do isolamento social 

afastando alguns pesquisadores do ambiente laboratorial e paralisando alguns 

projetos, somado a realocação de alguns profissionais e equipamentos para o 
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enfretamento da COVID-19, podem ser alguns dos fatores que contribuem para um 

maior número de publicações de relatos de caso, e até mesmo de carta ao editor, 

comentários e revisões, do que publicações de estudos observacionais multicêntricos 

e unicêntricos, acerca do tema abordado nesse trabalho, “infecção por SARS-CoV-2 

e coinfecções/superinfecções bacterianas”.   
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de revisão concluiu que a prevalência de coinfecção 

bacteriana em pacientes acometidos com COVID-19 adquirida na comunidade parece 

ser baixa. Enquanto, a prevalência e a incidência de superinfecções/infecções 

secundárias bacterianas adquiridas em ambientes hospitalares parece ser 

relativamente alta, e pode se elevar em decorrência de alguns fatores como: uso de 

suporte da função respiratória (ventilação mecânica invasiva); prolongamento do 

período da permanência em UTIs, e superlotação nas enfermarias e UTIs.  

Um total de 44 patógenos ocasionando quadros de coinfecção/superinfecção 

bacteriana em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 foram relatados nos 21 artigos 

analisados. Dentre esses 44 patógenos descritos, aproximadamente 73% foram de 

espécies de bacilos Gram-negativos. Os principais microrganismos verificados foram: 

S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii e S. pneumoniae, com 

destaque para S. aureus. A maior parte dos principais patógenos detectados em 

quadros de infecção bacteriana em pacientes com COVID-19, foi de microrganismos 

reconhecidos como patógenos hospitalares, e em 11 estudos (52,3%), espécies 

bacterianas apresentando resistência a antimicrobianos (RAM) foram detectadas.  

Os resultados da presente revisão, evidenciaram um cenário em que a falta do 

diagnóstico de coinfecção/superinfecção bacteriana em pacientes com COVID-19 

pode ter consequências bastante negativas, seja pela ausência de tratamento 

adequado, ou por realização de tratamento desnecessário em um paciente que não 

apresenta um quadro de infecção bacteriana. A terapia empírica ou até profilática com 

antimicrobianos – disseminada no Brasil, pode suscitar efeitos adversos nesses 

indivíduos, promover quadros de coinfecção/superinfecção bacteriana, bem como, a 

seleção de microrganismos com mecanismos de resistência preexistentes. Assim, 

favorecendo a RAM, o prolongamento do tempo de internação desses indivíduos, o 

custo do tratamento, e altas taxas de mortalidade e morbidade. É fundamental, o 

aprimoramento do manejo clínico desses pacientes através do estabelecimento de 

uma triagem eficiente para a detecção de prováveis microrganismos bacterianos, e do 

gerenciamento do uso de antibióticos. Ainda, é válido ressaltar, que a disseminação 

da resistência a antibióticos ocasiona impacto em diferentes ambientes, tendo 

potencial para agravar não apenas o quadro de saúde de pacientes com COVID-19, 

como também ofertar graves desenrolares para a população em geral.  
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Faz-se necessário, mais pesquisas que investiguem a epidemiologia das 

coinfecções e superinfecções bacterianas em pacientes com COVID-19 a nível local, 

estadual e nacional; estudos que identifiquem os impactos do uso extensivos de 

antimicrobianos durante a pandemia da COVID-19 na RAM, no encalço de soluções 

práticas; mais trabalhos que averiguem sinais e sintomas clínicos de infecções 

bacterianas em pacientes infectados pelo SARS-CoV-2; pesquisas acerca do papel 

da fisiopatologia da COVID-19 na disbiose e translocação bacteriana; estabelecimento 

de um programa de administração de antibióticos nos hospitais, de acordo com a 

epidemiologia local; e implementação de protocolos de vigilância, diagnóstico e 

tratamento. Para tal fim, o investimento em saúde, ciência e tecnologia é primordial.  
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