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QUARENTENA PODE AUMENTAR A EPIDEMIA DO 
CORONAVIRUS. LOCKDOWN. 
Os artigos abaixo citados denotam algumas consequências que não estão sendo 
apresentadas ao público, por exemplo, há dose viral mínima não gera infecção, ou que 
doses virais altas diminuem o tempo de incubação. Também, a longa exposição a 
grupos com infecção, pois há maior tempo de incubação do vírus, aumenta a epidemia. 
Enquanto a curta exposição a grandes grupos não parece ter muita influência sobre a 
epidemia. Além disso, o local em que ocorre importa, pois o vírus se dissemina melhor 
em ambientes frios e secos, e pior em ambientes quentes e úmidos. Há de se considerar 
as comorbidades, como ocorreu no caso italiano, em que 99% dos falecidos tinham 
outras doenças. Há de se considerar a idade, populações com mais idosos possuem taxa 
de infecção e de letalidade maiores. 

No caso brasileiro, a quarentena (lockdown) parece uma péssima escolha. Algumas 
conclusões: 

(1) A dose viral no indivíduo importa para o tempo de incubação. Quanto maior a dose, 
menor o tempo de incubação. Quanto menor a dose, maior o tempo de incubação 

(2) Há uma dose mínima necessária para iniciar uma infecção com sequelas clínicas ou 
subclínicas. Sem ultrapassar a dose viral mínima a infecção não se instala. 

(3) A longa exposição próxima entre grupos afeta e aumenta a quantidade de 
infectados. 

(4) A curta exposição próxima não parece afetar significativamente a quantidade de 
infectados. 

(5) Os lockdowns (quarentena) podem ter efeito perverso do aumento da dose de 
infecção da média, através de mais infecções pela família e menos por uso de bens 
comuns ao público, como corrimão, maçanetas etc. 

(6) O clima afeta a dispersão do vírus. Quanto quente e úmido sua dispersão é menor. 
Quanto mais frio e seco sua dispersão é maior. 

(7) Pode haver fatores responsáveis pelo aumento das taxas de mortalidade, como 
coinfecção, cuidados de saúde mais inadequados, dados demográficos dos pacientes. Ou 
seja, pacientes mais velhos podem ser mais prevalentes em países como a Itália. 

(8) Pode haver um aumento nas taxas de mortos à conta de tabagismo, hipertensão, 
diabetes, distúrbios cardíacos ou outras comorbidades;  
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(9) Há diferenças na maneira como as mortes são atribuídas ao coronavírus, morrer 
com a doença (associação) não é o mesmo que morrer da doença (causa). 

(10) O número de casos detectados pelo teste varia consideravelmente por país. 

(11) As medidas mais adequadas parecem ser distanciamento social, isolamento de 
vulneráveis e apoio ao sistema de saúde para que tenha aparato médico para 
atendimento dos enfermos. 

 

--------- @ --------- 

NO PRIMEIRO PAPER, (a) houve surto comunitário, (b) em complexo residencial 
com arranha-céus em Hong-Kong, (c) maior carga viral nasofaríngea foi encontrada em 
pacientes que moravam em unidades adjacentes do mesmo bloco habitadas pelo 
paciente índice, (d) carga viral nasofaríngea menor, porém detectável, foi encontrada 
em pacientes que moravam mais longe do paciente índice, (e) esse padrão de carga 
viral nasofaríngea sugeria que a transmissão aérea desempenhava um papel 
importante nesse surto em Hong Kong, (f) objetos contaminados e pragas de roedores 
também podem ter desempenhado um papel. 

NO SEGUNDO PAPER. (a) determinação da dose mínima de partículas virais que 
pode iniciar a infecção, (b) foi demonstrado que a presença de anticorpos preexistentes 
afeta a dose infecciosa e protege contra a reinfecção em muitos, mas não em todos os 
vírus, (c) a maioria dos vírus respiratórios parece ser tão infecciosa em humanos 
quanto na cultura de tecidos, (d) foi relatado que doses de <1 TCID50 de vírus da 
gripe, rinovírus e adenovírus infectam 50% da população testada, (e) baixas doses dos 
vírus entéricos, norovírus, rotavírus, echovírus, poliovírus e vírus da hepatite A 
causaram infecção em pelo menos alguns dos voluntários testados, (f) vários fatores 
podem influenciar a infectividade dos vírus em voluntários humanos infectados 
experimentalmente, isso inclui fatores hospedeiros e patógenos, bem como a 
metodologia experimental. 

NO TERCEIRO PAPER, (a) em uma comunidade urbana da África Ocidental, a 
infecção por sarampo em bebês foi examinada por cinco anos (1979-1983), (b) na faixa 
etária de 0 a 11 meses, a mortalidade por sarampo foi maior entre os casos secundários 
(infectados em casa) do que entre os índices (infectados fora de casa), e a proporção de 
casos secundários foi significativamente maior para esse grupo etário do que para 
crianças mais velhas, (c) a exposição intensiva relacionada ao padrão social de 
transmissão da doença pode ser importante para explicar a alta mortalidade infantil 
observada com sarampo nos países em desenvolvimento, (d) mortalidade durante os 
primeiros 12 meses de vida aumentou com a idade, presumivelmente por causa da 
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diminuição dos anticorpos maternos derivados do sarampo, (e) em crianças com menos 
de 6 meses de idade, geralmente consideradas protegidas por anticorpos maternos, a 
exposição intensiva pode levar à infecção, como demonstrado por um alto nível de 
anticorpos específicos para o sarampo em algumas crianças expostas a um irmão 
mais velho com sarampo, (f) objetivo das políticas de saúde pública deve ser alterar 
as condições de exposição. 

QUARTO PAPER. (a) foram estudados os aspectos clínicos e virológicos da resposta 
dos gatos às infecções intranasais com várias doses de Rinotraqueíte Viral Felina 
(FVR), (b) gatos inoculados com doses de 102, 103, 105 ou 107 CCID50 de vírus 
desenvolveram uma síndrome respiratória superior característica, enquanto uma dose 
de 101 CCID50 não conseguiu estabelecer uma infecção, (c) embora a variação 
individual na resposta tenha sido bastante acentuada, foi demonstrado que um 
aumento na dose viral infectante estava correlacionado com uma diminuição na 
duração do período de incubação antes do início da pirexia, outros sinais clínicos e 
excreção viral, (d) embora o aumento da dose viral pareça estar diretamente 
relacionado à gravidade dos sinais clínicos, essa relação foi estatisticamente 
significante apenas para dispneia, (e) havia alguma indicação de um efeito de um 
aumento na infecção da dose viral na duração da excreção viral subsequente, (f) foi 
encontrada uma relação significativa entre a duração da excreção viral e a gravidade 
da síndrome resultante. As respostas sorológicas dos gatos à FVR foram geralmente de 
baixa magnitude. A proporção de animais infectados com anticorpos neutralizantes 
aumentou de 6 de 15 (40%) em 16 a 20 PID, para 11 de 15 (73%) em 30 a 34 PID. 

QUINTO PAPER. (a) o potencial de disseminação de doenças virais e outras doenças 
infecciosas é uma função da dose necessária para iniciar uma infecção com sequelas 
clínicas ou subclínicas, (b) isso é especialmente importante para a disseminação 
ambiental, onde geralmente se supõe que a diluição e a morte natural desempenham 
papéis proeminentes no controle da doença, (c) uso de desinfetantes e outros métodos 
de destruição de patógenos são comuns em certos casos, mas muitas vezes alguns 
sobreviventes acabam encontrando rotas de volta para seus hospedeiros, (d) a 
importância da dose infecciosa mínima é, portanto, evidente. 

SEXTO PAPER. O efeito de várias doses de aerossol do herpesvírus bovino 1, seguido 
quatro dias depois pela exposição ao aerossol a um nível constante de Pasteurella 
haemolytica, foi estudado em 16 bezerros mestiços da linha Hereford. Utilizou-se um 
nebulizador de colisão para gerar aerossóis a partir de suspensões de vírus com 
concentrações de 10 (8,2) (alta), 10 (5,2) (moderada) ou 10 (2,2) (baixa) TCID50 / mL. A 
suspensão bacteriana continha 10 (7) unidades formadoras de colônias / mL. Os 
bezerros expostos apenas a P. haemolytica não desenvolveram lesões pulmonares. Os 
bezerros dos grupos de baixa, moderada e alta exposição ao vírus desenvolveram áreas 
lobulares de atelectasia; além disso, um bezerro no grupo moderado e os quatro no 
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grupo com alta exposição ao vírus desenvolveram pneumonia fibrinosa. Um dos 
últimos bezerros morreu. A dose eficaz de 50% para pneumonia fibrinosa sob essas 
condições experimentais foi de 10 (6.0) herpesvírus bovino TCID50 1 / mL de 
suspensão no reservatório do nebulizador e aproximadamente 10 (4,0) unidades 
infecciosas inaladas por bezerro. 

SÉTIMO ARTIGO. (a) o número de casos detectados pelo teste varia 
consideravelmente por país; (b) viés de seleção pode significar que aqueles com doença 
grave são testados preferencialmente; (c) pode haver atrasos entre o início dos 
sintomas e as mortes, o que pode levar à subestimação da CFR; (d) pode haver fatores 
responsáveis pelo aumento das taxas de mortalidade, como coinfecção, cuidados de 
saúde mais inadequados, dados demográficos dos pacientes (ou seja, pacientes mais 
velhos podem ser mais prevalentes em países como a Itália); (e) Pode haver um 
aumento nas taxas de tabagismo ou comorbidades entre as mortes; (f) Diferenças na 
maneira como as mortes são atribuídas ao Coronavírus: morrer com a doença 
(associação) não é o mesmo que morrer da doença (causa). 

OITAVO PAPER. O efeito de restringir e cancelar reuniões de massa e eventos 
esportivos em doenças infecciosas é pouco evidenciado e requer avaliação adicional. A 
melhor evidência disponível sugere que eventos de vários dias, com acomodações 
comuns lotadas, estão mais associados ao aumento do risco. As reuniões de grandes 
grupos não são homogêneas e o risco deve ser avaliado caso a caso. 

NONO PAPER. Embora muitos dos dados ainda não tenham sido revisados por 
pares, evidências emergentes sugerem que as condições climáticas podem influenciar a 
transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com condições frias e secas para 
aumentar a disseminação. Esse fenômeno pode se manifestar através de dois 
mecanismos: a estabilidade do vírus e o efeito do clima no hospedeiro. O efeito do 
tempo é mínimo e todas as estimativas estão sujeitas a vieses significativos, 
reforçando a necessidade de medidas robustas de saúde pública. 

DÉCIMO ARTIGO. Michael T. Osterholm, director of the Center for Infectious 
Disease Research and Policy at the University of Minnesota: Estamos em território 
desconhecido. Mas a melhor alternativa provavelmente implicará em deixar aqueles 
com baixo risco de doenças graves continuar trabalhando, manter os negócios e a 
manufatura em operação e "administrar" a sociedade, ao mesmo tempo em que 
aconselha indivíduos de alto risco a se proteger através do distanciamento físico e do 
aumentar nossa capacidade de assistência à saúde da forma mais agressiva possível. 
Com esse plano de batalha, poderíamos gradualmente criar imunidade sem destruir a 
estrutura financeira na qual nossas vidas se baseiam. 
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PAPERS. ARTIGOS. REPORTAGEM. 

(1) VIRAL LOAD DISTRIBUTION IN SARS OUTBREAK 

Emerg Infect Dis. 2005 Dec; 11(12): 1882–1886. doi: 10.3201/eid1112.040949 

PMCID: PMC3367618. PMID: 16485474 

Chung-Ming Chu,* Vincent C.C. Cheng,† Ivan F.N. Hung,† Kin-Sang Chan,* Bone 
S.F. Tang,† Thomas H.F. Tsang,‡ Kwok-Hung Chan,† and Kwok-Yung 
Yuencorresponding author† 

An unprecedented community outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) 
occurred in the Amoy Gardens, a high-rise residential complex in Hong Kong. Droplet, 
air, contaminated fomites, and rodent pests have been proposed to be mechanisms for 
transmitting SARS in a short period. We studied nasopharyngeal viral load of SARS 
patients on admission and their geographic distribution. Higher nasopharyngeal viral 
load was found in patients living in adjacent units of the same block inhabited by the 
index patient, while a lower but detectable nasopharyngeal viral load was found in 
patients living further away from the index patient. This pattern of nasopharyngeal 
viral load suggested that airborne transmission played an important part in this 
outbreak in Hong Kong. Contaminated fomites and rodent pests may have also played 
a role. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3367618/ 

 

 

(2) MINIMUM INFECTIVE DOSE OF THE MAJOR HUMAN RESPIRATORY 
AND ENTERIC VIRUSES TRANSMITTED THROUGH FOOD AND THE 
ENVIRONMENT 

Article (PDF Available) in Food and Environmental Virology 3(1):1-30 · March 2011 
with 3,778 Reads. DOI: 10.1007/s12560-011-9056-7.  

Saber Yezli - Ministry of Health Saudi Arabia 

Jon Otter at Imperial College Healthcare NHS Trust 
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TY  - JOUR. AU  - Yezli, Saber. AU  - Otter, Jon. PY  - 2011/03/01. SP  - 1. EP  - 30 

N2  - Viruses are a significant cause of morbidity and mortality around the world. 
Determining the minimum dose of virus particles that can initiate infection, termed 
the minimum infective dose (MID), is important for the development of risk 
assessment models in the fields of food and water treatment and the implementation 
of appropriate infection control strategies in healthcare settings. Both respiratory and 
enteric viruses can be shed at high titers from infected individuals even when the 
infection is asymptomatic. Presence of pre-existing antibodies has been shown to affect 
the infectious dose and to be protective against reinfection for many, but not all 
viruses. Most respiratory viruses appear to be as infective in humans as in 
tissue culture. Doses of <1 TCID50 of influenza virus, rhinovirus, and 
adenovirus were reported to infect 50% of the tested population. Similarly, 
low doses of the enteric viruses, norovirus, rotavirus, echovirus, poliovirus, 
and hepatitis A virus, caused infection in at least some of the volunteers 
tested. A number of factors may influence viruses’ infectivity in experimentally 
infected human volunteers. These include host and pathogen factors as well as the 
experimental methodology. As a result, the reported infective doses of human viruses 
have to be interpreted with caution. 

KeywordsMinimum infectious dose–Respiratory viruses–Enteric viruses–Infection. T1  
- Minimum Infective Dose of the Major Human Respiratory and Enteric Viruses 
Transmitted Through Food and the Environment. VL  - 3. DO  - 10.1007/s12560-011-
056-7. JO  - Food and Environmental Virology. ER  - 

https://www.researchgate.net/publication/227225392_Minimum_Infective_Dose_of_the
_Major_Human_Respiratory_and_Enteric_Viruses_Transmitted_Through_Food_and_t
he_Environment 

 

 

(3) HIGH MEASLES MORTALITY IN INFANCY RELATED TO INTENSITY OF 
EXPOSURE. 

Aaby P, Bukh J, Hoff G, Leerhøy J, Lisse IM, Mordhorst CH, Pedersen IR. 

J Pediatr. 1986 Jul;109(1):40-4. 

Abstract 

In a West African urban community, measles infection in infants was examined over 5 
years (1979-1983). In the age group 0 to 11 months, measles mortality was higher 



P A U L O  D E M C H U K  

 

 
7/14 

 

among secondary cases (infected in the house) than among index cases (infected 
outside the house), and the proportion of secondary cases was significantly higher for 
this age group than for older children. Intensive exposure related to the social pattern 
of disease transmission may be important in explaining the high infant mortality 
observed with measles in developing countries. Mortality during the first 12 months of 
life increased with age, presumably because of the decrease of maternally derived 
measles antibodies. In children younger than 6 months of age, who are usually 
considered to be protected by maternal antibody, intensive exposure may lead to 
infection, as demonstrated by a high level of measles-specific antibodies in 
some children exposed to an older sibling with measles. The aim of public 
health policies should be to change conditions of exposure. 

PMID: 3723239 DOI: 10.1016/s0022-3476(86)80569-8 

[Indexed for MEDLINE] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3723239 

 

 

(4) THE DOSE RESPONSE OF CATS TO EXPERIMENTAL INFECTION WITH 
FELINE VIRAL RHINOTRACHEITIS VIRUS 

Journal of Comparative Pathology. Volume 89, Issue 2, April 1979, Pages 179-191 

Author links open overlay panelR.M.GaskellR.C.Povey∗ 

Show more: https://doi.org/10.1016/0021-9975(79)90057-4Get rights and content 

Abstract 

The clinical and virological aspects of the response of cats to intranasal infections with 
various doses of Feline Viral Rhinotracheitis (FVR) were studied. Cats inoculated with 
doses of 102, 103, 105, or 107 CCID50 of virus developed a characteristic upper 
respiratory syndrome whereas a dose of 101 CCID50 failed to establish an infection. 
Although individual variation in the response was quite marked, it was shown that an 
increase in the infecting viral dose was correlated with a decrease in the length of the 
incubation period before onset of pyrexia, other clinical signs and viral excretion. 
Although increasing viral dose appeared to be directly related to the severity of the 
clinical signs, this relationship was only found to be statistically significant for 
dyspnoea. There was some indication of an effect of an increase in infecting 
viral dose on the duration of the subsequent viral excretion. A significant 
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relationship was found between the duration of viral excretion and the 
severity of the resultant syndrome. The serological responses of the cats to FVR 
were generally of low magnitude. The proportion of infected animals with neutralizing 
antibody titres rose from 6 of 15 (40 per cent) by PID 16 to 20, to 11 of 15 (73 per cent) 
by PID 30 to 34. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0021997579900574 

 

 

(5) MINIMUM INFECTIVE DOSE OF ANIMAL VIRUSES 

Richard L. Ward , Elmer W. Akin  & Donn J. D'Alessio 

Pages 297-310 | Published online: 09 Jan 2009 

Download citation  https://doi.org/10.1080/10643388409381721 

The potential for spread of viral and other infectious diseases is a function of the dose 
required to initiate an infection with either clinical or sub-clinical sequelae. This is 
especially important for environmental spread where dilution and natural die-off are 
generally assumed to play prominent roles in the control of disease. The use of 
disinfectants and other methods of pathogen destruction are common in certain 
instances but often a few survivors will eventually find routes back to their hosts. The 
importance of the minimum infectious dose is, therefore, evident. This report 
will review studies on the doses of different viruses required to initiate 
infection in animals and man. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643388409381721 

 

 

(6) EFFECT OF VIRAL DOSE ON EXPERIMENTAL PNEUMONIA CAUSED 
BY AEROSOL EXPOSURE OF CALVES TO BOVINE HERPESVIRUS 1 AND 
PASTEURELLA HAEMOLYTICA. 

W D Yates, K W Jericho, and C E Doige 

This article has been corrected. See Can J Comp Med. 1983 April; 47(2): 171. This 
article has been cited by other articles in PMC. 
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Abstract: The effect of various aerosol doses of bovine herpesvirus 1, followed four days 
later by aerosol exposure to a constant level of Pasteurella haemolytica, was studied in 
16 crossbred Hereford range calves. A Collision nebulizer was used to generate 
aerosols from virus suspensions with concentrations of 10(8.2) (high), 10(5.2) 
(moderate) or 10(2.2) (low) TCID50/mL. The bacterial suspension contained 10(7) 
colony forming units/mL. Control calves exposed only to P. haemolytica developed no 
pulmonary lesions. Calves in the low, moderate and high virus exposure groups 
developed lobular areas of atelectasis; in addition, one calf in the moderate and all 
four in the high virus exposure group developed fibrinous pneumonia. One of the latter 
calves died. The 50% effective dose for fibrinous pneumonia under these experimental 
conditions was 10(6.0) TCID50 bovine herpesvirus 1/mL of suspension in the nebulizer 
reservoir, and approximately 10(4.0) infectious units inhaled per calf. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1235885/ 

 

 

(7) WHAT IS AFFECTING THE CASE FATALITY RATE? 

CEBM - The Centre for Evidence-Based Medicine develops, promotes and 
disseminates better evidence for healthcare. Global Covid-19 Case Fatality Rates. 
March 17, 2020. Updated 28th March 

Jason Oke, Carl Heneghan 

The number of cases detected by testing will  vary considerably by country; 

Selection bias can mean those with severe disease are preferentially tested; 

There may be delays between symptoms onset and deaths  which  can lead to 
underestimation of the CFR; 

There may be factors that account for increased death rates such  as coinfection, more 
inadequate healthcare, patient demographics (i.e., older patients might be more 
prevalent in countries such as Italy); 

There may be increased rates of smoking or comorbidities amongst the fatalities. 

Differences in how deaths are attributed to Coronavirus: dying with the disease 
(association) is not the same as dying from the disease (causation). 
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https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/ 

 

 

(8) WHAT IS THE EVIDENCE FOR MASS GATHERINGS DURING GLOBAL 
PANDEMICS? A RAPID SUMMARY OF BEST-AVAILABLE EVIDENCE  

David Nunan, John Brassey  

On behalf of the Oxford COVID-19 Evidence Service Team 

Centre for Evidence-Based Medicine, Nuffield Department of Primary Care Health 
Sciences University of Oxford, 

Correspondence to david.nunan@phx.ox.ac.uk  

20th March 2020  

https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2020/03/Mass-gatherings-and-sporting-
events-during-a-pandemic_PDF-template-4.pdf 
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(9) DO WEATHER CONDITIONS INFLUENCE THE TRANSMISSION OF THE 
CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 

Jon Brassey, Carl Heneghan, Kamal R. Mahtani, Jeffrey K. Aronson. On behalf of the 
Oxford COVID-19 Evidence Service Team Centre for Evidence-Based Medicine, 
Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford. 
Correspondence to jon.brassey@tripdatabase.com 22nd March 2020 

https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2020/03/Do-weather-conditions-influence-
the-transmission-of-the-novel-coronavirus-2019-nCoV_.pdf 
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(10) MICHAEL T. OSTERHOLM, DIRECTOR OF THE CENTER FOR 
INFECTIOUS DISEASE RESEARCH AND POLICY AT THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA 

We are in uncharted territory. But the best alternative will probably entail letting 
those at low risk for serious disease continue to work, keep business and 
manufacturing operating, and “run” society, while at the same time advising higher-
risk individuals to protect themselves through physical distancing and ramping up our 
health-care capacity as aggressively as possible. With this battle plan, we could 
gradually build up immunity without destroying the financial structure on which our 
lives are based 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/21/facing-covid-19-reality-national-
lockdown-is-no-cure/ 
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https://twitter.com/robinhanson/status/1244318276978651136?s=20 

 


