
AVALIAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO SARS-COV-2 

 

FAVOR COMPARTILHAR!!! 

 

“AS PRINCIPAIS FONTES DE INFECÇÃO SÃO CASA, LOCAL DE TRABALHO, 

TRANSPORTE PÚBLICO, REUNIÕES SOCIAIS E RESTAURANTES.” 

 

Meu nome é Dr. Fábio Klamt, sou Professor e Pesquisador do Departamento 

de Bioquímica/UFRGS. Gostaria de compartilhar com vocês o melhor texto que li em 

relação a AVALIAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO SARS-COV-2.  

O texto foi escrito pelo Prof. de Imunologia e Doenças Infecciosas Erin S. 

Bromage, Ph.D., da University of Massachusetts Dartmouth, e o original encontra-se 

nesse site: 

  

https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-

them?fbclid=IwAR1f6bMaeDGCkapUS8kf5nFpEGFZwjm4yqLDWEE8caoqlody9ZbA

u1T0PQ0 

   

Nas palavras do Dr. Bromage: 

"É tudo uma relação entre carga (viral) e tempo de exposição." 

 

Infecção bem-sucedida = Exposição ao vírus X Tempo 

 

Agora que as regras de isolamento serão flexibilizadas, devemos todos 

analisar o entorno onde iremos realizar nossas atividades e ATIVAMENTE garantir a 

nossa segurança e a segurança dos com quem você convive. 

 

Os riscos - conhecê-los - evitá-los 

 

Parece que muitas pessoas estão respirando um pouco de alívio, e não sei por 

que. Uma curva epidêmica tem um declive relativamente previsível e, uma vez 

atingido o pico, o declive posterior também é previsível. Supondo que acabamos de 

atingir as mortes aos 70 mil, isso significaria que, se permanecermos trancados, 

perderemos outras 70 mil pessoas nas próximas 6 semanas ao sairmos desse pico. 

É isso que vai acontecer com um bloqueio. 

 

À medida que os estados reabrem, e fornecemos mais combustível ao vírus, 

todas as apostas são canceladas. Entendo as razões para reabrir a economia, mas 

já disse antes, SE VOCÊ NÃO RESOLVER A BIOLOGIA, A ECONOMIA NÃO SE 

RECUPERARÁ. 

 

Existem muito poucos estados que demonstraram um declínio sustentado no 

número de novas infecções. De fato, a maioria ainda está aumentando e reabrindo. 

Como um exemplo simples da tendência dos EUA, quando você retira os dados de 
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Nova York e apenas observa o restante dos EUA, os números diários de casos estão 

aumentando. Conclusão: a única razão pela qual o número total de novos casos nos 

EUA parece estável no momento é porque a epidemia de Nova York era muito grande 

e agora está sendo contida. 

 
 

Assim, na maior parte do país, adicionaremos combustível ao fogo viral 

reabrindo. Vai acontecer se eu gostar ou não, então meu objetivo aqui é tentar desviá-

lo de situações de alto risco. 

 

Onde as pessoas estão ficando doentes? 

 

Sabemos que a maioria das pessoas é infectada em sua própria casa. Um 

membro da família contrai o vírus na comunidade e o leva para a casa onde o contato 

contínuo entre os membros da família leva à infecção. 

  

Mas onde as pessoas estão contraindo a infecção na comunidade? Eu ouço 

regularmente pessoas se preocupando com supermercados, passeios de bicicleta, 

corredores imprudentes que não usam máscaras ...são esses locais de preocupação? 

Bem, na verdade não. Deixe-me explicar. 

 

Para se infectar, você precisa se expor a uma dose infecciosa do vírus; com 

base em estudos de doses infecciosas com MERS e SARS, estima-se que apenas 

1000 partículas virais de SARS-CoV2 sejam necessárias para que uma infecção 

ocorra. Observe que isso ainda precisa ser determinado experimentalmente, mas 

podemos usar esse número para demonstrar como a infecção pode ocorrer. Pode 

ocorrer infecção, através de 1000 partículas virais que você recebe em uma 

respiração ou de um esfregar nos olhos, ou 100 partículas virais inaladas a cada 
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It seems many people are breathing some relief, and I’m not sure why. An epidemic curve 

has a relatively predictable upslope and once the peak is reached, the back slope can also 

be predicted. We have robust data from the outbreaks in China and Italy, that shows the 

backside of the mortality curve declines slowly, with deaths persisting for months. Assuming 

we have just crested in deaths at 70k, it is possible that we lose another 70,000 people over 

the next 6 weeks as we come off that peak. That's what's going to happen with a lockdown. 

 

As states reopen, and we give the virus more fuel, all bets are off. I understand the reasons 

for reopening the economy, but I've said before, if you don't solve the biology, the economy 

won't recover. 

 

There are very few states that have demonstrated a sustained decline in numbers of new 

infections. Indeed, the majority are still increasing and reopening. As a simple example of 

the USA trend, when you take out the data from New York and just look at the rest of the 

USA, daily case numbers are increasing. Bottom line: the only reason the total USA new case 

numbers look flat right now is because the New York City epidemic was so large and now it 

is being contained. 

So throughout most of the country we are going to add fuel to the viral fire by reopening. It's 

going to happen if I like it or not, so my goal here is to try to guide you away from situations 

of high risk. 

C C B AB EEC C B AB EE

We know most people get infected in their own home. A household member contracts the 

virus in the community and brings it into the house where sustained contact between 

household members leads to infection.

 

But where are people contracting the infection in the community? I regularly hear people 
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respiração por mais de 10 respirações ou 10 partículas virais com 100 respirações. 

Cada uma dessas situações pode levar a uma infecção. 

 

Quanto vírus é liberado no ambiente? 

  

Um banheiro: os banheiros têm muitas superfícies de muito contato, como 

maçanetas, torneiras, portas de box. Portanto, o risco de transferência de vírus nesse 

ambiente pode ser alto. Ainda não sabemos se uma pessoa libera material infeccioso 

nas fezes ou apenas vírus fragmentados, mas sabemos que a descarga do banheiro 

aerossoliza muitas gotículas. Trate os banheiros públicos com cuidado extra 

(superfície e ar), até sabermos mais sobre o risco. 

 

Tosse: Uma única tosse libera cerca de 3.000 gotas e as gotas viajam a 80 

quilômetros por hora. A maioria das gotículas é grande e cai rapidamente (gravidade), 

mas muitas ficam no ar e podem atravessar uma sala em poucos segundos. 

 

Um espirro: um único espirro libera cerca de 30.000 gotículas, com gotículas viajando 

a até 300 quilômetros por hora. A maioria das gotículas é pequena e percorre grandes 

distâncias (facilmente através de uma sala). 

 

Se uma pessoa é infectada, as gotículas em uma única tosse ou espirro podem 

conter até 200.000.000 (duzentos milhões) de partículas de vírus que podem ser 

dispersas no ambiente ao seu redor. 

  

Respiração: uma única respiração libera de 50 a 5000 gotas. A maioria dessas 

gotículas é de baixa velocidade e cai rapidamente no chão. Há ainda menos gotículas 

liberadas pela respiração nasal. É importante ressaltar que, devido à falta de força 

expiratória com a respiração, as partículas virais das áreas respiratórias inferiores não 

são expelidas. 

  

Ao contrário do espirro e da tosse, que liberam grandes quantidades de 

material viral, as gotículas respiratórias liberadas pela respiração contêm apenas 

baixos níveis de vírus. Ainda não temos um número para SARS-CoV2, mas podemos 

usar a gripe como um guia. Sabemos que uma pessoa infectada com influenza libera 

cerca de 3 a 20 cópias do RNA do vírus por minuto de respiração. 

 

Lembre-se da fórmula: Infecção bem-sucedida = exposição ao vírus X tempo 

  

Se uma pessoa tosse ou espirra, essas 200.000.000 de partículas virais vão 

para todo lugar. Alguns vírus pairam no ar, outros caem em superfícies, a maioria cai 

no chão. Portanto, se você estiver cara a cara com uma pessoa, conversando e ela 

espirrar ou tossir diretamente para você, é muito fácil ver como é possível inalar 1.000 

partículas de vírus e ser infectado. 

  



Mas mesmo que a tosse ou o espirro não tenham sido direcionados a você, 

algumas gotículas infectadas - as menores - podem ficar no ar por alguns minutos, 

enchendo todos os cantos de uma sala de tamanho modesto com partículas virais 

infecciosas. Tudo o que você precisa fazer é entrar nessa sala alguns minutos após 

a tosse/espirro e respirar algumas vezes e você potencialmente recebeu vírus 

suficiente para estabelecer uma infecção. 

 

Mas com a respiração geral, 20 cópias por minuto no meio ambiente, mesmo 

que todos os vírus acabassem nos pulmões, você precisaria de 1000 cópias divididas 

por 20 cópias por minuto = 50 minutos. 

 

Falar aumenta a liberação de gotículas respiratórias em cerca de 10 vezes; ~ 

200 cópias de vírus por minuto. Novamente, supondo que todos os vírus sejam 

inalados, levaria cerca de 5 minutos para falarmos pessoalmente para receber a dose 

necessária. 

 

A exposição à fórmula vírus X tempo é a base do rastreamento de contatos. 

Qualquer pessoa com quem você gaste mais de 10 minutos em uma situação cara a 

cara poderá potencialmente te infectar. Qualquer pessoa que compartilhe um espaço 

com você (digamos, um escritório) por um período prolongado poderá potencialmente 

te infectar. 

  

É também por isso que é fundamental que as pessoas sintomáticas fiquem em 

casa. Seus espirros e tosse expelem tanto vírus que você pode infectar uma sala 

inteira de pessoas. 

 

 Qual é o papel das pessoas assintomáticas na disseminação do vírus? 

 

Pessoas sintomáticas não são a única maneira de eliminar o vírus. Sabemos 

que pelo menos 44% de todas as infecções - e a maioria das transmissões adquiridas 

na comunidade - ocorrem em pessoas sem nenhum sintoma (pessoas assintomáticas 

ou pré-sintomáticas). Você pode lançar o vírus no ambiente por até 5 dias antes do 

início dos sintomas. 

 

As pessoas infecciosas ocorrem em todas as idades e todas perdem diferentes 

quantidades de vírus. A quantidade de vírus liberada de uma pessoa infectada muda 

ao longo da infecção e também é diferente de pessoa para pessoa. A carga viral 

geralmente aumenta até o ponto em que a pessoa se torna sintomática. Portanto, 

pouco antes dos sintomas aparecerem, você está liberando o maior número de vírus 

no ambiente. Curiosamente, os dados mostram que apenas 20% das pessoas 

infectadas são responsáveis por liberar 99% de todo o vírus no meio ambiente. 

 

Então agora vamos ao que interessa. Onde estão os perigos pessoais da 

reabertura? 



  

Quando você pensa em grupos de surtos, quais são os grandes que vêm à 

mente? A maioria das pessoas pensa nos navios de cruzeiro. Mas você estaria 

errado. Os surtos de navios nem sequer chegam aos 50 principais surtos até o 

momento. 

  

Os maiores surtos ocorrem em prisões, cerimônias religiosas e locais de 

trabalho, como instalações de acondicionamento de carne e call centers. Qualquer 

ambiente fechado, com pouca circulação de ar e alta densidade de pessoas, significa 

problemas. 

 

Os maiores eventos de superdisseminação são: 

Frigoríferos: Nos frigoríferos, os trabalhadores vestidos com seus equipamentos de 

proteção individuais (EPIs) devem se comunicar em meio ao ensurdecedor barulho 

de máquinas industriais e a um ambiente de preservação de vírus na câmara fria. 

Agora existem surtos em 115 instalações em 23 estados, mais de 5000 trabalhadores 

infectados, com 20 mortos. 

Casamentos, funerais, aniversários: 10% dos eventos de divulgação antecipada 

Redes de negócios: redes de negócios presenciais como a Biogen Conference que 

ocorreu em Boston em março. Ou o empresário do Maine que espalhou a doença 

para a Malásia durante uma viagem de negócios. 

Quando voltamos ao trabalho ou vamos a um restaurante, vamos ver o que pode 

acontecer nesses ambientes. 

  

Restaurantes: Já foi demonstrado claramente o efeito de uma única pessoa infectada 

e assintomática em um ambiente de restaurante. A pessoa infectada (A1) sentou-se 

à mesa e jantou com 9 amigos. O jantar levou cerca de 1 a 1,5 horas. Durante esta 

refeição, o portador assintomático liberou baixos níveis de vírus no ar da respiração. 

O fluxo de ar (das várias saídas de ar do restaurante) era da direita para a esquerda. 

Aproximadamente 50% das pessoas na mesa da pessoa infectada adoeceram nos 

próximos 7 dias. 75% das pessoas na mesa a favor do vento adjacente foram 

infectadas. E até 2 das 7 pessoas na mesa contra o vento estavam infectadas 

(acredita-se que isso aconteça com o fluxo de ar turbulento). Ninguém nas mesas E 

ou F foi infectado, eles estavam fora do fluxo de ar principal do ar condicionado à 

direita para o exaustor à esquerda da sala. 

 

to one another amidst the deafening drum of industrial machinery and a cold-room 

virus-preserving environment. There are now outbreaks in 115 facilities across 23 states, 

5000+ workers infected, with 20 dead. (ref)

Weddings, funerals, birthdays: 10% of early spreading events

Business networking: Face-to-face business networking like the Biogen Conference in 

Boston in March. 

As we move back to work, or go to a restaurant, let’s look at what can happen in those 

environments. 

  

RestaurantsRestaurants: Some really great shoe-leather epidemiology demonstrated clearly the effect 

of a single asymptomatic carrier in a restaurant environment (see below). The infected 

person (A1) sat at a table and had dinner with 9 friends. Dinner took about 1 to 1.5 hours. 

During this meal, the asymptomatic carrier released low-levels of virus into the air from their 

breathing. Airflow (from the restaurant's various airflow vents) was from right to left. 

Approximately 50% of the people at the infected person's table became sick over the next 7 

days. 75% of the people on the adjacent downwind table became infected. And even 2 of 

the 7 people on the upwind table were infected (believed to happen by turbulent airflow). 

No one at tables E or F became infected, they were out of the main airflow from the air 

conditioner on the right to the exhaust fan on the left of the room. (Ref) 

WorkplacesWorkplaces: Another great example is the outbreak in a call center (see below). A single 

infected employee came to work on the 11th floor of a building. That floor had 216 

employees. Over the period of a week, 94 of those people become infected (43.5%: the blue 

chairs). 92 of those 94 people became sick (only 2 remained asymptomatic). Notice how one 

side of the office is primarily infected, while there are very few people infected on the other 

side.  While exact number of people infected by respiratory droplets /  respiratory exposure 

versus fomite transmission (door handles, shared water coolers, elevator buttons etc) is 

unknown. It serves to highlight that being in an enclosed space, sharing the same air for a 

prolonged period increases your chances of exposure and infection.  Another 3 people on 

other floors of the building were infected, but the authors were not able to trace the 

infection to the primary cluster on the 11th floor. Interestingly, even though there were 

considerable interaction between workers on different floors of the building in elevators and 

the lobby, the outbreak was mostly limited to a single floor (ref). This highlights the 

importance of exposure and time in the spreading of SARS-CoV2. 



 

Locais de trabalho: Outro ótimo exemplo é o surto em um call center. Um único 

funcionário infectado veio trabalhar no 11º andar de um prédio. Esse andar tinha 216 

funcionários. Durante o período de uma semana, 94 dessas pessoas foram infectadas 

(43,5%: as cadeiras azuis). 92 dessas 94 pessoas ficaram doentes (apenas duas 

permaneceram assintomáticas). Observe como um lado do escritório está infectado 

principalmente, enquanto há muito poucas pessoas infectadas no outro lado. Estar 

em um espaço fechado, compartilhando o mesmo ar por um período prolongado 

aumenta suas chances de exposição e infecção. As estimativas foram de que 94% 

das infecções eram de gotículas respiratórias/exposição respiratória e 

aproximadamente 6% de transferência de contato (maçanetas de portas, bebedouros 

compartilhados, botões de elevador etc.). Outras 3 pessoas em outros andares do 

prédio foram infectadas, mas os autores não conseguiram rastrear a infecção até o 

cluster primário no 11º andar. É interessante notar que, embora houvesse uma 

interação considerável entre os trabalhadores nos diferentes andares do prédio, nos 

elevadores e no saguão, o surto foi limitado principalmente a um único andar. Isso 

destaca a importância da exposição e do tempo na disseminação do SARS-

CoV2. 

 

 
 

Coral de igreja: O coro da igreja no estado de Washington. Mesmo que as pessoas 

estivessem cientes do vírus e adotassem medidas para minimizar a transferência, por 

exemplo, evitavam os apertos de mão e abraços habituais, e se distanciavam 

socialmente durante o treino, um único portador assintomático infectou a maioria 

das pessoas presentes. O coro cantou por 2 horas e meia, dentro de uma igreja 

fechada que era aproximadamente do tamanho de uma quadra de vôlei. 
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Cantar, em maior grau do que falar, aerossoliza gotas respiratórias 

extraordinariamente bem. Respirar fundo enquanto se canta facilita as gotículas 

respiratórias a penetraram profundamente nos pulmões. Duas horas e meia de 

exposição garantiram que as pessoas fossem expostas a vírus suficientes por um 

período de tempo suficiente para que a infecção ocorresse. Durante um período de 

4 dias, 45 dos 60 membros do coral desenvolveram sintomas, 2 morreram. O 

mais jovem infectado tinha 31 anos, mas tinha em média 67 anos de idade.  

 

Esportes indoor (academias): Embora possa ser um exemplo exclusivamente 

canadense, ocorreu um evento de superdisseminação durante um evento de curling 

no Canadá. Um evento de curling com 72 participantes se tornou outro ponto de 

acesso para transmissão. O curling coloca os competidores e colegas de equipe em 

contato próximo em um ambiente interno fresco, com respiração pesada por um 

período prolongado. Este torneio resultou em infecção de 24 das 72 pessoas 

presentes. 

 

Festas de aniversário/funerais: só para ver como as cadeias de infecção podem ser 

simples, essa é uma história real de Chicago. Bob estava infectado, mas não sabia. 

Bob compartilhou uma refeição delivery, servida em pratos comuns, com 2 membros 

da família. O jantar durou 3 horas. No dia seguinte, Bob compareceu a um funeral, 

abraçando membros da família e outros presentes para expressar condolências. 

Dentro de 4 dias, os dois membros da família que compartilharam a refeição estão 

doentes. Um terceiro membro da família, que abraçou Bob no funeral, ficou doente. 

Mas Bob não tinha terminado. Bob participou de uma festa de aniversário com 9 

outras pessoas. Eles se abraçaram e compartilharam comida na festa de 3 horas. 

Sete dessas pessoas ficaram doentes. Nos dias seguintes, Bob ficou doente, foi 

hospitalizado, ventilado e morreu. 

  

MAS O LEGADO DE BOB CONTINUOU VIVO. Três das pessoas que Bob 

infectou no aniversário foram à igreja, onde cantaram, passaram pelo prato do dízimo 

etc. Os membros dessa igreja ficaram doentes. No total, Bob foi diretamente 

responsável por infectar 16 pessoas entre 5 e 86 anos de idade. Três delas 

morreram. 

  

Acredita-se que a propagação do vírus dentro da casa e de volta à comunidade 

através de funerais, aniversários e reuniões da igreja seja responsável pela 

transmissão mais ampla do COVID-19 em Chicago.  

 

 

Comunidade de surtos 

  

O motivo para destacar esses diferentes surtos é mostrar a semelhança dos 

surtos do COVID-19. Todos esses eventos de infecção foram realizados em 

ambientes fechados, com pessoas bem espaçadas, com muita conversa, canto 



ou grito. AS PRINCIPAIS FONTES DE INFECÇÃO SÃO CASA, LOCAL DE 

TRABALHO, TRANSPORTE PÚBLICO, REUNIÕES SOCIAIS E RESTAURANTES. 

Isso representa 90% de todos os eventos de transmissão. Por outro lado, os surtos 

disseminados nas compras parecem ser responsáveis por uma pequena 

porcentagem de infecções rastreadas. 

  

É importante ressaltar que, dos países que realizam o rastreamento de 

contatos corretamente, apenas um único surto foi relatado em um ambiente externo 

(menos de 0,3% das infecções rastreadas). 

 

Então, voltando ao pensamento original do meu post. 

 

OS ESPAÇOS INTERNOS, COM TROCA DE AR LIMITADA OU AR 

RECICLADO E MUITAS PESSOAS, SÃO PREOCUPANTES DO PONTO DE VISTA 

DA TRANSMISSÃO. Sabemos que 60 pessoas em uma sala do tamanho de uma 

quadra de vôlei resultam em infecções maciças. Mesma situação com o restaurante 

e o call center. As diretrizes de distanciamento social não se aplicam a espaços 

internos onde você passa muito tempo, pois as pessoas do lado oposto da sala 

foram infectadas. 

 

O princípio é a exposição viral por um longo período de tempo. Em todos esses 

casos, as pessoas foram expostas ao vírus no ar por um período prolongado (horas). 

MESMO QUE ELES ESTIVESSEM A 15 METROS DE DISTÂNCIA (CORAL OU 

CALL CENTER), MESMO UMA BAIXA DOSE DO VÍRUS NO AR ATINGINDO-OS, 

POR UM PERÍODO PROLONGADO, ERA SUFICIENTE PARA CAUSAR INFECÇÃO 

E, EM ALGUNS CASOS, MORTE. 

  

As regras de distanciamento social são realmente para protegê-lo com 

breves exposições ou exposições ao ar livre. Nessas situações, não há tempo 

suficiente para atingir a carga viral infecciosa quando você está em pé um metro e 

meio ou onde o vento e o espaço ao ar livre infinito para diluição viral reduzem a carga 

viral. Os efeitos da luz solar, calor e umidade na sobrevivência viral servem para 

minimizar o risco para todos quando estão fora. 

 

Ao avaliar o risco de infecção (por respiração) no supermercado ou no 

shopping, é necessário considerar o volume do espaço aéreo (muito grande), o 

número de pessoas (restrito), quanto tempo as pessoas passam na loja 

(trabalhadores) - o dia todo; clientes - uma hora). Tomados em conjunto, para uma 

pessoa que faz compras: a baixa densidade e o alto volume de ar da loja, 

juntamente com o tempo restrito que você passa na loja, significa que a 

oportunidade de receber uma dose infecciosa é baixa. Mas, para o funcionário 

da loja, o tempo prolongado que eles passam na loja oferece uma oportunidade 

maior de receber a dose infecciosa e, portanto, o trabalho se torna mais 

arriscado. 



 

Basicamente, à medida que os isolamentos são diminuídos, e começamos a 

nos aventurar mais, possivelmente até retomando as atividades de escritório, VOCÊ 

PRECISA OBSERVAR O SEU AMBIENTE E FAZER JULGAMENTOS. Quantas 

pessoas estão aqui, quanto fluxo de ar existe ao meu redor e quanto tempo vou ficar 

neste ambiente. Se você estiver em um escritório aberto de planta baixa, realmente 

precisará avaliar criticamente o risco (volume, pessoas e fluxo de ar).  

 

SE VOCÊ TRABALHA EM UM CARGO QUE EXIGE CONVERSAS CARA A 

CARA OU, PIOR AINDA, GRITAR, É NECESSÁRIO AVALIAR O RISCO. 

 

Se você estiver sentado em um espaço bem ventilado, com poucas pessoas, 

o risco é baixo. 

  

Se estou lá fora e passo por alguém, lembre-se de que é "dose e tempo" 

necessários para a infecção. Você teria que estar na corrente de ar por mais de 5 

minutos para ter uma chance de infecção. Embora os corredores possam estar 

liberando mais vírus devido à respiração profunda, lembre-se de que o tempo de 

exposição também é menor devido à sua velocidade. 

 

Enquanto eu me concentrei na exposição respiratória aqui, não esqueça as 

superfícies. As gotículas respiratórias infectadas pousam em algum lugar. LAVE AS 

MÃOS FREQUENTEMENTE E PARE DE TOCAR NO SEU ROSTO! 

 

Podendo circular livremente em nossas comunidades e entrar em contato com 

mais pessoas em mais lugares e com mais regularidade, os riscos para nós 

mesmos e nossa família são significativos. Mesmo se você estiver disposto a 

reabrir e retomar os negócios como de costume, FAÇA SUA PARTE E USE UMA 

MÁSCARA PARA REDUZIR O QUE VOCÊ LIBERA NO AMBIENTE. Ajudará a todos, 

incluindo o seu próprio negócio. 

  

  

Erin S. Bromage, Ph.D., é Professora Associada de Biologia na Universidade de 

Massachusetts Dartmouth. 


