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^ NCIA COM A TESTAGEM POINT OF
EXPERIE
CARE PARA ANTIGENO DO SARS-COV-2 EM
e SUPERIOR:
UM ECOSSISTEMA DE EDUCAÇ AO
POSSIVEL, EFETIVO E SEGURO PARA TODOS

 COVID19
FUSARIOSE PULMONAR POS

19
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Um dos maiores desaﬁos ao longo da pandemia de COVID-19
s aulas presenciais. Protocolos de
foi deﬁnir pelo retorno a
~ o bem desenhados e estabelecidos, pore
m
Segurança esta
existem limites operacionais, físicos e, sobretudo, o problema
~o a
 s medidas de proteç a
~ o e prevenç a
~ o. Detectar os
da adesa
 pida, simples e on-site
infectados pelo SARS-CoV-2 de forma ra
 altamente deseja
 vel e recomendado para superar tais limie
~
taç oes sendo uma das medidas recomendadas pelo CDC dos
~o presenEUA para permitir manter escolas abertas e a educaç a
 uma medida excepcional e, pelo melhor
cial. No Brasil essa e
^ncia se na
~o for a u
 das pou nica e
que sabemos, a nossa experie
^
cas e, certamente, a mais numerosa. No Ecossistema Anima
de
~ o, que compreende universidades, faculdades e escoEducaç a
las em todo o Brasil, com mais de 300.000 alunos e cerca de
20.000 educadores, desde dezembro de 2020 introduzimos um
programa piloto “COVID Free”. Em unidades selecionadas,
 m de todas as medidas de proteç a
~ o, adotamos a testagem
ale
~ o do antígeno do nu
 cleocapsídeo do
point of care para detecç a
 rea de entrada, em
SARS-CoV-2. Para tanto utilizamos - na a
ambiente dedicado, seguro e arejado realizado por uma equipe
 de treinada - a testagem com o teste nasal (Panbio de sau
AbbottR) a cada 72 horas ou nas visitas pontuais de todos os
alunos, educadores e terceiros que frequentam as unidades
 o início de setembro em duas unidades
“COVID Free”. Ate
~ o de 41
COVID Free realizamos 18.000 testes com a detecç a
 ticos ou oligossincasos (0,23% positividade) assintoma
 ticos. Entre eles foi possível identiﬁcar duas variantes
toma
gama quando ela crescia no Brasil. A testagem mostrou-se
 gico em
extremamente importante no contexto epidemiolo
~
que foi realizada (aumento de casos, superlotaç ao de leitos,
crescimento da variante gama e depois delta) e permitiu que
ssemos o ecossistema livre de surtos ou interrupç o
~ es
mantive
 m de aumentar em toda a coletividade a
das atividades ale
~ o de segurança. Concluímos que a testagem e
 uma
percepç a
gica e essencial em cena
 rios desaﬁadores
atividade estrate
 s atividades de educaç a
~o e
para garantir o retorno seguro a
~ es para outensino permitindo que se extrapole essas concluso
^ mica. O desaﬁo que persiste e
 de
ros setores da atividade econo
assegurar a sustentabilidade ﬁnanceira da mesma.
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 um fungo amplamente distribuído no ambiFusarium e
~ es superﬁciais como onicomicose
ente, pode causar infecç o
 infecç a
~ o fu
~o
 ngica invasiva como infecç a
ou ceratite, ate
pulmonar, osteoarticular ou disseminada. As formas inva~o quase exclusivamente em pacientes
sivas da doença sa
altamente imunossuprimidos. M.A.S, masculino, 45 anos,
 rico de exposiç a
~ o a tabapreviamente hígido, sem histo
gismo ou drogas, internou com quadro de pneumonia
viral causada pelo vírus SARS-Cov2, necessitando de
~ o orotraqueal, apresentou quadro de síndrome
intubaç a
 rio a infecç a
~o viral associado a
hemofagocítica secunda
m
hipogamaglobulinemia. Optado realizar pulsoterapia ale
~ o de imunoglobulina. Evoluiu com piora do
de reposiç a
~ o pulmoquadro de hipoxemia, febre, aumento de secreç a
~ o,
nar, sem resposta a antimicrobianos, associado enta
 lico (voricona ngico azo
pela primeira vez, o uso de antifu
~ o de aspergilose pulmonar assozol) devido alta suspeiç a
cimo terceiro dia de uso
ciado ao COVID19 (CAPA). No de
~ es de enzimas hepa
 tide voriconazol, evoluiu com alteraç o
cas, visto culturas, por ora negativas, optado pela sus~ o do uso de voriconazol. Com tre
^s dias sem o uso
pensa
 ngico, paciente apresentou novo quadro de febre,
do antifu
^ metros ventilato
 rios e laboratoriais associado
piora de para
~o pulmonar em radiograﬁa. Optado realizar
a opaciﬁcaç a
 stico de
lavado broncoalveolar. Na broncoscopia, diagno
traqueobronquite mucopurulenta, enviado amostra de lavado broncoalveolar para cultura que apresentou cresci~o, retorno do uso de
mento de Fusarium spp. Optado, enta
voriconazol visto paciente ter apresentado piora clínica
 s suspensa
~ o do mesmo. Fez uso por 14 dias do antiapo
 ngico, cultura traqueal de controle negativa (clareafu
 gico) associado a melhora clínica e
mento microbiolo
laboratorial. Ao longo dos dias, evoluiu com sangramento
lica. O envolvimento pulmointracraniano e morte encefa
 comum na forma invasiva, ocorre geralnar pela doença e
^nicos prolongados po
s
mente em paciente neutrope
 ssea ou em pacientes com uso
transplante de medula o
^ nico de altas doses de corticoides como aqueles com
cro
~ o da litdoença do enxerto contra o hospedeiro. Na revisa
 a presente data, encontramos apenas um
eratura, ate
 s COVID19 (Clinical
caso relatado de fusariose pulmonar po
Microbiology and Infection 26 (2020): 1582-1584), sendo
nosso caso, o segundo em relato.
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