Evidências do coronavirus nas fezes e possibilidade da transmissão oral-fecal
Compilado de artigos importantes
Evidence for gastrointestinal infection of SARS-CoV-2. Fei Xiao, Meiwen Tang,
Xiaobin Zheng, Ye Liu, Xiaofeng Li, Hong Shan.
- Análise de 73 SARS-CoV-2 positivos. O tempo de duração das fezes positivas variou
de 1 a 12 dias. Destes, 17 (23,29%) dos pacientes permaneceram positivos nas fezes após
mostrarem negativo nas amostras respiratórias.
- O achado importante é a negativação das amostras respiratórias e o contínuo achado nas
amostras de fezes e também confirmado por imunohistoquímica no tecido
gastrointestinal. Entretanto o período avaliado está dentro do período de quarentena que
está sendo usado que é de 14 dias.
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- As taxas de positividade do RNA viral aumentaram progressivamente e atingiram o pico
no dia 11 após o início da doença. Embora o RNA viral permaneça detectável nas
secreções respiratórias e nas amostras de fezes e urina por> 30 dias em alguns pacientes,
o vírus não pôde ser cultivado após a terceira semana da doença. Aspirados nasofaríngeos,
esfregaços na garganta ou amostras de escarro foram as amostras clínicas mais úteis nos
primeiros 5 dias da doença, mas mais tarde na doença o RNA viral pode ser detectado
mais rapidamente nas amostras de fezes.
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