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CARTA AO EDITOR
COVID-19: o papel crucial do nariz夽
Prezado Editor,
Acompanhamos com grande interesse o artigo de Lavinsky
et al. e apresentamos aqui uma estratégia terapêutica adicional simples contra a SARS-CoV-2.1
Como demonstrado recentemente, fatores climáticos
como latitude, temperatura e umidade influenciam fortemente a propagação da COVID-19.2 De acordo com Sterling,
alguns vírus preferem uma umidade relativa alta, enquanto
alguns outros vírus preferem uma umidade relativa baixa,
portanto, há uma faixa de umidade média entre 50% e
70% em que a população viral é mínima.3 Entretanto, as
atuais transformações climáticas têm determinado fortes
excursões térmicas, que podem desestabilizar o clima
e favorecer a sobrevivência do vírus. Embora não seja
realisticamente possível mudar o clima global em curto
prazo, mudar a umidade e a temperatura internas em
locais de trabalho, escolas, e hospitais, especialmente
em unidades de terapia intensiva, pode ser uma estratégia preventiva e terapêutica válida para reduzir infecções
respiratórias.3
O nariz representa o primeiro contato com patógenos
inalados e é o órgão alvo da SARS-CoV-2, devido à presença
de receptores para o vírus na rinofaringe. O segmento
nasal anterior e as conchas nasais regulam a temperatura
e a umidade do ar inalado até a condição quase alveolar para proteger os pulmões. É pouco provável que a
secura das membranas mucosas do nariz e da garganta
possa aumentar a suscetibilidade a infecções respiratórias.4
Entretanto, esses fenômenos poderiam explicar a maior vulnerabilidade aos vírus nos idosos, que frequentemente se
queixam de ressecamento nasal devido aos efeitos degenerativos do envelhecimento na mucosa nasal. Por outro
lado, o muco pode, de alguma forma, como na população

pediátrica, prevenir infecções respiratórias, evitar que
aerossóis contaminados cheguem aos pulmões. Essas
especulações enfatizam a importância de se preservar uma
boa fisiologia nasal no preparo do ar inalado antes de
chegar aos pulmões; tabagismo, vasoconstritores intranasais
ou esteroides e cirurgias anteriores de turbinectomia, que
reduzem a umidade nasal, podem ser fatores predisponentes
à infecção viral. Uma estratégia terapêutica adicional
contra a SARS-CoV-2 poderia ser a criação, tanto nas vias
aéreas superiores quanto nas inferiores, de condições de
temperatura e umidade desfavoráveis ao vírus. Em particular, a umidificação dos pulmões pode ser útil em pacientes
hospitalizados com pneumonia, especialmente quando a
oxigenoterapia é necessária.5 Por essas razões, os idosos,
muito mais do que os jovens, poderiam se beneficiar de uma
terapia umidificante do ar intranasal.
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