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SARS-COV-2 

O virus SARS-CoV-2 pertence á familia Coronaviridae, o mesmo que: 
-   SARS CoV (causante da epidemia do síndrome respiratorio agudo 
severo no 2002) 
-  MERS CoV (causante da epidemia do síndrome respiratorio de 

Oriente Medio no 2012). 

 
•  Ten xenoma de RNA  
de cadena sencilla de uns  
29.900 nucleótidos, e  
presenta  membrana  
lipídica. 
 
•  Tamaño da partícula:  
              90-120 nm 



•  SARS-CoV-2 é o nome do virus. 
•  Chámase así así porque está relacionado xenéticamente co 

coronavirus SARS-CoV-1, responsable da epidemia do 
síndrome respiratorio agudo severo no2002. 

 
•  O Comité internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) propuxo 

este nome uhna vez que se estableceu a clasificación 
(taxonomía) do novo virus. 

 

COVID-19 é o nome da enfermidade. 
* É o acrónimo de: 

  Corona Virus Disease 2019 
 
* A Organización Mundial da Saúde (OMS) propuxo este nome 
seguindo unha guía de boas prácticas, para evitar 
denominacións que se asocien a lugares, apelidos, especies 
animais ou profesiones, e as que induzcan ao medo. 

POR QUÉ O VIRUS E A ENFERMIDADE 
TEÑEN NOMES DISTINTOS? 



CÓMO SE REPLICA O SARS-COV-2 DENTRO DAS 
NOSAS CÉLULAS? 

* O SARS-CoV-2 interacciona a  
través das súas espículas cunha  
proteína da membrana celular  
(ACE2) que actúa como receptor  
o “porta de entrada”. 
 
* A fusión das membranas libera  
a nucleocápside viral ao  
citoplasma. As proteasas celulares  
degradan a cápside 
e liberan o ARN xenómico viral. 
 
* Ese ARN viral é traducido polos ribosomas celulares, prodúcense as 
proteínas virais (entre elas, a ARN polimerasa) e se ensamblan novas 
partículas virais, que saen da célula listas para infectar ás seguintes. 



MUTACION E VARIANTES 
XENÓMICAS 



MUTACION E VARIANTES 
XENÓMICAS 



DE QUÉ ANIMAL PROCEDE O 
CORONAVIRUS CAUSANTE DA COVID-19? 

• O SARS-CoV-2 é unha zoonose, e dicir é de origen 
animal.  

 
• Algunhas especies de morcegos e os pangolíns son 

reservorios de virus bastante parecidos ao SARS-Co-2.  

•  É necesario seguir investigando para establecer as 
especies animais involucradas na orixe da pandemia 
por COVID-19. 

  
 



OS SÍNTOMAS DA ENFERMIDADE 
COVID-19 

15% 

Aproximadamente un 30% dos infectados non mostra síntomas. 



O CURSO NATURAL DA 
COVID-19: 4 GRUPOS 

Ca evolución da pandemia estase a comprobar que a % de 
asintomáticos pode ser  >30%. 



O CURSO NATURAL DA 
COVID-19: PATOXENICIDADE 

SARS-CoV-2	 SARS	 MERS	 Gripe	
Transmisibilidade	 2,2	-	2,68	 2	-	3	 <	1	 1,5	
Mortalidade*	 1,4	-	2,1	 0,01	 0,002	 3,7	–	6.4	
Letalidade	 5,73	 9,6	 40	 1,2	–	1,8	
Letalidade	con	
comorbilidad	 73,3	 46	 60	 ND**	

*	Nº	fallecimientos	por	100.000	habitantes.	
**	Non	hai	datos,	pero	as	persoas	maiores	de	70-75	anos	son	grupo	de	risco.	

Ainda que hai que esperar a que pase a pandemia para ter datos 
definitivos 



O CURSO NATURAL DA 
COVID-19: GRUPOS DE IDADE 



 ESTABILIDADE DO VIRUS SARS-
COV-2 SOBRE DISTINTAS SUPERFICIES 

Cada virus ten unha resistencia á degradación maior ou menor cando se atopa fora 
das células ás que infecta antes de perder a súa capacidade infectiva. 

Datos obtidos a 22ºC a humidade relativa do 40%)  
Vida media: tempo no que os virus viables redúcense á metade  
Viabilidad máxima: Tempo máximo ao que se seguen detectando virus infectivos. 



TRANSMISIÓN FECAL-ORAL? 

Demostrouse a presenza do virus nas feces e nas augas fecais. 
 
Estudos de epidemioloxía de augas residuais poden axudar a estimar o 
alcance real da pandemia, e servir de sistema de alerta para rebrochos.  
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