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RESUMO

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças crônicas mais prevalentes
com agravos multissistêmico, e embora ainda não se saiba se indivíduos diabéticos
são  mais  suscetíveis  à  COVID-19,  muitos  estudos  tem  relatado  que  a  Enzima
Conversora  de  Angiotensina  2  (ECA2)  pode  ser  a  chave  para  explicação  do
agravamento nesses pacientes. O objetivo desse trabalho é compilar informações
atualizadas  sobre  a  correlação  de  casos  graves  de  indivíduos  portadores  de
diabetes com COVID-19 e as possíveis influências da ECA2 como facilitadora desse
processo. Metodologia: A busca de artigos foi realizada usando as bases de dados
Medline,  Pubmed  e  Scielo,  pesquisando  os  seguintes  descritores:  “COVID-19”,
“Diabetes  Mellitus”  e  “Enzima  Conversora  de  Angiotensina  2”, combinados  por
operador booleano “AND”, publicados em 2020. Resultados e Discussão: Após a
aplicação dos critérios de elegibilidade, dos 24 artigos selecionados um total de 12
foram usados para escrita dessa revisão. A ECA2 foi identificada como uma proteína
de  membrana  que  serve  como  receptor  para  entrada  do  vírus  SARS-Cov2
desencadeando  a  replicação  viral  e  pacientes  com hiperglicemia  aguda  acentua
esse processo. Além disso, os medicamentos prescritos para o diabetes ou para a
hipertensão,  inibidores  da  ECA  (IECA)  e  bloqueadoras  dos  receptores  de
angiotensina  (BRA)  têm  provocado  uma  regulação  positiva  desse  receptor.
Conclusões: Com  a  robusta  evidência  do  papel  da  ECA2  na  fisiopatologia  da
COVID-19  é  necessário  focar  em  estudos  mais  aprofundados  que  mostrem  a
correlação exata destas enzimas e como podemos manuseá-las de forma eficaz a
ponto de causar proteção a pacientes com DM, haja vista que grande parte desta
população utiliza medicamentos que agem nesta enzima.

Palavras-chave – Diabetes Mellitus; Mecanismo de ação; Coronavírus.
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ABSTRACT

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is one of the most prevalent chronic diseases
with  multisystemic  conditions,  and  although  it  is  not  yet  known whether  diabetic
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individuals  are  more  susceptible  to  COVID-19,  many  studies  have  reported  that
Angiotensin-Converting  Enzyme  2  (ACE2)  can  be  the  key  to  explaining  the
worsening  in  these  patients.  The  objective  of  this  work  is  to  compile  updated
information  on  the  correlation  of  severe  cases  of  individuals  with  diabetes  with
COVID-19  and  the  possible  influences  of  ACE2  as  a  facilitator  of  this  process.
Methodology: The search for articles was performed using the Medline, Pubmed
and Scielo databases, searching for the following descriptors: “COVID-19”, “Diabetes
Mellitus” and “Angiotensin-converting enzyme 2”, combined by a Boolean operator
“AND”,  published in  2020.  Results  and Discussion: After  applying  the  eligibility
criteria, of the 24 selected articles, a total of 12 were used to write this review. ACE2
has been identified as a membrane protein that serves as a receptor for the entry of
the  SARS-Cov2  virus,  triggering  viral  replication  and  patients  with  acute
hyperglycemia accentuate this process. In addition, drugs prescribed for diabetes or
hypertension,  ACE  inhibitors  (ACE  inhibitors)  and  angiotensin  receptor  blockers
(ARB)  have  caused  positive  regulation  of  this  receptor.  Conclusions: With  the
robust  evidence  of  the  role  of  ACE2  in  the  pathophysiology  of  COVID-19,  it  is
necessary to focus on more in-depth studies that show the exact correlation of these
enzymes and how we can handle them effectively to the point of protecting patients
with DM, given that a large part of this population uses drugs that act on this enzyme.

Keywords - Diabetes Mellitus; Mechanism of action; Coronavirus.

_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

A COVID-19 (doença do Coronavírus 2019) é uma enfermidade causada por
um Coronavírus (SARS-CoV2) recentemente descoberto que tem sido responsável
pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), considerada uma das principais
causas de mortalidade pelo vírus. Primeiramente foi identificada como responsável
por um surto de pneumonia que iniciou em Wuhan, cidade da província de Hubei na
China. No entanto, espalhou-se rapidamente chegando a atingir uma escala de mais
de 100 países em poucas semanas, tornando-se uma pandemia que atingiu todo o
sistema de saúde global (GRUPTA et al, 2020; EMAMI et al, 2020).

Após a declaração de pandemia pela Organização Mundial da saúde (OMS)
no 30 de janeiro,  essa doença em pouco tempo afligiu  mais de  1,2 milhões de
pessoas,  com  taxa  de  mortalidade  de  5,7%  e  no  dia  12  de  maio  os  números
representavam acima de 4 milhões de pessoas em todo o mundo com 278.993
mortes. Mesmo que a maioria dos casos confirmados apresentasse sintomas leves
ou inexistentes, alguns desenvolvia a forma mais grave a doença com falência de
múltiplos órgãos e morte, inclusive paciente que apresentasse alguma comorbidade
ou doença de base como a hipertensão e Diabetes (HUANG; LIM; PRANATA, 2020;
CUSCHIERI;GRECH, 2020).

O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças crônicas mais prevalentes com
agravos multissistêmico devido a hiperglicemia persistente no indivíduo doente. Foi
estimado que em 2019 um total de 463 milhões pessoas estariam acometidas com
diabetes em todo o mundo. Em Wuhan mostrou-se que o número de comorbidade
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poderia  ser  preditor  significativo  de  mortalidade.  Embora  ainda  não  se  tenha  a
confirmação de que pacientes com DM sejam mais suscetíveis à COVID-19 muitos
estudos têm mostrado que há uma gravidade maior nesta população. Uma hipótese
que permeia esta correlação e a de que a Enzima Conversora de Angiotensina 2
(ECA2), que é expressa no epitélio das vias aéreas humanas, endotélio vascular,
células renais e células do intestino delgado seria usada pelo vírus para adentrar
essas células, este mecanismo pode ser a chave para explicação do agravamento
nestes  pacientes  (HUANG;  LIM;  PRANATA,  2020;  GUPTA et  al,  2020;  LI;  BAI;
HASHIKAWA, 2020).

Diante  do  exposto,  o  objetivo  desse  trabalho  é  fornecer  um resumo com
informações  atualizadas  e  compiladas  sobre  a  correlação  de  casos  graves  de
indivíduos portadores de diabetes com COVID-19 e a ECA2 como facilitadora desse
processo.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  sistemático  realizado  através  de  uma  revisão  de
literatura.  A  busca  de  artigos  foi  realizada  usando  as  bases  de  dados  Medline,
Pubmed e Scielo com os seguintes descritores: “COVID-19”, “Diabetes Mellitus” e
“Enzima Conversora de Angiotensina 2”, combinados por operador booleano “AND”.
Foram selecionados artigos com abordagem semelhante à temática de interesse dos
quais foram incluídos na pesquisa os artigos publicados em 2020 completos e que
após a leitura dos seus resumos foi constatado que tinham relação com o tema,
sendo  excluídos  aqueles  artigos  publicados  anteriormente  ao  período  de  corte,
duplicados entre as bases de dados e que não continham informações relevantes
para o estudo. A estratégia de pesquisa foi utilizar os critérios do protocolo PRISMA
(do inglês Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao finalizar a busca do material  teórico foram encontrados 24 artigos para
esta  revisão  e  selecionados  12  artigos  que  corresponderam  aos  critérios  de
elegibilidade.  Atualmente  existem pelo  menos  2  alvos  membranares  que  podem
estar envolvidos com a fisiopatologia da COVID-19 em pessoas diabéticas: a ECA2
e a enzima dipeptidil  peptidase-4 (DPP-4), ambas são de suma importância para
conhecimento do mecanismo de infeção pelo vírus e que devam funcionar como
alvos terapêuticos. A ECA2 foi identificada como uma proteína de membrana que
serviria como receptor para entrada do vírus SARS-Cov2 e, portanto, desencadearia
a replicação viral, e pacientes com hiperglicemia aguda acentuaria esse processo.
Sabe-se que a ECA2 desenvolve um papel protetor no leito pulmonar e auxilia em
processos fisiológicos como na inflamação tecidual,  portanto a infecção induzida
pela  COVID-19  além  de  diminuir  a  ECA2,  no  estágio  de  hiperglicemia  crônica,
provocaria  danos  celulares,  hiperinflamação  e  insuficiência  respiratória
(BORNEISTEIN et al, 2020; LI; BAI; HASHIKAWA, 2020).

A ECA2 também é responsável pela conversão da angiotensina I (Ang1) em
angiotensina II (Ang2) que é um potente vasoconstrictor, provoca estresse oxidativo
no local e em níveis elevados provoca resistência insulínica, disfunção endotelial e
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aumento  da  pressão  arterial  (PA).  Além disso,  essa  mesma  enzima  converte  a
angiotensina  II  em  angiotensina  1-7  que  reduz  a  glicose,  portanto,  o  estresse
oxidativo e causa efeito de vasodilatação. As evidências apontam que o vírus entra
nas células em pH citosólico baixo típico de pessoas diabéticas. O baixo pH e a
presença  de  proteases  (catepsina-L)  são  características  primordiais  do
microambiente endossômico favorecendo a entrada do genômica do SARS-CoV2
(CURE; CUMHUR CURE, 2020; MUNIYAPPA; GUBBI, 2020).

Em  modelos  de  ratos  com  diabetes  foi  possível  identificar  a  expressão
aumentada de ECA2 no pulmão, rim e coração, pois os medicamentos prescritos
para o diabetes ou para a hipertensão, inibidores da ECA (IECA), têm provocado
uma regulação positiva desse receptor o que está associado com a gravidade da
COVID-19.  As  drogas  inibidoras  de  ECA  e  bloqueadoras  dos  receptores  de
angiotensina  (BRA)  utilizados  para  neutralizar  Ang1  e  Ang2  estariam  também
estimulando os níveis de ECA2 e facilitando a infecção pelo vírus (ERENER, 2020;
PAL; BHANSALI, 2020; PATEL; VERMA, 2020).

O  sistema  ECA2/Ang  (1-7)  tem uma  função  muito  importante  no  aspecto
antioxidante  e  anti-inflamatório  diminuindo  o  risco  de  SARS,  mas  em diabéticos
devido a glicolisação a expressão de ECA2 é baixa predispondo aos pacientes o
risco de lesões pulmonares graves e SARS. Não só isso, em alguns achados foi
possível  relacionar  a  inflamação  pancreática  com  aumento  dos  níveis
hiperglicêmicos,  resistência insulínica e piora do quadro clínico.  Outra correlação
importante, pacientes gravemente doentes tiveram um maior quadro de hipocalemia
e desperdício de potássio renal,  isso porque com a diminuição da conversão de
Ang2 pela ECA aumenta a secreção de aldosterona,  hormônio responsável  pelo
balanceamento eletrolítico sódio-potássio. Portanto, tanto a falta de ECA2 como o
excesso estão associada ao aumento da gravidade da doença, não oferecendo em
nenhum  dos  casos  a  proteção  de  lesões  pulmonares.  (GUO  et  al,  2020;  PAL;
BHANSALI, 2020).

CONCLUSÕES

A correlação do vírus SARS-CoV2 em paciente diabéticos e comórbidos com
o mecanismo de entrada viral  nas células usando a ECA2 é plausível  e denota,
mesmo através de estudos preliminares, que a via de acesso do vírus pode ser um
dos alvos terapêuticos e consequentemente impeditivo para evolução para o quadro
grave respiratório (SARS). Não só o pulmão pode ser alvo, mas todos os órgãos que
expressam  essa  enzima,  como  cérebro,  coração,  intestino,  o  que  explicaria  a
falência de múltiplos órgão em pacientes com DM. Várias explicações podem ser
apresentadas para essa associação entre DM preexistente e gravidade do COVID-
19. A expressão da ECA2 é reduzida em pacientes com DM e isso pode explicar o
aumento da predisposição para lesões pulmonares graves, mas o papel confuso dos
medicamentos inibidores da ECA e bloqueadores dos receptores da angiotensina,
drogas que são tão amplamente usadas no DM, pode acentuar  a  expressão da
ECA2 como resposta adaptativa para neutralizar os níveis elevados de Ang-II e Ang-
I. Assim o uso destas drogas facilitaria a entrada da SARS-CoV-2 nos pneumócitos
e, consequentemente, poderia resultar em doença mais grave e fatal. Vale lembrar
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que  estes  estudos  ainda  são  preliminares,  sendo  necessários  maiores
esclarecimentos para entendimento mais claro destas correlações.
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