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RESUMO

Introdução:  O  novo  Coronavírus  denominado  de  SARS-CoV-2  resulta em uma
doença  infecciosa  chamada  COVID-19  que  causa  uma  Síndrome  Respiratória
Aguda Grave e possui espectro clínico amplo, apresentando quadro clínico inicial
com  sintomas  semelhantes  a  síndrome  gripal.  Dentre  as  complicações
frequentemente  observadas  em  pacientes  com  a  COVID-19,  as  Doenças
Cardiovasculares (DCV) são frequentemente reportadas. O objetivo do trabalho é
esclarecer  a  influência  das  complicações  cardiovasculares  em  pacientes  com
COVID-19, por meio de uma revisão bibliográfica. Metodologia: O presente trabalho
trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através de buscas feitas nas bases de
dados Scielo, BVS e Google Acadêmico, publicados no ano de 2020. Os descritores
utilizados  foram  “Sars-Cov-2”,  “Coronavírus”  e  “Doenças  cardiovasculares”,  nos
idiomas inglês e português.  Resultados e discussão:  Com base nos critérios de
inclusão, foram selecionados 7 artigos. Foram encontrados dados que relacionam a
COVID-19 às DCV, em que 90% dos óbitos entre pacientes com idade maior ou
igual  a  60 anos,  e destes,  51% tinham doença cardiovascular  prévia.  Dentre  as
manifestações foram descritas, a injúria miocárdica, miocardite e choque foram as
mais comuns. Conclusão: Com base nos dados, percebeu-se que as complicações
cardiovasculares estão bastante presentes em pacientes com COVID-19, além da
relação direta com o aumento das taxas de mortalidade.  

Palavras-chave: SARS-CoV-2, Coronavírus e Doenças cardiovasculares.

ABSTRACT
Introduction: The new Coronavirus called SARS-CoV-2 results from an infectious
disease called COVID-19 that causes a Severe Acute Respiratory Syndrome and
has a broad clinical  spectrum, presenting an initial  clinical  picture with symptoms
similar to flu-like syndrome. Among the complications frequently observed in patients
with  COVID-19,  Cardiovascular  Diseases  (CVD)  are  frequently  reported.  The
objective of the work is to  clarify the influence of  cardiovascular  complications in
patients with COVID-19, through a literature review. Methodology: The present work
is a bibliographic review carried out through searches in the databases Scielo, BVS
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and Google Acadêmico, published in 2020. The descriptors used were “Sars-Cov-2”,
“Coronavirus” and “Cardiovascular diseases”,  in English and Portuguese.  Results
and discussion: Based on the inclusion criteria, 7 articles were selected. Data were
found that relate COVID-19 to CVD, in which 90% of deaths among patients aged
over 60 years, and of these, 51% had previous cardiovascular disease. Among the
manifestations, myocardial  injury,  myocarditis  and shock were the most common.
Conclusion: Based on the data, it was noticed that cardiovascular complications are
quite present in patients with COVID-19, in addition to the direct relationship with the
increase in mortality rates.

Keywords: SARS-CoV-2, Coronavirus and Cardiovascular diseases.

INTRODUÇÃO

O  novo  Coronavírus  denominado  de  SARS-CoV-2  resulta  uma  doença
infecciosa  grave  chamada  COVID-19  (do  inglês  Coronavirus  Disease  2019)  que
causa  uma  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave.  Essa  nova  enfermidade  foi
identificada pela primeira vez em um grupo de pacientes que possuíam uma forma
não conhecida de pneumonia viral, em Wuhan, na China, em dezembro de 2019
(BINSFELD; COLONELLO; 2020).

O  espectro  clínico  da  infecção  por  coronavírus  é  muito  amplo,  podendo
diversificar entre um simples resfriado até uma pneumonia grave. O quadro clínico
inicial da doença pode ser comparado com uma síndrome gripal. As pessoas com
COVID-19  geralmente  desenvolvem  sinais  e  sintomas,  incluindo  problemas
respiratórios leves e febre persistente, em média de 5 a 6 dias após a infecção
(LIMA, 2020).

Um grande estudo publicado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de
Doenças,  com  dados  de  44.672  casos  confirmados  do  COVID-19,  relatou
mortalidade  de  2,3%.  As  comorbidades  mais  frequentes  nos  pacientes  que
evoluíram  a  óbito  foram  doença  cardiovascular,  hipertensão  arterial,  diabetes
mellitus e idade acima de 70 anos (STRABELLI; UIP, 2020).

A doença cardiovascular (DCV), caracteriza-se por um conjunto de distúrbios
que  danificam  ou  obstruem  o  sistema  circulatório,  dificultando  ou  impedindo  a
passagem do fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como: o coração e cérebro. Tendo
como manifestações clínicas prevalecentes, o acidente vascular cerebral, a doença
arterial  coronariana,  doença  arterial  periférica  e  o  infarto  agudo  do  miocárdio
(RODRIGUES; MACHADO, 2016).

Apesar das evidências sobre os efeitos específicos do COVID-19 no sistema
cardiovascular serem pouco conhecidas, existem relatos de arritmias, lesão cardíaca
aguda, taquicardia e uma alta carga de doença cardiovascular concomitantes nos
indivíduos contaminados, principalmente naqueles com mais comorbidades e fatores
de risco que necessitam cuidados mais intensivos (FERRARI, 2020).

Tendo em vista essa possível relação COVID-19 e DCV, torna-se necessário
que  seja  consolidado  uma  sapiência  que  se  derive  do  estudo  dos  quadros  de
indivíduos  acometidos  por  ambas  as  doenças  com  o  intuito  de  uma  melhor
compreensão quanto a evolução do processo patológico e assim, mais profissionais
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e pacientes possam ser beneficiados e direcionados no que se refere a maneira em
que será feito o tratamento. Desta forma, este estudo visa esclarecer a influência
das complicações cardiovasculares em pacientes com covid-19, por meio de uma
revisão bibliográfica.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma revisão de literatura
através de buscas feitas nas bases de dados Scientific  Electronic  Library Online
(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, utilizando como
palavras-chave: “Sars-Cov-2”, “Coronavírus” e “Doenças cardiovasculares”. Para a
realização do estudo, foram selecionados 7 artigos. Para os critérios de inclusão
utilizados,  foram selecionados  artigos  publicados  no  ano  de  2020,  descritos  em
português e inglês em suas versões completas e gratuitas. Foram excluídos artigos
que após a leitura, não foi perceptível a relevância para o tema abordado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos critérios de inclusão, foram selecionados 7 artigos. Em um
estudo que avaliou 138 pacientes internados por COVID-19, 16,7% desenvolveram
arritmia  e  7,2%  apresentaram  lesão  cardíaca  aguda.  Por  outro  lado,  os
cardiologistas do Hospital San Raffaele, em Milão, Itália, hospital de referência para
complicações cardiovasculares da COVID-19, coletaram enzimas (BNP, troponina,
CK-MB)  de  todos  os  pacientes  para  detectar  a  prevalência  de  acometimento
cardíaco (STRABELLI; UIP, 2020).

Dados  brasileiros  iniciais  mostraram  que  90%  dos  óbitos  ocorreram  em
pessoas com idade maior  de  60 anos e  84% dos pacientes  apresentavam pelo
menos uma comorbidade, sendo que 51% tinham doença cardiovascular (DCV) e
37,7% tinham diabetes (COSTA et al., 2020).

Alguns dados divulgados durante a pandemia da COVID-19 descrevem que o
vírus pode afetar o sistema cardiovascular com manifestações diversas como injúria
miocárdica, IC, síndrome de Takotsubo (ST), arritmias, miocardite e choque. Esse
dano  ao  sistema  cardiovascular  engloba,  provavelmente,  multifatores  e  pode
proceder tanto de um desequilíbrio entre alta demanda metabólica e baixa reserva
cardíaca quanto de inflamação sistêmica e trombogênese, podendo ainda ocorrer
por lesão direta cardíaca pelo vírus. Essa perda decorrente da COVID-19 ocorre
principalmente nos pacientes com fatores de risco cardiovascular (idade avançada,
hipertensão e diabetes) ou com DCV prévia (COSTA et al., 2020).

Outros  possíveis  mecanismos  do  envolvimento  cardíaco  relacionado  à
COVID-19 são a tempestade de citocinas induzida por uma resposta desequilibrada
entre subtipos de células T auxiliares e o excesso de cálcio intracelular induzindo
apoptose de cardiomiócitos hipóxicos. A ECA2 é um homólogo de ECA que converte
a angiotensina II  em angiotensina I,  assim reduz a vasoconstrição mediada pelo
sistema  renina-angiotensina.  A  utilização  de  inibidores  da  ECA  (IECA)  e
bloqueadores  dos  receptores  da  angiotensina  (BRA)  é  comum  em  DCV
(hipertensão,  doença  arterial  coronariana  e  Diabetes  Mellitus).  Existem  dados
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conflitantes de estudos que mostram que esses medicamentos aumentam os níveis
de ECA2. O SARS-CoV-2 se liga à ECA2 para entrar nas células, apesar da ECA2
ter  um  papel  de  proteção  contra  lesão  pulmonar  aguda  (ASKIN;  TANRIVERD;
ASKIN, 2020).

CONCLUSÃO

Conclui-se que a presença de doenças cardiovasculares é bastante presente
em  pacientes  com  COVID-19,  além  da  relação  direta  com  altas  taxas  de
mortalidade.  Portanto,  ainda não  é  bastante  esclarecido  se  as  DCVs são  riscos
independentes ou mediados por outros fatores. Sugere-se, então, a realização de
mais  pesquisas  nesse  tema  a  fim  de  minimizar  as  evoluções  desfavoráveis  de
pacientes acometidos.
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