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RESUMO

Introdução:  Relatou-se  a  presença  do  ACE2,  receptor  funcional  para
coronavirus,  em ovários  humanos e  também em oócitos,  tornando assim o
ovário como alvo em uma potencial infecção pelo SARS-CoV-2.O objetivo do
presente estudo é saber qual o impacto da presença de infecção por SARS-
CoV-2  nos  ovários  e  oócitos.  Metodologia:  Estudo  realizado  pautado  na
sistematização de fontes bibliográficas, buscas realizadas nas bases de dados
Science Direct, Capes Periódicos e Scientific Electronic Library Online (Scielo),
utilizando  como  palavras-chaves:  “Sars-Cov-2",  “Infertilidade"  e  “ACE2",
datados entre 2016 a junho de 2020. Resultados e Discussão: Após a leitura,
não se é capaz de afirmar se o SARS-CoV-2 utiliza os ACE2 presentes no
sistema reprodutivo feminino como receptores e qual seria o impacto dessa
interação na qualidade dos oócitos, sobre o desenvolvimento embrionário ou
em  uma  gravidez  subsequente.  Conclusões:  Conclui  -se  que  ainda  não
existem evidências que possam confirmar impactos prejudiciais por infecção
por SARS-COV-2 nós ovários e oócitos. 

Palavras-chave – Sars-Cov-2, Infertilidade, ACE2.
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ABSTRACT

Introduction:  It is related to the presence of ACE2, a functional receptor for
coronavirus, in human ovaries and also in oocytes, being thus or ovary as a
target in a potential infection by SARS-CoV-2. The aim of the present study is to
know what  is  the  impact  of  the  presence  of  SARS-CoV-2  infection  on  the
ovaries  and  oocytes.  Methodology:  Study  carried  out  on  a  system  of
bibliographic  sources,  searches performed in  the  databases  Science  Direct,
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Capes  Periódicos  and  Scientific  Electronic  Library  Online  (Scielo),  using  as
keywords: “Sars-Cov-2", "Infertility" and "ACE2" , data between 2016 and June
2020.  Results  and Discussion:  After  reading,  it  is  not  possible  to  register
SARS-CoV-2, ACE2 presents no female reproductive system as receptors and
what  would  be the  impact  of  this  relationship  on the  quality  of  oocytes,  on
embryonic  development  or  in  a  subsequent  pregnancy.  Conclusions:
Completed - if  they do not yet exist,  they detect harmful damage by SARS-
VOC-2 infection in ovaries and oocytes.

Keywords -Sars-Cov-2, Infertility, ACE2.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

O anseio de ter filho é indiscutível e aparente na maioria dos indivíduos
adultos,  porém  alguns  casais  não  conseguem  conduzir  uma  gravidez
espontânea, havendo a necessidade de tratamentos, seja ele para infertilidade
ou esterilidade.  A infertilidade é caracterizada como a tentativa de gravidez
sem a utilização de método que evite,  em mulheres com idade reprodutiva
sendo sexualmente ativa, já a esterilidade é caracterizada pela incapacidade
de gerar um filho (FÉLIS, 2016).

Em  dezembro  de  2019,  um  surto  de  pneumonia  por  um  novo
coronavírus ocorreu em Wuhan, e se espalhou rapidamente por toda a China,
com risco continuo de pandemia. Após a identificação e isolamento do vírus, o
patógeno  dessa  pneumonia  foi  nomeado  oficialmente  como  síndrome
respiratória  coronavírus  2  (SARS-CoV-2).  A  SARS-CoV-2  ou  simplesmente
COVID19, foi caracterizada como pandemia pela OMS desde março deste ano.
A doença afeta hoje globalmente todos os continentes e possui globalmente
cerca de 8,3M de casos confirmados. Pacientes com infecção por SARS-CoV-2
ou doença de coronavírus  2019 (COVID-19),  apresentam em geral,  quadro
agudo  de  febre,  mialgia,  tosse,  dispnéia  e  evidências  radiológicas  de
opacidades pulmonares em vidro fosco compatíveis  com pneumonia atípica
(Gorbalenya et al., 2020; Zhu et al., 2020).

Através de estudo na fisiopatologia do vírus identificou- se a presença da
enzima conversões de angiotensina 2 (ACE2) é uma aminopeptidase ligada à
membrana, sendo identificada como um receptor funcional para o coronavirus
(ZHENG; MA; et.  al.,  2020).  Em alguns estudos foi  relatada a presença do
ACE2 em ovários humanos e também em oócitos, tornando assim o ovário com
alvo  em uma potencial  infecção pelo  SARS-CoV-2.  Porém,  a  existência  do
receptor não necessariamente significa uma infecção pelo SARS-CoV-2, mas o
torna susceptível a infecção (SANCHEZ, 2020).
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Diante do exposto, objetivo do presente estudo é identificar o impacto da
presença de infecção por SARS-CoV-2 nos ovários e oócitos, como potencial
causador de infertilidade feminina.

METODOLOGIA

Para o  desenvolvimento  deste  estudo,  pautado na sistematização de
fontes  bibliográficas  foram  realizadas  buscas  feitas  nas  bases  de  dados
Science Direct, Capes Periódicos e Scientific Electronic Library Online (Scielo),
utilizando como palavras-chaves: “Sars-Cov-2", “Infertilidade" E “ACE2". Para a
realização  do  estudo  foram selecionados  15  artigos,  datados  entre  2016  a
junho de 2020, descritos em português e inglês. Após leitura e gerenciamento
dos dados, foram eliminados os artigos que não apresentavam relevância ao
presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Singh, 2020, neste momento não se é capaz de afirmar se o
SARS-CoV-2 utiliza os ACE2 presentes no sistema reprodutivo feminino como
receptores e qual seria o impacto dessa interação na qualidade dos oócitos,
sobre  o  desenvolvimento  embrionário  ou  em  uma  gravidez  subsequente.
Sendo fundamental que haja uma investigação mais aprofundada para que a
segurança dos gametas armazenados e dos pacientes submetidos a técnicas
de reprodução sejam garantidas.

Atualmente,  ainda  foram  relatados  danos  no  sistema  reprodutivo
feminino, mas sabendo da presença de ACE2 no sistema reprodutor é possível
sugerir  que  o  SARS-CoV-2  pode  atacar  o  tecido  ovariano  e  as  células
grandiosas,  diminuindo  a  função  ovariana  e  a  qualidade  dos  oócitos,
ocasionando um aborto ou infertilidade. Além de uma possível danificação nas
células epiteliais endometriais e afetar o implante inicial de embriões, porém
não existem evidências suficientes que comprovem tais impactos (LI, et.  al.,
2020)

Apesar da insuficiência de informações em relação aos impactos vírus,
poderiam  ser  utilizadas  informações  baseadas  nos  resultados  de  gravidez,
aborto espontâneo e taxa de nascidos vivos em mulheres positiva seriam uma
ferramenta  útil  para  o  monitoramento  e  tomada  de  decisões  (ANIFANDIS,
2020).

No entanto, a incerteza fez com que a maioria dos países cancelarem
completamente  as  técnicas  de  reprodução  assistida,  garantindo  somente  a
preservação  da  fertilidade  em  pacientes  expostos  a  quimioterapia  ou
radioterapia gonadotóxica (ZEEV, 2020).

CONCLUSÕES
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Após  análise  dos  artigos,  pode-se  concluir  que  ainda  não  existem
evidências que possam confirmar impactos prejudiciais da infecção por SARS-
COV-2 nos ovários e oócitos que afetem a fertilidade feminina, mas ainda se
faz necessária a realização de pesquisas posteriormente a fim de se elucidar
melhor esta patologia.
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