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O mundo enfrenta um novo desafio, a doença causada 
pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19), um beta 
coronavírus denominado SARS-CoV-2 (do inglês: severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2), filogeneticamente 
idêntico aos SARS-CoV (do inglês: severe acute respiratory 
syndrome coronavirus) e MERS-CoV (do inglês: Middle 
East respiratory syndrome coronavirus), responsáveis por 
inúmeras mortes na China em 2003 e no Oriente Médio 
em 2012, respectivamente. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) caracterizou o surto da COVID-19 como 
uma pandemia.1 Vinte e três dias após esse anúncio, os 
casos relatados já somavam 1.056.777 em 182 países, 
com 55.781 mortes, a maioria na Itália, Espanha, França, 
China e no Irã. Até o momento, o Brasil já registrou 
8.195 casos e 335 mortes, enquanto Portugal já contabiliza 
9.886 casos e 246 mortes, números que vêm aumentando 
vertiginosamente desde o início da pandemia.2 

Face a esse crescimento exponencial, em particular 
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, múltiplas 
medidas de proteção para desacelerar a disseminação 
do vírus, como suspensão das aulas nas escolas, 
cancelamento de eventos, redução do expediente 
bancário, fechamento do comércio, exceto os setores 
essenciais, recomendação de confinamento domiciliar 
e suspensão do transporte público intermunicipal e 
interestadual, foram adotadas no Brasil, bem como 
em Portugal e outros países. Na ausência de vacina 
e terapêutica específica, essa é, na realidade, a única 

forma de conter a propagação do vírus e evitar a 
sobrecarga excessiva do sistema de saúde, o que pode 
levar ao seu colapso, como observado, por exemplo, 
na Itália e na Espanha. A transmissão pessoa a pessoa 
através de gotículas respiratórias disseminadas por 
espirro, tosse ou fala, além da transmissão pelo 
contato com superfícies contaminadas justifica tais 
medidas.3  O diagnóstico laboratorial da COVID-19 
é feito pela detecção do RNA viral em amostras do 
trato respiratório pela técnica de PCR; além disso, 
a testagem em larga escala foi adotada para deter a 
pandemia em outros países.3 Alguns tipos de testes 
começam a ser desenvolvidos para avaliar a imunidade 
adquirida das populações, permitindo identificar 
indivíduos que se tenham tornado imunes ao vírus 
e, como tal, estejam aptos a voltar às suas atividades 
normais de maneira segura. Isso será essencial numa 
segunda fase da pandemia.

As análises do Imperial College com projeções realizadas 
a partir dos casos de COVID-19 estimaram, se providências 
não forem tomadas, 7 bilhões de infectados e 40 milhões 
de mortes em todo o mundo em 2020. Além disso, 
informaram que a adoção de estratégias de mitigação com 
foco em proteção poderia reduzir esse ônus à metade, 
poupando 20 milhões de vidas, mas não sem sobrecarregar 
os serviços de saúde, uma situação que poderia ser ainda 
mais grave nos países de baixa renda.4 Esse é o cenário 
que se pretende evitar a todo custo com a implementação 
de medidas tanto de restrição severa de circulação de 
pessoas quanto de distanciamento ou mesmo isolamento 
social. Cabe ressaltar que a subnotificação, a subtestagem 
e a demora dos resultados dos testes confirmatórios 
poderão comprometer as estatísticas de qualquer país que 
não adote uma política agressiva de realização de testes, 
tal como prescreve a OMS.
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Um estudo conduzido na China com 72.314 
pacientes com COVID-19 (44.672 casos confirmados 
laboratorialmente, 16.186 casos suspeitos e 10.567 casos 
diagnosticados clinicamente) mostrou gravidade clínica 
leve em 81,4% da amostra, severa em 13,9% e crítica em 
4,7%.3 Os sintomas mais comuns foram febre, tosse, 
dispneia, mialgia, fadiga e diarreia.3,5 Outros sinais e 
sintomas ainda foram relatados, como dor de garganta, 
dor torácica, confusão mental e letargia. 

Cerca de 5% das infecções têm evolução grave 
com síndrome de desconforto respiratório agudo, 
sangramento pulmonar, linfopenia grave, insuficiência 
renal, choque circulatório e falência de múltiplos 
órgãos e sistemas.3,5  Observou-se significativa 
diferença nas taxas de letalidade por casos e faixa etária 
entre a Itália (1.625 casos) e a China (1.023 casos), 7,2% 
e 2,3%, respectivamente, o que pode ser explicado em 
parte pela diferente distribuição etária nos dois países, 
com idades mais avançadas na Itália, e pela presença 
de mais comorbidades entre os italianos.6 

De um quarto a metade dos pacientes com COVID-19 
apresenta condições crônicas, em especial doenças 
cardiovascular (DCV) e cerebrovascular, que elevam o 
risco de doença grave e morte. Uma meta-análise de seis 
estudos conduzidos na China, incluindo 1.527 pacientes 
com COVID-19, avaliou a prevalência de DCV e 
evidenciou as seguintes proporções: 17,1% de hipertensão; 
16,4% de doenças cardíaca e cerebrovascular; e 9,7% de 
diabetes.7  Outro estudo com 44.672 casos confirmados 
de COVID-19 na China demonstrou comorbidades 
preexistentes, como DCV (10,5%), diabetes (7,3%) e 
hipertensão (6%), que foram relacionadas a letalidade 
de 2,3%.3 Esses estudos evidenciaram a importância 
para a mortalidade relacionada à COVID-19 não apenas 
das doenças crônicas, mas também da idade e do estado 
imunológico do hospedeiro, caracterizando um modelo 
complexo, multifatorial e bidirecional, que pode envolver 
os medicamentos usados para tratar aquelas patologias.8,9 

Complicações cardiovasculares agudas e crônicas 
foram observadas e atribuídas a vários mecanismos, 
como isquemia relativa, inflamação sistêmica e dano 
mediado por patógeno, com elevação dos níveis de 
biomarcadores, como troponina I, BNP e dímero D.9-11 
Em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2, 
observaram-se dano miocárdico em 7,2%, choque em 
8,7% e arritmia em 16,7%, que levaram a internação em 
unidade de terapia intensiva.9  Uma meta-análise com 
quatro estudos, incluindo 341 pacientes com COVID-19, 
demonstrou uma diferença média padronizada nos 

níveis de troponina I cardíaca significativamente maior 
nos pacientes com doença grave em comparação àqueles 
com doença leve (25,6; IC 95%: 6,8-44,5 ng/l).10  Em um 
estudo de coorte retrospectivo multicêntrico na China, 
níveis elevados de dímero D na admissão (> 1µg/ml) 
foram associados com morte hospitalar mesmo após 
ajustes (OR 18,4; IC 95%: 2,6-128,6 µg/ml).11

Há relatos de tromboembolismo venoso na COVID-19, 
provavelmente devido a inflamação vascular, estado 
de hipercoagulabilidade e disfunção endotelial.8  
Miocardite fulminante e insuficiência cardíaca foram 
associadas com infecção pelo SARS-CoV-2; além disso, 
doença arterial coronariana preexistente foi relacionada 
com  possível predisposição àquela infecção.12-14 Em uma 
série de casos de 150 pacientes com COVID-19, 7% das 
68 mortes observadas foram atribuídas a miocardite 
com insuficiência circulatória.12  Outros estudos 
descreveram a associação de miocardite fulminante com 
alta carga viral e a presença de infiltrado inflamatório 
mononuclear em tecido cardíaco em achados de 
necropsia.13,14   Uma nova e importante informação 
foi recentemente apresentada em um relato de caso: 
a ausência de manifestação pulmonar em uma paciente 
com miopericardite e significativa disfunção ventricular 
esquerda, que testou positivo para o SARS-CoV-2, tendo 
sido tratada com sucesso com dobutamina, lopinavir/
ritonavir, esteroides, cloroquina e o arsenal terapêutico 
usual para insuficiência cardíaca.15 Outro estudo 
reportou insuficiência cardíaca em 23,0% dos pacientes 
com COVID-19, em associação aos não sobreviventes 
(51,9% vs. 11,7%); além disso, a contribuição da 
disfunção ventricular prévia para aquele desfecho 
permanece inconclusiva.11

Modelos murinos e amostras de necropsia humana 
evidenciaram que o SARS-CoV pode regular as vias 
da enzima de conversão da angiotensina 2 (ECA2) do 
miocárdio e do pulmão, mediando inflamação miocárdica, 
edema pulmonar e insuficiência respiratória aguda, 
podendo explicar o envolvimento cardiovascular de 
pacientes graves.16  No entanto, os dados disponíveis ainda 
são insuficientes para determinar se essas observações 
podem ser prontamente aplicadas aos seres humanos, 
não havendo estudo que tenha avaliado os efeitos dos 
inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona 
em pacientes com COVID-19.17

Alguns estudos sugerem que os inibidores da 
ECA (IECA) e os bloqueadores do receptor da 
angiotensina (BRA) podem regular positivamente a 
ECA2, aumentando, assim, a suscetibilidade ao vírus; 
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outros estudos, entretanto, mostraram que os IECA / 
BRA podem potencializar a função protetora pulmonar 
da ECA2.18,19  A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a 
Sociedade Europeia de Cardiologia e o American College 
of Cardiology recomendam a avaliação individualizada do 
paciente e sugerem que não se suspendam abruptamente 
os esquemas terapêuticos em uso, uma vez que isso pode 
causar instabilidade clínica e desfechos adversos.

Até o momento não existe vacina nem tratamento 
específico para o COVID-19. A cloroquina bloqueia 
a infecção viral pelo aumento do pH endossômico 
necessário para a fusão vírus/célula, tendo mostrado 
efeito inibidor no SARS-CoV-2 in vitro. Ribavirina, 
lopinavir/ritonavir e remdesivir são terapias antivirais 
que estão sendo testadas em estudos prospectivos. 
Vale lembrar que a associação lopinavir/ritonavir altera 
a condução cardíaca, com prolongamento do intervalo 
QT e bloqueio atrioventricular avançado. Ademais, esses 
medicamentos interagem com antiplaquetários, 
anticoagulantes, estatinas e betabloqueadores.8,20

Ao tratar pacientes com COVID-19, os cardiologistas 
devem estar atentos às novas manifestações clínicas, 
como arritmias, disfunção ventricular esquerda e 

embolia sistêmica, que podem estar relacionadas 
àquela condição, uma vez que há tanto ainda a se 
aprender sobre ela. 

A pandemia da COVID-19 veio alterar de forma 
inimaginável a dinâmica e o funcionamento da nossa 
sociedade, a nível global. Os desafios são gigantescos, 
sobretudo porque põem à prova os sistemas nacionais 
de saúde, nunca antes submetidos a um teste de 
estresse tão radical. Mas esta pode também ser uma 
oportunidade de reorganização e fortalecimento 
desses sistemas, ao mesmo tempo que vem realçar o 
papel dos profissionais de saúde na sociedade, assim 
como sua imprescindibilidade. Que isso sirva para 
que os formuladores de políticas públicas reflitam 
sobre a melhor forma de garantir não apenas a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, mas também 
o devido reconhecimento e a justa recompensa dos 
profissionais de saúde por seu esforço e sua dedicação, 
muitas vezes ignorados em tempos de Paz.

O mundo respondeu a este cenário de crise global com 
solidariedade ampla e sem precedente. À vista do enorme 
desafio à frente, temos que garantir que esse permaneça 
um assunto do coração.
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