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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MATERIAL E MÉTODO

Avaliar as tendências de buscas na web, acerca do

envolvimento cardiovascular na COVID-19, com a utilização

da ferramenta Google Trends.

Estudo descritivo por meio da ferramenta Google Trends,

referente às tendências de buscas, no Brasil, pelos termos

na web, presentes na categoria saúde: “Coração e COVID-

19”, “Hipertensão e COVID-19”, situado entre 26 de março

e 24 de abril de 2020, com a atualização dos dados em 26

de abril. Em geral, a finalidade da pesquisa é avaliar o

interesse ao longo do tempo, acerca de um determinado

assunto, em uma dada região. Os números estão

dispostos, em uma escala de 0 a 100 pontos, dos quais, a

pontuação de 0 representa ausência de pesquisa ou dados

insuficientes e o valor de 100 representa o pico de

popularidade da pesquisa de determinado termo

Em suma, verificou que, em 28 de março de 2020, a

pesquisa por “Coração e COVID-19”, atingiu o pico máximo

de popularidade, isto é, 100 pontos, com perceptível

regressão, de 18 pontos, observada em 16 de abril (82

pontos). Concomitantemente, o valor registrado em

01/04/2020, para as expressões “Hipertensão e COVID-19”,

foi de 80 pontos, assim como o relatado nos dias 14 e 20 de

abril (80 pontos). Entretanto, no dia 07/04/2020 (75 pontos),

essa constatação obteve uma redução de 5 pontos,

contrapondo-se, aos dados de 1° de abril.

CONCLUSÕES

Esses dados permitem mensurar, a magnitude e o impacto

das pesquisas na web, por parte da população brasileira,

acerca da relação entre a infecção pelo coronavírus e o

envolvimento cardiovascular. A informação em saúde é fator

fundamental, principalmente no contexto atual de pandemia

pelo COVID-19, em que, a alta capacidade de

contaminação, mortalidade e comprometimento da

homeostase do sistema respiratório e de diversos outros

órgãos, como no sistema cardiovascular, causada pela

doença, apresenta-se com um importante problema de

saúde pública, no Brasil e no mundo.

RESULTADOS

Foram estimados 497 pontos totais, durante esse período,

onde, os descritores “Hipertensão e COVID-19”,

representaram 63,4% (n=315) dos pontos obtidos, e, os

termos, “Coração e COVID-19”, a 36,6% (n=182). As

buscas se mantiveram na média de 10 pontos para as

expressões “Hipertensão e COVID-19” e de 6 pontos, para

os termos “Coração e COVID19”. Essas informações

indicam que as palavras “Hipertensão e COVID-19”

apresentaram maior notoriedade e foram alvo de maior
interesse dentro desse recorte temporal.

Fonte: Google Trends

A doença de coronavírus 2019 (COVID-19) é uma doença

infecciosa caracterizada como uma pandemia global. Com o

crescente número de casos confirmados e os dados clínicos

acumulados, além da apresentação clínica comum causada

pelo COVID-19, as manifestações e comorbidades

cardiovasculares induzidas por essa infecção viral, assim

como a hipertensão, são frequentes e têm gerado

considerável preocupação.
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