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CONCLUSÃO

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS

OBJETIVOS

Referências

Evidenciar as implicações cardíacas ocasionadas

pelo novo coronavírus da síndrome respiratória

aguda grave 2 (SARS-CoV-2) relatado pela

primeira vez no final de 2019 em Wuhan, na

China e considerado emergência global pela

Organização Mundial da Saúde em 31 de janeiro

de 2020.

Revisão sistemática de literatura a partir de

artigos científicos, de 2019 a 2020, encontrados

nos bancos de dados Scielo, Pubmed e Lilacs,

utilizando os descritores “COVID-19”,

“doenças cardiovasculares” e “sistema

cardiovascular”.

A relação entre a infecção pelo SARS-CoV-

2 e complicações cardíacas foi demonstrada

em diversos estudos. Dentre as implicações

relatadas em pacientes infectados estão a

miocardite fulminante, dano miocárdico,

aumento nos níveis de troponina I, IL-6 e

DHL e a modulação negativa da expressão

da ACE2 no sistema cardiovascular.

Diversos estudos mostram uma tendência

das proteínas do SARS-CoV-2 em se ligar a

receptores da enzima conversora de

angiotensina 2 (ACE2), expressa em órgãos

como pulmão e coração. Outro estudo

identificou níveis elevados de interleucina 6

(IL-6) e DHL, além da troponina I, como

achados frequentes em pacientes internados

que evoluíram para óbito, quando

comparados aos pacientes internados

sobreviventes. Nesse estudo, 48% (91) dos

pacientes possuíam comorbidades prévias,

sendo as mais comuns: hipertensão arterial

(30%), diabetes mellitus (19%) e doença

coronariana crônica (8%).

Em um estudo realizado a partir de dados do

Hospital Jin-Yin-tan e do Hospital Tongji, foram

analisados 68 casos de óbito de pacientes

infectados pelo SARS-CoV-2, os quais 53% dos

pacientes evoluíram para óbito por falência

respiratória, 7% por dano no miocárdio e 33%

por ambos, sendo alguns óbitos por miocardite

fulminante. O dano no miocárdio foi observado

em 5 dos primeiros 41 pacientes diagnosticados

com COVID-19 em Wuhan, nos quais

manifestou-se aumento significativo nos níveis

de troponina I (>28 pg/ml).
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