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OBJETIVOS

MATERIAIS E MÉTODOS

Os inibidores da Enzima Conversora de

Angiotensina (iECA) são fármacos bastante

utilizados no manejo da hipertensão. No entanto,

durante a pandemia do COVID-19, causada pelo

coronavírus SARS-CoV-2, surgiram hipóteses de

que os iECA seriam medicamentos que poderiam

aumentar as chances de complicações causadas por

esse vírus. Dessa forma, o presente estudo tem

como alvo compreender se realmente há uma maior

chance de ocorrer complicações do COVID-19

durante o uso desses fármacos.

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura

atual. Foram consultadas as bibliotecas virtuais

Scielo e PubMed, utilizando-se os termos de busca

“infecções por coronavírus” e “inibidores da enzima

conversora de angiotensina”. Foram incluídos

artigos dos últimos 5 anos.

para o SARS-CoV-2 no corpo humano (PATEL;

VERMA, 2020). Como consequência, o uso dos

iECA, e o consequente aumento da expressão de

ECA2, poderia aumentar a susceptibilidade do

indivíduo infectado a complicações graves do

COVID-19 (DIAZ, 2020). Entretanto, ainda não

existem evidências concretas de que as

complicações causadas pelo SARS-CoV-2 possam

realmente ocorrer por esse mecanismo

fisiopatológico (PATEL; VERMA, 2020).
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CONCLUSÃO

As evidências clínicas e científicas ainda são

insuficientes para determinar se o uso dos iECA

facilita ou não as complicações do COVID-19.

Dessa maneira, na ausência de provas

contundentes, os profissionais de saúde devem

recomendar que os pacientes não deixem de usar os

iECA sem devida orientação médica. Além disso, a

suspensão de uma medicação mundialmente

utilizada poderia causar uma corrida às farmácias e

unidades de saúde, o que aumentaria a exposição

dos usuários de iECA aos riscos de infecção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 67 artigos, dos quais apenas 12

foram selecionados para o estudo. A Enzima

Conversora de Angiotensina do tipo 2 (ECA2) está

presente abundantemente na superfície celular dos

pneumócitos do tipo 2 e tende a aumentar ainda

mais com o uso dos iECA. Esse aumento da

expressão de ECA2 tem sido ligado como um

possível facilitador para a infecção pelo SARS-

CoV-2 (VERDECCHIA et al., 2020). É proposto

que isso ocorra devido a presença de um correceptor

presente na superfície da ECA2, que se liga ao

vírus, funcionando, dessa maneira, como uma porta

de entrada e um meio de propagação
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Figura 1: membrana de um pneumócito do tipo II


