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Método

Objetivo

Conclusão 

Covid-19 consiste na doença causada pela infecção

por SARS-CoV-2, o novo coronavírus. O principal

acometimento da patologia é respiratório, no

entanto, pode acometer o sistema cardíaco. O

objetivo desta revisão é destacar as implicações

cardiovasculares da infecção descritas na literatura.

Foi realizada busca na pubmed e google acadêmico

utilizando os termos “covid-19”, “SARS-CoV-2” e

“cardiovascular system”. Incluiu-se revisões literárias,

estudos retrospectivos e estudos de caso.

Resultados 

Covid-19 é uma doença recente no cenário global e,

por esse motivo, seus impactos no organismo

humano não são totalmente conhecidos. Desse

modo, é necessário ressaltar a importância de

estudos acerca da infecção, sobretudo na área

cardiovascular.

IMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES DA COVID-19

Os estudos indicam que o impacto cardiovascular na
covid-19 ocorre por três principais causas:

1. Infecção cardíaca direta: ECA2 no coração, à
qual o vírus se liga pela proteína spike

2. Tempestade de citocinas: inflamação sistêmica

3. Aumento de esforço cardíaco: hipoxemia e
insuficiência respiratória

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7188058/

Os principais acometimentos cardíacos foram:

• Insuficiência cardíaca

• Arritmias

• Síndrome coronariana aguda

• Infarto agudo do miocárdio

Observou-se alta taxa de mortalidade por causas

cardíacas em pacientes infectados, como descrito no

gráfico:

Ademais, alguns medicamentos administrados

(azitromicina e hidroxicloroquina) contribuíram com

as mortes cardíacas ao prolongar o intervalo QT e

causar arritmias ventriculares

Mortalidade de pacientes com doença de coronavírus 2019 (COVID-19) com / sem
doença cardiovascular (DCV) e com / sem níveis elevados de troponina T (TnT).
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7101506/
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