
claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.
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A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 

ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.
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A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Newsletter#05 | Revisão de evidência científica
atualizada e publicada sobre o tema COVID-19

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 

ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.
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Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 
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ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 
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claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 
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ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 
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ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-
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Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 
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ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.
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Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 

Depleção ECA2
por endocitose
junto com o
SARS-CoV-2

NOCIVO PROTETOR

AT1R

ADAM17

MasR

Ang II Ang 1-7

TMPRSS2

ECA2

Anti-fibrótico
Anti-oxidante

Anti-hipertrófico
Vasodilatador

Fibrótico
↑ stress oxidativo

Hipertrófico
Vasoconstritor

Disbiose intestinal

CirculaçãoCitoplasma

+



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 

ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.
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Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 
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cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 

ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 

28 | abril | 2020

8|9

Newsletter#05 | Revisão de evidência científica
atualizada e publicada sobre o tema COVID-19

cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.

foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 



claramente inferior à prevalência de tabagismo nas populações respeti-
vas, o que denota que muitos doentes estarão mal classificados. De 
qualquer forma, os autores sugerem que estas limitações subestimam o 
risco do tabagismo na progressão da COVID-19, pelo que a principal con-
clusão se mantém inalterada.

Zhao Q et al. The impact of COPD and smoking history on the 
severity of Covid-19: A systemic review and meta-analysis.
J Med Virol 2020; doi: 10.1002/jmv.25889
Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da doença respi-
ratória subjacente e da história tabágica na gravidade da COVID-19. 
Onze artigos foram incluídos na análise, num total de 2002 doentes.
A presença de DPOC esteve associada ao aumento do risco de desen-
volvimento de formas graves de COVID-19, com um odds ratio de 4.38. 
Relativamente à influência da DPOC no risco de morte, esta foi estudada 
apenas em 2 estudos e o pequeno número de doentes, bem como a 
elevada heterogeneidade, não permitiram resultados significativos.
Quanto ao tabagismo (incluídos apenas 7 estudos), a sua presença dupli-
cou o risco de evolução para formas graves da doença (OR 1.98). Contu-

do, análises estatísticas mostraram que estes resultados foram influencia-
dos essencialmente por um estudo (Guan et al).
Esta meta-análise vem confirmar que a DPOC é um factor de mau prog-
nóstico nos doentes com COVID-19.

COVID-19 e doença cardiovascular
Gheblawi M et al. Angiotensin Converting Enzyme 2: 
SARS-CoV-2 Receptor and Regulator of the Renin-Angiotensin 
System. Circ Res 2020; doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317015
A enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) tem uma multiplicidade de 
papéis fisiológicos, todos relacionados com a sua função trivalente: regu-
lação negativa do sistema renina-angiotensina (SRA), facilitação do trans-
porte de aminoácidos e como recetor do SARS-CoV e SARS-CoV-2. É lar-
gamente expressa, nomeadamente no pulmão, sistema cardiovascular, 
vísceras, rim, sistema nervoso central e tecido adiposo.
A maior transmissibilidade, e consequentemente maior importância 
global da COVID-19 em relação à SARS, pode explicar-se por uma 
evolução do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV. Por um lado, alte- 
rações em vários aminoácidos virais permitiram uma maior afinidade de 

e a doença crítica. Um estudo mostrou uma elevada prevalência de 
tromboembolismo pulmonar em doentes com pneumonia a COVID-19. 
Um outro estudo sugere que a anticoagulação com HBPM pode estar 
associada a redução da mortalidade nos casos graves.

Zhang P et al. Association of Inpatient Use of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 
Blockers with Mortality Among Patients With Hypertension 
Hospitalized With COVID-19. Circ Res 2020; doi: 
10.1161/CIRCRESAHA. 120.317134
A utilização dos fármacos anti-hipertensores inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA) e antagonistas dos recetores da angioten-
sina II (ARAII) tornou-se algo controversa no contexto da pandemia 
COVID-19.
Modelos animais mostraram que estes fármacos podem aumentar a ex-
pressão do recetor ECA2, o recetor e porta de entrada para o 
SARS-CoV-2 e, deste modo, foi sugerido que o seu uso poderia ter um 
efeito promotor da infeção. Por outro lado, há uma downregulation da ex-
pressão de ECA2 após a infeção viral, o que resulta numa ativação do 
sistema renina-angiotensina (SRA) e exacerbação da progressão da 

pneumonia. Desta forma, a administração de IECA / ARAII poderia ser 
benéfica, ao bloquear esta hiperativação do SRA, prevenindo a lesão pul-
monar aguda e o risco de ARDS.
Contudo, os dados clínicos que suportam uma ou outra teoria são ainda 
escassos.
Neste sentido, os autores realizaram um estudo retrospetivo, que incluiu 
1128 doentes hipertensos com COVID-19, com o objetivo de determinar 
a associação entre o uso hospitalar de IECA / ARAII e a mortalidade por 
todas as causas. 17% dos doentes foram classificados no grupo IECA / 
ARAII.
O risco de morte por todas as causas aos 28 dias foi significativamente in-
ferior no grupo IECA/ ARAII em relação ao grupo que não foi medicado 
com estes fármacos (3.7% versus 9.8%, respetivamente). Após ajuste 
para os confundidores, o uso hospitalar de IECA / ARAII esteve associado 
a uma redução da mortalidade por todas as causas (HR 0.42; IC95% 
0.19-0.92; p=0.03). Foram realizadas ainda análises de score de pro-
pensão, bem como análises adicionais de sensibilidade, sem alteração da 
significância estatística.
Apesar das limitações do estudo (caráter retrospetivo) e de poderem
existir confundidores residuais a influenciar o efeito protetor destes fárma-

Epidemiologia
Bendavid E et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa 
Clara County, California. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463
A extensão do subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 tem suscitado 
um enorme interesse por parte da comunidade científica. De facto, a ava- 
liação unicamente por RT-PCR tem várias limitações: não deteta casos 
convalescentes e deixa por detetar vários casos assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros por não ser realizada de forma sistemática a toda a po- 
pulação.
Os testes serológicos têm grande utilidade pois fornecem uma melhor 
aproximação do número real de infeções.
Este é o primeiro estudo de prevalência serológica em larga escala na co-
munidade, e envolveu 3330 adultos e crianças. O método de recrutamen-
to foi através do Facebook, para maior alcance populacional. Para esti-
mativa da prevalência populacional, foi feita ponderação de acordo com 
localização, sexo e etnia, e de acordo com a sensibilidade (S) e especifici-
dade (E) dos testes. Relativamente a este último ponto, foram conside- 
rados 3 cenários: (1) os valores de S e E divulgados pelo fabricante – 

91.8% e 99.5%, respetivamente; (2) os valores de S e E estimados em 
análises realizadas no hospital de Stanford – 67.6% e 100%; (3) valores de 
S e E resultantes da combinação dos 2 anteriores – 80.3% e 99.5%, res-
petivamente.
Entre os indivíduos testados, 50 testaram positivo – prevalência não 
ajustada de 1.5%. Após a ponderação descrita acima, para os diferentes 
cenários da performance do teste serológico, a prevalência estimada foi 
de: 2.49% (cenário 1), 4.16% (cenário 2) e 2.75% (cenário 3).
Os autores consideram que este estudo representa a melhor evidência 
atual sobre a verdadeira prevalência, mas reconhecem um elevado grau 
de incerteza associado – que poderia ser melhorado com mais infor-
mação sobre a performance dos testes utilizados.
Contudo, alertam para a principal implicação deste estudo – o número de 
infeções por SARS-CoV-2 é bastante superior aos números reportados. 
De acordo com este estudo, à data referida, o número previsto de casos 
reais neste distrito seria entre 48.000 e 81.000 (para 956 casos reporta-
dos). Isto estima uma prevalência real 50-85x superior à dos casos repor-
tados.

A propósito do estudo Bendavid et al.
Não havendo à data publicações de comentários a este artigo (dado ser 
muito recente), não poderia deixar de ser aqui referida a discussão que o 
mesmo lançou na comunidade científica.
• É consensual o subdiagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e a utili-

dade dos testes serológicos em fornecer a real dimensão dos núme- 
ros.

• É de valorizar a intenção dos autores do estudo. Contudo, aspetos 
metodológicos colocam em causa as suas conclusões.

• Os testes utilizados no estudo poderão ser menos precisos do que o 
que os autores sugerem, dado não terem sido validados num elevado 
número de pessoas. Aliás, é notória a dificuldade em produzir testes 
serológicos precisos para a COVID-19.

• Existem vieses de seleção na população estudada, que não foram to-
talmente ajustados na análise estatística. Os vieses iniciam-se logo 
pelo processo de recrutamento – Facebook, e pela necessidade de se 
deslocar de carro ao ponto de recolha da amostra.

• Um número tão pequeno de casos positivos (50) pode confundir os re-
sultados e levar a falsas conclusões.

• Sendo a prevalência muitíssimo superior ao reportado, isto implica que 
a mortalidade seja muito inferior ao que tem sido descrito. Alguns au-
tores alertam para o perigo da divulgação deste estudo pois, ao poder 
fornecer uma ideia errada da gravidade da infeção, pode provocar um 
maior “relaxamento” nas medidas de confinamento.

• Houve um estudo prévio (que se baseou nos dados da infeção por in-
fluenza) que reviu em baixa as previsões de prevalência que tinha feito 
previamente, após colheita de dados mais completos.

Fonte: Medscape

Sutton D et al. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women 
Admitted for Delivery. N Engl J Med 2020;
doi: 10.1056/NEJMc2009316
Foi implementado um screening universal a todas as grávidas admitidas 
para parto em 2 hospitais da cidade de Nova Iorque. Foram incluídas 215 
grávidas, tendo sido positivas para SARS-CoV-2 33, conforme represen-
tado no gráfico. A pesquisa de sintomas mostrou que a grande maioria 
(29/33 – 87.9%) era assintomática na altura da realização do teste. Entre 
estas, 3 desenvolveram sintomas antes da alta hospitalar.

Este artigo vem alertar para os potenciais benefícios do rastreio universal 
às grávidas admitidas para parto, nomeadamente na definição de planos 
de isolamento, previsão de cuidados neonatais, bem como uso de equi-
pamentos de proteção individual.

COVID-19, tabagismo e doenças respiratórias
Patanavanich R et al. Smoking is Associated with COVID-19 
Progression: A Meta-Analysis. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.13.20063669
Uma meta-análise publicada em Março, que incluiu 5 artigos, não encon-
trou associação significativa entre os hábitos tabágicos e a progressão da 
COVID-19.
Nesta publicação, mais recente, os autores incluíram 12 artigos, num total 
de 9025 doentes.
Os resultados mostraram que, entre os doentes com história tabágica, 
17.8% apresentou progressão da doença versus 9.3% dos doentes não 
fumadores. Verificou-se uma associação entre o tabagismo e a pro-
gressão da COVID-19 (OR 2.25; IC95% 1.49-3.39, p=0.001), ou seja, a 
presença de hábitos tabágicos duplicou a probabilidade de evolução para 
formas graves da doença em relação aos não fumadores.
Este estudo apresenta algumas limitações. Os hábitos tabágicos não 
foram categorizados da mesma forma em todos os artigos, com alguns a 
incluir apenas a história atual de tabagismo e outros a incluir história 
prévia. A percentagem de doentes com hábitos tabágicos foi de 5.5%, 

ligação à ECA2. Por outro lado, o novo vírus utiliza proteases do hospe-
deiro (entre as quais a TMPRSS2) para facilitar a entrada na célula após 
ligação ao recetor.
Um ponto importante é que, após ligação entre a proteína S viral e os 
domínios extracelulares da ECA2 transmembranar, há uma endocitose do 
complexo ECA2/SARS-CoV-2, com consequente depleção da ECA2 da 
superfície da célula do hospedeiro. Este é um outcome patológico crítico 
na infeção por SARS-CoV-2.
A nível pulmonar, a ECA2 tem um papel protetor no desenvolvimento da 
lesão pulmonar aguda (ALI), bem como no ARDS. 
Serão focados aqui os efeitos que a depleção da ECA2 comporta a nível 
cardiovascular. A ECA2 converte a angiotensina II (Ang II) em Angiotensi-
na 1-7 (Ang 1-7), um heptapéptido biologicamente ativo, cujos efeitos são 
opostos aos da Ang II, e cujo recetor é o Mas (MasR). Isto vai regular ne- 
gativamente o SRA e mitigar as ações deletérias mediadas pela Ang II e 
pelo seu recetor tipo 1 (AT1R).
Assim, temos a considerar 2 eixos: Ang II/AT1R, com efeitos pro-in-
flamatórios e pró-oxidativos (e deletérios para o sistema cardiovascular); 
e o eixo ECA2/Ang 1-7/MasR que emergiu como um antagonista fisiológi-
co com efeitos cardioprotetores. A depleção e diminuição da atividade da 

ECA2 resulta na ativação do eixo Ang II/AT1R, contribuindo para a pro-
gressão da doença cardiovascular.
A figura da página seguinte (adaptada do artigo) mostra os efeitos 
deletérios da depleção de ECA2 da superfície celular. Assim, na infeção 
por SARS-CoV-2, a proteção cardiovascular mediada pela ECA2 é perdi-
da, como consequência da endocitose da enzima juntamente com as 
partículas virais. Deste modo, ocorre um aumento dos níveis de Ang II e 
aumento da atividade do AT1R, com ativação do eixo Ang II/AT1R e as 
consequências nocivas já faladas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição 
do eixo Ang 1-7/MasR com perda do seu papel protector cardiovascular.
Outro interveniente é a ADAM17, uma metalo-proteinase transmembranar 
que medeia a clivagem proteolítica da ECA2. Quer a endocitose das 
proteínas do espigão do SARS-CoV-2, quer a ativação do AT1R vão 
provocar uma upregulation da ADAM17. Deste modo, reduz-se ainda 
mais a ECA2 transmembranar, diminuindo ainda mais o seu papel protetor 
cardiovascular.
A ADAM17 faz ainda a clivagem do TNFα transmembranar para a sua 
forma solúvel, tendo um efeito pro-inflamatório, e estando potencialmente 
implicado na tempestade de citocinas que carateriza as forma graves da 
infeção por SARS-CoV-2.

Li B et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID‑19 in China. Clin Res Cardiol 2020; doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9
Esta meta-análise, que incluiu 1527 doentes num total de 6 estudos, teve 
como objetivo estudar a associação entre doenças metabólicas / cardio-
vasculares e o desenvolvimento de COVID-19.
As comorbilidades mais prevalentes foram HTA – 17.1% (IC95: 9.9 – 
24.4%), doença cardio/cerebrovascular – 16.4% (IC95: 6.6 – 26.1%) e di-
abetes – 9.7% (IC95: 6.9 – 12.5%).
Os autores demonstraram que a presença destas 3 comorbilidades au-
menta a probabilidade de maior gravidade e admissão em UCI (conforme 
o critério usado nos estudos). Assim, a prevalência de HTA em doentes 
graves / admitidos em UCI foi de 28.8% versus 14.1% nos não graves / 
não UCI (risco relativo: 2.03; p<0.00001). Do mesmo modo, a prevalência 
de doença cardio/cerebrovascular nos doentes graves / UCI foi de 16.7% 
versus 6.2% (risco relativo: 3.30; p<0.00001). Quanto à diabetes, a sua 
prevalência nos casos graves / UCI foi de 11.7% versus 4% nos de menor 
gravidade, mas sem obter significância estatística.
Finalmente, o estudo averiguou o impacto da COVID-19 na lesão cardía-
ca. Em cerca de 8% dos doentes terá ocorrido lesão cardíaca aguda. Esta 
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cos, este estudo mostrou que o uso intra-hospitalar de IECA/ARAII não 
esteve associado com o aumento de mortalidade na COVID-19.

Li J et al. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors 
With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension 
Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection 
in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020; doi: 
10.1001/jamacardio.2020.1624
Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre o tratamen-
to farmacológico com IECAs/ARAII e a gravidade da doença e a mortali-
dade em doentes hipertensos hospitalizados por COVID-19.
Entre os 1178 doentes internados, 30.7% eram hipertensos. Estes tinham 
idade mais avançada e maior prevalência de doenças crónicas, bem 
como manifestações mais graves da COVID-19, incluindo maior pro-
gressão para ARDS e maior mortalidade intra-hospitalar (21.3% versus 
6.5%, p<0.001).
Entre os doentes hipertensos, 31.8% estavam medicados com IE-
CAs/ARAII. 

A comparação entre doentes medicados com IECAs/ARAII e doentes não 
medicados com estes fármacos não mostrou diferenças na frequência de 
formas graves da doença (49.6% versus 47%, p=0.65), na ocorrência de 
ARDS (25.2% versus 26.3%, p=0.82) ou na mortalidade (18.3% versus 
22.7%, p=0.34).
Estes dados mostraram que o tratamento com IECA/ARAII não esteve as-
sociado a pior prognóstico em doentes hipertensos hospitalizados com 
COVID-19.
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foi muito mais frequente nos casos graves / admitidos em UCI comparan-
do com os restantes (risco relativo: 13.48, p=0.0001).
Concluindo, além da maior prevalência e maior gravidade que as comor- 
bilidades cardiometabólicas acarretam, há também lesão cardíaca rela-
cionada diretamente com a infeção viral à qual é preciso estar atento.

Long B et al. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J 
Emerg Med 2020; doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.048
Esta publicação faz uma revisão da literatura sobre as complicações car-
diovasculares associadas à COVID-19, tendo sido incluídos 45 artigos. Já 
foi descrita previamente a maior gravidade da COVID-19 na presença de 
comorbilidades cardiovasculares. O mesmo acontece com a mortalidade, 
com um grande estudo a reportar que a presença de comorbilidades car-
diovasculares quintuplica a probabilidade de morte (10.5% versus 2.3%).
Independentemente das comorbilidades, a COVID-19 está associada a 
possíveis complicações cardiovasculares que são descritas abaixo:
1. Lesão miocárdica e miocardite – Lesão miocárdica com elevação 

dos níveis de troponina pode ocorrer em 7-17% dos doentes interna-
dos com COVID-19 e em 22-31% dos admitidos em UCI. A ocorrência 
de miocardite tem sido também reportada, geralmente associada com 

elevadas cargas virais. Um estudo sugere que cerca de 7% das mortes 
por COVID-19 se deve a miocardite.

2. Enfarte agudo do miocárdio – Já foi descrita previamente a asso-
ciação entre infeções virais e a ocorrência de EAM. O risco de EAM 
está presente em doentes com COVID-19 devido ao estado in-
flamatório e de hipercoagulabilidade associado.

3. Insuficiência cardíaca e miocardiopatia agudas – Um estudo 
demonstrou que a insuficiência cardíaca estava presente em 24% dos 
doentes com COVID-19 estando também associada a pior prognósti-
co. Um outro estudo lançou o alerta de que a insuficiência cardíaca 
aguda pode ocorrer precocemente no curso da doença, estando pre-
sente em 23% dos casos à apresentação.

4. Disritmias – Varias disritmias foram já descritas em doentes com 
COVID-19. A mais frequente é a taquicardia sinusal (etiologia multifac-
torial). Um estudo mostrou que a prevalência de disritmias foi de 17% 
entre os doentes internados e de 44% entre aqueles internados em 
UCI.

5. Eventos tromboembólicos venosos – Em doentes com COVID-19, 
contribuem para o aumento do risco de eventos tromboembólicos a in-
flamação sistémica, a hipercoagulabilidade, a disfunção multiorgânica 


