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No contexto da actual pandemia, a segurança dos IECA e ARA II foi questionada em dois
artigos de opinião, tendo os autores sugerido que os doentes sob tratamento com estes
fármacos poderiam estar sujeitos a uma evolução mais grave da doença, em caso de
infecção pelo coronavírus1,2.
Na origem destas preocupações há razões teóricas legítimas apoiadas em dados
epidemiológicos; no conhecimento disponível dos mecanismos patogénicos da infecção
pelos coronavírus; na resposta inflamatória do hospedeiro às infecções e das complexas
vias de sinalização envolvidas; e no mecanismo de acção dos IECA e ARA II.
Algumas das extrapolações publicadas baseiam-se em resultados de estudos que
mostraram, entre os doentes com o COVID-19, ser a prevalência de hipertensão (HTA)
mais elevada nos que desenvolveram doença grave, incluindo ARDS e morte, do que nos
que tiveram uma evolução mais favorável3,4.
Porém, à excepção de um estudo com 191 casos 5, não foram feitas análises ajustadas
dos resultados, razão por que os estudos não permitem, com segurança, associar o pior
prognóstico dos doentes à presença de HTA, cuja prevalência variou entre 23,7% e 58% 35
.
Apesar de o tratamento anti-hipertensivo prévio não ter sido avaliado em qualquer dos
estudos em causa3-5, os autores procuraram estabelecer uma relação de causalidade
entre a terapêutica anti-hipertensiva e o pior prognóstico observado nos hipertensos
infectados pelo COVID-19.
Dado os bloqueadores do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) - IECA e
ARA II serem dos fármacos mais utilizados no tratamento da HTA, admitiram aqueles
autores que estes fármacos poderiam ter tido um efeito facilitador da invasão viral e das
suas complicações1, notavelmente a ARDS6.
Não foi considerada a hipótese alternativa de a hiperactividade do SRRA, presente nos
hipertensos e agravada pelo SARS-CoV, ser um dos determinantes major da amplificação
do processo inflamatório desencadeado pelo hospedeiro em resposta à invasão viral.
Acontece que na China, onde 37% da população entre os 37 e os 75 anos é hipertensa e
44% das mortes são atribuídas às doenças cardiovasculares, apenas 23% dos
hipertensos estão sob tratamento anti-hipertensivo7. Como a taxa de prescrição dos
ARAII /IECA na China é inferior a 7.5%7 e porque a associação das duas classes não está
recomendada, dos mais de 250 milhões de hipertensos existentes, menos de 4,5
milhões estarão em tratamento com um ARA II ou IECA 7. Desta forma, pela força dos
números, não é possível estabelecer-se uma relação de causalidade entre o pior
prognóstico observado nos hipertensos com infecção pelo COVID-19 e o tratamento
com ARA II ou IECA.

No centro desta discussão está a ECA2, uma enzima com elevada expressão nos rins,
endotélio, coração e pulmões8,9, que foi identificada como sendo o receptor funcional
para os coronavírus - incluindo o SARS-CoV e o SARS-CoV-2 - entrarem nas células do
hospedeiro e iniciarem a replicação viral10,11.
A ECA2 é um homólogo da ECA que tem uma função modeladora do SRAA. Ela é
responsável pela clivagem da angiotensina II (AT II) em AT 1-7, uma angiotensina
vasodilatadora, com actividade anti-oxidante e anti-inflamatória. Desta forma, a ECA2
ocupa um lugar central na contra-regulação do SRAA porque reduz a AT II disponível,
diminuindo os seus efeitos biológicos12-15.
Os autores dos artigos em questão admitiram que os IECA e ARA II, ao aumentarem a
expressão da ECA2, seriam facilitadores da infecção pelo COVID-19.
Esta opinião é suportada por estudos no enfarte do miocárdio (EM) experimental em
modelos animais (ratos) cujos resultados mostraram que o bloqueio dos receptores AT1
da AT II aumenta a expressão da ECA2 no coração 16, que os IECA atenuam a diminuição
da expressão da ECA2 na fase tardia do EM17 e que os IECA e ARA II podem aumentar a
expressão e a actividade da ECA2 no coração18
Mas a evidência nos humanos é diferente, porquanto nos poucos estudos disponíveis
não se observaram variações nos níveis circulantes da ECA2 com os IECA ou com os ARA
II19,20.
Além de não ser possível excluir que a upregulation da ECA2, em alternativa, possa
ocorrer no pulmão, também se desconhece a existência de correlação entre os níveis
plasmáticos e os níveis tecidulares da ECA2. Tão pouco se pode infirmar que, mesmo na
eventualidade dos IECA e ARAII aumentarem a expressão da ECA2 – o receptor funcional
do SARS-CoV - a entrada do coronavírus nas células seria facilitada e se isso contribuiria
para a expressão mais grave da infecção.
Mas há uma outra face dos efeitos da ECA2.
Na patogenia da infecção pelo SARS-CoV, a ECA2 confere protecção contra a agressão
pulmonar e previne o desenvolvimento de ARDS através da inibição de MAPKs e das vias
de sinalização do NF-kB21,22.
O SARS-CoV, diferentemente de outros coronavírus, torna-se altamente letal porque
reprime a expressão da ECA2 (downregulation) e desregula esta via de protecção
pulmonar23.
Diversos estudos sugerem que a menor expressão da ECA2 confere desvantagens nos
indivíduos infectados pelo SARS-CoV.
O gene da ECA2 é sex-linked porque está localizado no cromossoma X, significando que
as mulheres expressam o receptor em níveis mais elevados que os homens24. Porém, os
recentes estudos epidemiológicos realizados na China mostraram uma prevalência
claramente superior de homens, e não de mulheres, entre os casos fatais ou de maior
gravidade, em particular nos que tinham mais de 60 anos ou que tinham diabetes tipo
2 ou HTA25-28.
Também o sexo masculino se associou, mais frequentemente, a inflamação sistémica ou
tempestade de citoquinas, apesar de a expressão da ECA2 ser inferior à das mulheres 2931
, ou por causa disso.

Também nos casos mais graves, muitos tecidos vitais, incluindo aqueles com baixa
expressão de ECA2, foram gravemente lesados pela infecção pelo SARS-CoV32.
Como interpretar estes resultados?
A menor expressão da ECA2 determina níveis de ATII mais elevados que são
determinantes da amplificação da resposta inflamatória e agravamento da lesão
pulmonar através da produção de espécies reactivas de oxigénio33; expressão de
moléculas de adesão, factores de crescimento, citoquinas inflamatórias e aumento da
permeabilidade vascular34; recrutamento dos leucócitos35,36; e activação do NF-kB, uma
família de factores de transcripção nuclear que regulam a expressão de genes próinflamatórios37-40 que são determinantes da expressão mais grave da lesão pulmonar e
da evolução para ARDS41-43.
O conhecimento destes mecanismos patogénicos é um contributo importante numa
tentativa de explicar a redução da mortalidade e morbilidade observadas em doentes
com pneumonias e ARDS tratados com IECA e ARA II44-49, e o potencial benefício da sua
utilização em indivíduos com infecção pelo SARS-CoV50-51, que precisa de ser provado
em estudos, designadamente de caso-controlo, que poderiam ser feitos durante a
presente pandemia.
Em conclusão, se bem que não se possa excluir a existência de relação entre HTA e
aumento da morbilidade e mortalidade nos doentes chineses infectados pelo
coronavírus, o facto de, nos estudos epidemiológicos, a análise dos resultados não ter
sido ajustada aos vários confundidores, suscita dúvidas legítimas; a possibilidade desta
relação ser mediada pelo tratamento com IECA e ARA II não é actualmente sustentável,
devida à muito baixa taxa de prescrição destas classes no tratamento da HTA na China;
não é, de todo, razoável excluir-se a possibilidade de a hiperactividade do SRAA,
determinada pela existência de HTA e pela diminuição da expressão da ECA2 causada
pelo coronavírus, serem factores determinantes da evolução mais grave e do risco de
ARDS nos hipertensos; a maior expressão da ECA2 associa-se a melhor prognóstico na
infeção pelo COVID-19; resultados de estudos de pequena dimensão e número,
sugerem um potencial benefício dos IECA e ARA II na modulação da resposta
inflamatória em infecções pulmonares graves; o conhecimento das vias de sinalização
do SRAA e do seu papel regulador da resposta inflamatória do hospedeiro sugerem um
efeito benéfico potencial dos ARA II que, naturalmente, precisa de ser provado.
A evidência disponível, se não permite recomendar a utilização de ARA II, também não
avaliza a sua substituição. Deveremos esperar por estudos que venham a surgir no
futuro próximo para suportar as nossas decisões, dada a importância e gravidade do
assunto em questão.
Entretanto, estamos alinhados com a posição da Sociedade Europeia de Cardiologia que
recomenda que os médicos e doentes devem continuar o tratamento com a terapêutica
anti-hipertensiva habitual porque não há evidência clínica ou científica para sugerir que
o tratamento com IECA ou ARA II deva ser interrompido devido à infecção pelo COVID1952.
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