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Nos últimos dias, foram publicados artigos de opinião sugerindo que os doentes com
hipertensão (HTA), diabetes ou doenças cardíacas, sob tratamento com ARA II ou IECA,
estariam em elevado risco de evolução mais grave da doença, em caso de infeção pelo
COVID-19.
Estas extrapolações especulativas basearam-se em resultados de estudos realizados na
China em doentes infetados pelo COVID-19, que tiveram uma expressão mais grave da
doença e nos quais a prevalência de HTA era muito elevada.
Numa teorização parcelar, atribuíram a estas classes de fármacos um papel facilitador
da invasão viral e das suas complicações, notavelmente a ARDS. Não foi considerada a
hipótese alternativa de ser a hiperatividade do sistema renina-angiotensina, presente
nos hipertensos, um dos determinantes major da amplificação do processo
inflamatório, desencadeado pela infeção viral.
No centro da questão está a ECA2 que é o recetor funcional do coronavírus para
penetrar nas células que infecta. Esta enzima é responsável pela degradação da
angiotensina II (AT II) em AT 1-7 (uma angiotensina vasodilatadora), que previne os
efeitos da ATII.
De acordo com aqueles autores, os ARA II e os IECA, ao aumentarem a expressão da
ECA2, seriam facilitadores da infeção pelo COVID-19. Porém, acontece que o
coronavírus, uma vez infetadas as células, inibe a expressão da ECA2 e, com isso, a
degradação da AT II, que se acumula. Em consequência da elevação da ATII, aumentam
a permeabilidade vascular, a produção de espécies reativas de oxigénio e a expressão
do NF-kB -uma família de fatores de transcrição nuclear, que regula genes próinflamatórios e são determinantes da intensidade da resposta inflamatória do
hospedeiro e da gravidade da doença. À luz deste conhecimento, até faz sentido o
bloqueio dos efeitos da AT II com estas classes terapêuticas.
A evidência atualmente disponível, além de não suportar um efeito prejudicial dos ARA
II e IECA neste surto pandémico, sugere que estes fármacos poderão, mesmo, ter um
efeito protetor nos doentes infetados com o COVID-19.
Deste forma, o Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia considera não haver, nesta altura, evidências clínicas ou científicas que
suportem a decisão dos médicos interromperem o tratamento com IECA ou ARA II.
Nas próximas horas será divulgado um documento no qual se discute em pormenor
este tema.
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