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O vírus COVID-19 e a insuficiência cardíaca: informação e sugestões práticas.
Mensagem da Sociedade Portuguesa de Cardiologia aos doentes
com Insuficiência Cardíaca sobre a COVID-19.

1 - Introdução: A SPC e a crise sanitária global do COVID-19
Professor Victor Gil, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Apesar de o primeiro caso de COVID-19 ter ocorrido na China em 17 de Novembro de 2019, o crescimento
explosivo e a meteórica dispersão da pandemia pelo mundo inteiro já a tornaram no maior flagelo do nosso
século. A título de exemplo, nestes escassos 5 meses, o COVID-19 causou a morte de mais americanos do
que a guerra do Vietname, nos 19 anos que durou. No dia 3 de Maio de 2020 tinham sido diagnosticados em
todo mundo cerca de 3,6 milhões de doentes e falecido cerca de 248 mil doentes.
O COVID-19 é provocado pelo vírus SARS-CoV-2, o qual infeta os seres humanos.
Mais frequentemente provoca alterações ligeiras e sem consequências, mas, em alguns casos, pode
provocar lesões graves, as quais, no limite, podem conduzir à morte.
Os casos mais graves tendem a ocorrer em grupos mais idosos e com outras doenças, com relevo para as
doenças respiratórias e cardiovasculares. Dentre as últimas, a insuficiência cardíaca, constitui uma particular
preocupação.
Nesta semana dedicada à Insuficiência cardíaca, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, através do seu
Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca quer contribuir para alertar os Portugueses portadores desta
doença cardiovascular sobre os cuidados a ter neste contexto de pandemia.

2 - A Pandemia do COVID-19
José Silva Cardoso, Coordenador do Grupo de Estudos de Insuficiência
Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Esta pandemia está em rápida propagação dado o vírus ser altamente contagioso.
Em 3 de Maio de 2020, em Portugal tinham sido identificados cerca 25 000 casos, ocorrido cerca 1000 mortes
e registados cerca de 1 700 indivíduos recuperados.
Tendo em conta a diminuição dos novos casos diários, a pandemia parece ter entrado numa fase de abrandamento do seu crescimento no nosso País. Contudo, é muito provável que estejamos ainda longe do seu total
controlo. Novas vagas de agravamento poderão acontecer e poderemos estar ainda distantes de uma resolução deste problema. Apesar da intensidade e rapidez da investigação nesta área, não se espera a descoberta
de uma vacina e a sua produção em massa, por forma a ficar disponível para uso generalizado de toda a população, antes de transcorrerem cerca de 12 a 18 meses
A transmissão do vírus pode fazer-se de pessoa a pessoa por gotículas emitidas pela tosse, pelos espirros e
pelo próprio ar normalmente expirado por um doente infetado, ou então pelo contacto com superfícies como
mesas ou puxadores de portas, aonde o vírus pode permanecer por horas ou dias.
Os vírus entram no organismo através do contacto com as mucosas da boca e do nariz. Os olhos podem constituir um reservatório para os vírus, de onde podem ser transportados para a boca ou o nariz pelo contacto com
as mãos. No interior do organismo vão penetrar nas células através de recetores (“portas” microscópicas) que
existem sobretudo à superfície das células do aparelho respiratório. Por isso este é o aparelho dominante a
partir do qual o vírus infecta nos humanos. O primeiro atingimento é ao nível das vias aéreas superiores originando sintomas ligeiros (faringite, laringite), contudo, mais raramente pode penetrar profundamente até aos
pulmões causando lesões (pneumonias) graves e até mortais.
É muito importante conhecer e estar atento à ocorrência dos sintomas iniciais da COVID-19.
São semelhantes aos da gripe e incluem febre, fadiga, dor de cabeça, dor de garganta ou tosse persistente.
Cerca de 80% dos infetados têm estes sintomas ligeiros e não necessitam de internamento. Recuperam sem
sequelas e em casa. Contudo, nos casos mais graves o vírus causa uma pneumonia extensa que provoca uma
dificuldade respiratória marcada, a qual só pode ser tratada com internamento em cuidados intensivos e ventilação artificial. Por vezes este quadro é fatal. A taxa de letalidade da COVID-19, a nível mundial era de 3,4%
em 3 Março de 2020.

3 - A COVID-19 e a insuficiência cardíaca
Brenda Moura, membro da Direção da Associação de Insuficiência
Cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia
Os doentes com insuficiência cardíaca não têm um maior risco de ser infetados pelo COVID-19.
No entanto, quando infetados pelo COVID-19, poderão ter uma probabilidade maior de ter uma pneumonia
devida a este vírus, dado que também contraem mais frequentemente pneumonias de outras causas víricas.
Há uma evidência crescente de que, em caso de desenvolverem efetivamente pneumonia, ela é frequentemente grave, requerendo internamento em cuidados intensivos e ventilação mecânica. Estas pneumonias
podem mesmo ser fatais.
O risco é acrescido pelo facto de os doentes com insuficiência cardíaca, terem frequentemente outras doenças
como a diabetes, a hipertensão, doenças respiratórias crónicas, cancro e outras, as quais, por si mesmas,
aumentam o risco de hospitalização por complicações graves do COVID-19.
Estas pneumonias graves diminuem acentuadamente o oxigênio sanguíneo e aumentam as necessidades
metabólicas do organismo. Adicionalmente, a tensão arterial pode baixar marcadamente devido à poderosíssima reação inflamatória que o vírus pode desencadear.
Em consequência, o coração tem de bater mais rápido e gastar mais oxigénio, num contexto em que o oxigénio
disponível no sangue está mais baixo e a própria irrigação sanguínea do coração pode estar comprometida
devido à tensão arterial baixa. Assim, a insuficiência cardíaca tenderá a agravar-se, baixando ainda mais o
oxigénio sanguíneo e comprometendo mais a oxigenação dos órgãos principais.
Como consequência, entra-se num ciclo vicioso e incontrolável de agravamento
progressivo que pode levar à morte.
Adicionalmente, a poderosa inflamação que o COVID-19 desencadeia pode causar a rotura de placas de
gordura existentes nas paredes das artérias, provocando outras complicações cardiovasculares, como enfartes do miocárdio, ou AVCs, as quais são muito graves para um doente que já tem insuficiência cardíaca.
A inflamação pode também deteriorar a função dos rins, o que constitui um fator agravante importante da insuficiência cardíaca.
O COVID-19 pode mesmo, em alguns casos, provocar lesão direta das células cardíacas levando a um
aumento dos marcadores de morte destas células, causando uma miocardite a qual contribui para agravar
ainda mais a função cardíaca.
Finalmente, este vírus pode aumentar a tendência para se formarem coágulos sanguíneos. Este fenómeno é
particularmente grave pois vai aumentar o risco de AVCs associados a uma arritmia chamada fibrilação auricular, a qual está presente em cerca de 30% dos doentes com insuficiência cardíaca.

4 - Medidas gerais de prevenção.
Marisa Peres, Nogal do Núcleo Coordenador do Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca
Tendo em conta o que anteriormente foi referido a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em alinhamento com
a Sociedade Europeia de Cardiologia, recomenda aos doentes com Insuficiência cardíaca as seguintes medidas gerais de proteção durante a pandemia COVID-19:
1.Permaneça em casa, mantendo-se ativo física e intelectualmente.
Evite o isolamento convivendo com os seus entes queridos através dos meios eletrónicos.
2.Uma vez que estejam as fronteiras reabertas, não viaje para fora do país, especialmente para
países com muitos casos de COVID-19, exceto em situações de emergência.
3.Evite usar os transportes públicos a menos que seja essencial.
4.Se tiver de sair à rua considere o uso de máscara.
5.Evite encontros, reuniões e multidões, e limite ao máximo as compras.
6.Quando for imperativo sair à rua evite zonas densamente povoadas.
7.Respeite o distanciamento social: mantenha pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas.
Evite apertos de mão, abraços e beijos.
8.Não permaneça na mesma divisão com uma pessoa suspeita de estar doente.
9.Lave as mãos frequentemente com sabão e água morna durante pelo menos 20 segundos, depois
de ter saído de casa ou depois de usar a casa de banho. Lave também as suas mãos depois de
assoar o nariz, espirrar e antes de comer. Use uma toalha para limpar as mãos só para si.
10.Limpe frequentemente as superfícies em que toca, em casa ou no trabalho. Use toalhetes desifetantes descartáveis, ou lenços de papel embebidos em álcool ou outro desinfetante. Em alternativa
use pulverizadores à base de álcool.
11.Evite tocar nos olhos, nariz ou boca.
12.Evite tocar em computadores, telemóveis, controlos remotos e outras superfícies possivelmente
contaminadas. No caso de ter que o fazer desinfete-os primeiro com álcool.
13.Evite contactar com pessoas que possam estar infetadas (as que foram expostas a um doente
com COVID-19, ou que viajaram recentemente para outro país).

5 – Sugestões de natureza prática
Aurora Andrade, vogal do núcleo coordenador do Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca
O Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em alinhamento com
a Sociedade Europeia de Cardiologia, gostaria de lhe deixar as seguintes sugestões práticas para melhor lidar
com esta situação de crise devida à COVID-19:
1.Permaneça em casa enquanto durar o período de quarentena.
2.Tente manter-se ativo e exercitar-se em casa com o equipamento disponível. Use a música como um
complemento de motivação. Estabeleça um horário para o exercício e tente cumpri-lo. Tente motivar o
seu companheiro(a) para fazer exercício consigo. Se possível, exercite-se todos os dias mesmo que
por períodos curtos.
3.Cubra com um lenço a boca ao tossir ou espirrar, ou faça-o para o cotovelo. Use máscara para
evitar a propagação do vírus. Pondere usar luvas se sair para ir à farmácia, ou ao supermercado.
Ao chegar a casa desinfete as mãos com álcool, ou lave-as com água e sabão, durante pelo
menos 20 segundos.
4.Mantenha o distanciamento social
5.Procure ter uma reserva dos seus medicamentos para a insuficiência cardíaca em quantidade
suficiente para três meses.
6.Não altere as doses da medicação que lhe foram prescritas pelo seu médico.
7.Não suspenda repentinamente quaisquer medicamentos sem consultar o seu médico.
8.Sugiram recentemente na comunicação social dúvidas sobre se certos medicamentos para a insuficiência cardíaca poderiam aumentar o risco de infeção pelo COVID-19. Foram publicados no dia 1 de
Maio de 2020, no New England Journal of Medicine (a revista de medicina de maior impacto a nível
mundial) 3 estudos com milhares de doentes, os quais provam serem infundados os receios a este
respeito, anteriormente difundidos na comunicação social. Não suspenda os seus medicamentos
a não ser que o seu médico lho recomende.
9.Não se automedique. Se apresentar agravamento dos sintomas fale com um profissional de saúde.
O contacto telefónico é frequentemente suficiente para tomar a decisão sobre ajustes na medicação,
ou a necessidade de avaliação no hospital.
10.Não deixe acabar a sua medicação. Contacte o seu médico ou enfermeiro para que lhe seja
dispensada nova receita.
11.A DGS está a incentivar a comunidade a não deixar passar tempo para atualizar as vacinas.
Verifique se tem as suas vacinas em dia. Ligue para o seu Centro de Saúde, se tiver que
atualizar as vacinas. Estas incluem a vacina contra a gripe sazonal e a vacina pneumocócica.
12.As consultas presenciais de rotina de insuficiência cardíaca, ou de outras especialidades,
devem ser evitadas durante o período mais intenso da pandemia. Se possível, devem ser
substituídas por consultas por via telefónica.

6 - Recomendações os para doentes que desenvolvam sintomas
Tatiana Oliveira, Cordenadora em Portugal dos Heart Failure Specialists of Tomorrow (HOT)
Em acordo com a Associação de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Europeia, os Jovens especialistas de
Insuficiência Cardíaca Portugueses gostariam de lhe sugerir:
1.Se tiver estado em contacto direto com um doente com suspeita de estar infetado pelo COVID-19
(doença causada pelo SARS-CoV-2), deve isolar-se. Avalie a presença de sinais e sintomas da
doença, e pondere contactar o seu médico ou enfermeiro.
2.Os sintomas e sinais de uma infeção COVID-19 não complicada são semelhantes aos da gripe e
podem incluir febre, tosse persistente, fadiga e dor de cabeça e garganta.
3.Se suspeitar que foi infetado, deve ficar em quarentena e contactar o seu médico de família, o
seu enfermeiro especialista em insuficiência cardíaca, ou seu médico especialista em insuficiência
cardíaca, a fim de obter orientação relativa à necessidade de realizar um teste para o vírus SARS-CoV-2
4.Em caso de se comprovar ter uma infeção COVID-19 e de estar estável, provavelmente fará o
tratamento em casa. Manter uma boa hidratação é importante e o paracetamol é frequentemente
eficaz na redução dos sintomas e da febre. Os anti-inflamatórios não esteroides devem ser evitados
(ex. ibuprofeno). Deve usar uma máscara para evitar a propagação do vírus a outras pessoas.
5.O doente com insuficiência cardíaca deve procurar conselho especializado se ficar com mais falta
de ar, com os pés inchados, ou hipotenso.
6.Procure assistência médica com urgência, se sentir algum dos seguintes sintomas: dor
intensa no peito, agravamento marcado da falta de ar, tonturas ou desmaios, perda de força ou
paralisia de um dos lados do corpo, batimento cardíaco irregular ou acelerado, tosse frequente.
Poderá precisar de hospitalização e tratamento urgente.

