Miocardite/pericardite pós-vacinação anti-SARS-CoV-2
O número de miocardites ou pericardites que foi registado no ano passado foi
exponencialmente maior do que os registados nos anos anteriores, como sugere a imagem?
Como podemos interpretar o referido gráfico?
Esta subida do registo de miocardites e pericardites está relacionada com a vacinação
covid-19? Qual a relação entre a vacinação contra a covid-19 e os casos de miocardites e
pericardites?
R:
A imagem que nos foi apontada comporta, em primeiro lugar, dados verdadeiros, e que
apontam, de facto, para uma subida significativa dos diagnósticos de miocardite/pericardite
assumidos como sequenciais à administração de vacinas, aqui – base de dados norte-americana
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) – tomadas como um todo. Logicamente,
poderá relacionar-se este aumento de incidência com a administração, em massa, das vacinas
anti-SARS-CoV-2, apontando-se até, nesta circunstância, uma franca preponderância, por um
lado, das vacinas que utilizam tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) – isto é, as comercializadas
pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna –, e, por outro, da sua segunda toma, particularmente em
adolescentes e jovens do sexo masculino. No entanto, estes dados parecem-nos representados
de um modo que sobrestima o real risco destas doenças, devendo, por isso, ser interpretados
com cautela.
Importará perceber, em primeira instância, as particularidades da base de dados VAERS.
Trata-se de um sistema de vigilância passiva, destinado a monitorizar a segurança das vacinas
que obtiveram aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para introdução no mercado.
Não deixando de proporcionar informação epidemiológica valiosa, não deve a mesma ser
sobrevalorizada: como não existe adjudicação independente dos eventos reportados, este
sistema deve ser interpretado fundamentalmente como gerador de hipóteses e sinais de alerta
clínicos, e não como marcador inequívoco de causalidade entre uma determinada vacina e o
alegado efeito adverso reportado. De facto, sabe-se, desde há longa data – mesmo antes da
eclosão da pandemia por SARS-CoV-2 – que a maioria dos diagnósticos reportados nesta base
de dados não são, na realidade, diretamente induzidos pelas vacinas, cumprindo apenas o prérequisito de associação temporal com as mesmas, insuficiente, claro, para o estabelecimento
final de verdadeira causalidade (falácia lógica post hoc ergo propter hoc). Como é antecipável, o
sistema VAERS está sujeito também àquilo que se pode designar por viés de relato – incluindo
tanto sobrediagnóstico como subdiagnóstico de alegadas reações adversas –, na dependência
da consciência pública e da atenção mediática que é atribuída a um determinado evento clínico.
Assim, a assunção de que o risco de miocardite/pericardite está diretamente ligado à
vacinação anti-SARS-CoV-2 teria, sempre, de passar pela confrontação dos dados do VAERS com
os de outras bases de dados e publicações científicas. E, neste caso concreto, é interessante
verificar que existe um paralelismo quase total entre uma e outras, na medida em que a
literatura médica disponível faz também notar um aumento significativo do número de casos de
miocardite/pericardite após a administração de vacinas anti-SARS-CoV-2 de mRNA,
concentrando-se estes na circunstância epidemiológica previamente avançada: adolescentes e
jovens do sexo masculino, por ocasião da segunda toma vacinal. Deste modo, podemos, com

segurança, dar como confirmada a relação entre vacinação anti-SARS-CoV-2 e casos de
miocardite/pericardite.
Estabelecida, então, a causalidade, importa quantificar a magnitude do risco a si
associado. E, de facto, é precisamente este o ponto que nos leva a assumir que o gráfico
representado pode – apesar de autêntico – induzir em erro. Atente-se a que o mesmo reporta
apenas os eventos em frequência absoluta. Adicionalmente, tenha-se em consideração que as
vacinas anti-SARS-CoV-2 são, hoje em dia, administradas em muito maior quantidade quando
comparadas com a anti-influenza. Assim, mesmo que o risco de miocardite/pericardite fosse
idêntico em ambas as vacinas, as primeiras seriam sempre associadas a mais eventos do que a
segunda. É certo que não este é o caso: de facto, a frequência relativa de miocardite/pericardite
com as vacinas anti-SARS-CoV-2 de mRNA é superior à do mesmo evento com a vacina antigripal,
mas este risco tem sido estimado como não ultrapassando, na pior das hipóteses, 2 em cada
100.000 administrações (0.002%), em geral, e 1 em cada 10.000 administrações (0.01%) no
subgrupo populacional de maior risco – adolescentes e jovens do sexo masculino. Deste modo,
a apresentação de um gráfico com o mesmo âmbito mas com base em frequências relativas
poderia ser mais facilmente interpretável pela população geral, vinculando mais eficazmente a
noção de que o risco de miocardite/pericardite associado à vacinação é, na realidade, modesto,
além de assimétrico quanto ao escalão etário e ao sexo. Acrescentar-se-ia, neste contexto, que
o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – que tutela, a par com a FDA, a base de
dados VAERS – estima que, com a aplicação das vacinas anti-SARS-CoV-2 de mRNA, a
probabilidade de se prevenir uma hospitalização por doença COVID-19 severa é
sistematicamente superior à de indução de miopericardite/pericardite, sendo este balanço
benefício-risco válido para todos os escalões etários e em ambos os sexos.

Estas infeções são passageiras? Ou, por outro lado, podem causar sequelas
permanentes para os pacientes?
R:
Primeiramente, estes eventos de miocardite/pericardite não são infeções. Envolvem,
sim, uma reação inflamatória, mas causada pela resposta do organismo à vacina, e não a um
qualquer microrganismo. Em seguida, a maioria destas situações clínicas segue, de facto, um
curso ligeiro. É verdadeiramente excecional o doente evoluir, por exemplo, com arritmias
malignas ou com insuficiência cardíaca requerendo suporte farmacológico ou com dispositivos
mecânicos. Também revelador é o dado de, até hoje, não constar, na literatura médica, qualquer
relato de caso fatal diretamente consequente à miocardite/pericardite induzida pela vacinação
anti-SARS-CoV-2 de mRNA. Pelo contrário, a miocardite induzida pela doença COVID-19 em si é,
além de mais frequente, em termos proporcionais, também mais severa, evoluindo com maior
probabilidade para formas graves de arritmia e insuficiência cardíaca, além de haver já registo
de mortes por si provocadas.
Apesar de o curso da miocardite/pericardite induzida pela vacinação anti-SARS-CoV-2
poder, de facto, na maioria das situações, ser classificado como “passageiro” – no sentido em
que as manifestações clínicas da doença frequentemente desaparecem, com ou sem tratamento
dirigido, ao fim de poucos dias –, a questão das “sequelas permanentes” é diferente. A
esmagadora maioria destes eventos é diagnosticada com o auxílio dos achados de ressonância
magnética nuclear cardíaca. Geralmente, estes achados incluem o que é designado por realce
tardio – uma acumulação final do produto de contraste usado na técnica numa região de

músculo cardíaco irreversivelmente danificado. Ora, esta lesão traduz-se numa verdadeira
cicatriz cardíaca, e esta tende, de facto, a ser permanente. Sabemos, da história natural de
outras doenças, que estas cicatrizes se podem associar, ocasionalmente, a eventos cardíacos
major a longo prazo, designadamente arritmias, algumas delas potencialmente fatais. No
entanto, não existem, ainda, conforme esperado – atendendo à novidade de toda esta
circunstância clínica –, estudos científicos dirigidos versando o follow-up de doentes acometidos
por miocardite/pericardite induzida pela vacinação anti-SARS-CoV-2. Assim sendo, deverá, para
esta entidade, catalogar-se o seu prognóstico a curto prazo como excelente e o de longo prazo
como desconhecido, necessariamente.

Conclusão e mensagem para a população:
O risco de miocardite/pericardite induzida pela vacinação anti-SARS-CoV-2 é real mas
ligeiro, sendo particularmente incidente em adolescentes e jovens do sexo masculino. Na
eventualidade desta complicação ocorrer, o seu curso clínico tende a ser não complicado e a sua
recuperação é habitualmente rápida. Deste modo, o risco de miocardite/pericardite não deve
ser usado como argumento para abrandar os programas de vacinação populacional anti-SARSCoV-2, particularmente no que refere aos esquemas – mais estudados – de duas tomas em
indivíduos com mais de 12 anos. Em determinados doentes – por exemplo os que já sofreram
previamente episódios de miocardite/pericardite –, contudo, este risco deve ser
cuidadosamente considerado, e a abordagem vacinal deve, nestes casos, seguir uma estratégia
individualizada, num contexto de avaliação prévia por um médico cardiologista.

