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1 INTRODUÇÃO 

A COVID-19 emergiu em dezembro de 2019, causando uma síndrome 

respiratória aguda grave, e rapidamente evoluiu, se espalhando ao redor do mundo 

como uma pandemia severa e tornando-se uma crescente ameaça à vida1. A 

propagação do coronavírus apresentou-se como um substancial desafio médico e um 

enorme impacto socioeconômico2.  

Os sintomas mais comuns associados com a COVID-19 incluem febre, tosse e 

dispneia, e que, nas suas formas mais graves, podem evoluir para complicações como 

síndrome do desconforto respiratório agudo, pneumonia, falência renal, eventos 

tromboembólicos e óbito2. 

 Vários fatores de risco estão associados com a progressão da severidade da 

doença e com mortalidade. Entre eles, fatores demográficos como idade avançada e 

sexo masculino, e comorbidades preexistentes, como hipertensão, diabetes mellitus 

e qualquer doença cardíaca2.  

 Pacientes com doenças cardiovasculares apresentam pior prognóstico quando 

infectados com a COVID-19 e frequentemente sofrem diminuição da capacidade 

funcional e da mobilidade, principalmente com períodos maiores de internação e com 

passagem por uma unidade de terapia intensiva2. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A literatura mostra uma clara correlação entre as doenças cardiovasculares e 

o aumento do risco das formas mais graves da infecção por COVID-19. Em virtude do 

impacto mundial da doença, da grande casuística disponível no Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA), surge o interesse em investigar condições que poderiam 

necessitar de intervenções maiores da fisioterapia. Além disso, visa-se buscar a 

quantificação não só dos fatores de risco, mas também de novos eventos 

cardiovasculares e obter um panorama das condições funcionais e de mobilidade no 

momento da alta hospitalar e verificar se existe diferença neste aspecto entre 

pacientes com e sem DCV, sabendo-se da falta de evidências sobre. 

 



1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

Qual a relação dos fatores de risco e eventos cardiovasculares presentes em 

pacientes com COVID-19 com sua mobilidade? 

Qual a relação da funcionalidade pré-internação com a mortalidade em 

pacientes com COVID-19? 

  



2 REVISÃO DA LITERATURA 

Em dezembro de 2019, os numerosos casos de pneumonia de origem 

desconhecida, relatados em Wuhan, na China, foram associados com coronavírus 

(CoV) e a doença causada foi nomeada doença do coronavírus 2019 (COVID-19), 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS)3. 

A OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença constituiu 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de 

alerta da Organização, conforme o Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de 

março, a COVID-19 foi caracterizada como uma pandemia. E até outubro de 2021, 

foram confirmados no mundo mais de 243 milhões de casos, incluindo mais de 4,9 

milhões de mortes4. 

 A síndrome respiratória aguda grave (SARS), originada na China em 2002 e 

causada pelo SARS-CoV, junto com a síndrome respiratória do Oriente Médio 

(MERS), originada na Arábia Saudita em 2012 e causada pelo MERS-CoV, e a 

COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, são os três maiores surtos por coronavírus  

que aconteceram no século 21. Essas doenças são causadas pela mesma família de 

vírus, resultam em pneumonia viral e podem levar a síndrome da angústia respiratória 

aguda (SARA)5. Apesar do SARS-CoV-2 parecer ser menos letal que os outros 

coronavírus, sua transmissibilidade é maior, ultrapassando-os exponencialmente, 

tanto em número de pessoas infectadas, quanto em alcance espacial de áreas 

epidêmicas6, 7. 

 O SARS-CoV-2 tem 4 meios principais de transmissão. O primeiro é a 

transmissão por inalação de gotículas emitidas por pessoas infectadas quando estão 

falando ou tossindo. O segundo é a transmissão por contato da membrana mucosa 

ou pele machucada do paciente com COVID-19 ou da pessoa carreadora do vírus, ou 

contato com gotículas em uma superfície, deixada pela pessoa infectada. O terceiro é 

a transmissão por aerossol, quando acontece a inalação de aerossol, formado por 

gotículas, emitido por pessoas infectadas. O quarto meio inclui outras possibilidades 

de transmissão, como a transmissão fecal-oral8. 

 A maioria das pessoas infectadas experienciam sintomas leves a moderados, 

sendo os principais: febre, tosse seca, fadiga, além de outros como dor muscular, 

congestão nasal e coriza. Cerca de 15% dos pacientes progridem para pneumonia 



severa, e cerca de 5% progride para SARA, necessitando de internação em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI)8, 9. 

 As doenças cardiovasculares (DCVs) estão associadas com um risco de morte 

significativamente aumentado quando combinado com a infecção pelo SARS-CoV-24. 

As DCVs são desordens que afetam o coração e os vasos sanguíneos, e são a maior 

causa de morte globalmente7. Elas incluem as doenças: arterial coronariana, 

cerebrovascular, arterial periférica, trombose e embolismo pulmonar. Pressão arterial 

alta, dieta inadequada, sedentarismo, obesidade, tabagismo e etilismo são fatores que 

exacerbam o risco de ter DCV e acarretam em aumento gradual de incapacidade de 

realizar atividades de vida diária e em diminuição da qualidade de vida10. Quando 

associados com a infecção por COVID-19, resultam em desfechos ainda piores em 

termos de morbidade e mortalidade10. Os fatores de risco cardiovasculares mais 

prevalentes, e que estão associados a rápida evolução da severidade da doença, são 

a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes12. 

 Como um regulador chave da pressão arterial, a enzima conversora da 

angiotensina-2 (ECA2) é também o sítio de ligação do SARS-CoV, fazendo a 

hipertensão estar associada a maior taxa de gravidade e a todos os desfechos 

prognósticos13. Na diabetes, ocorre um aumento da ECA2 no organismo como 

mecanismo de proteção adaptativa, o que pode facilitar a entrada e propagação do 

vírus14. Tecido adiposo também apresenta alta expressão da ECA2, fazendo com que 

a população obesa possa ser mais vulnerável ao COVID-19, além de ter um risco 

aumentado de desenvolver diabetes, especialmente quando associado a baixos níveis 

de atividade física e um condicionamento físico ruim14. Quando o paciente apresenta 

uma combinação dessas doenças, o corpo está em um estado de estresse por um 

longo período de tempo e a imunidade tende a estar baixa, resultando em dano na 

estrutura vascular, e maior chance de desenvolver uma forma severa da doença com 

a infecção15. 

 A COVID-19 induz múltiplas citocinas e quimiocinas, resultando em inflamação 

vascular, instabilidade plaquetária e inflamação miocárdica. Pacientes com doença 

arterial coronariana preexistente e/ou fatores de risco para doença aterosclerótica tem 

um risco elevado de desenvolver síndromes coronárias agudas durante a infecção 

aguda e, pacientes hipertensivos, de desenvolver lesão aguda do coração e 

insuficiência cardíaca12. 



 A doença mais grave afeta particularmente a população acima de 65 anos de 

idade e com comorbidades. Mulheres são menos suscetíveis à infecção viral do que 

homens, possivelmente pela proteção do cromossomo X e de hormônios sexuais. Ao 

mesmo tempo, homens tendem a ter piores hábitos de vida, como o fumo e doenças 

subjacentes. Como resultado, a maioria dos pacientes críticos e fatais são homens. À 

medida que a imunidade do corpo diminui com a idade, pacientes idosos têm mais 

chances de desenvolver doença crítica ou até morrer. Portanto, quando o paciente é 

homem, maior do que 65 anos e tabagista, o risco para os piores desfechos são 

maiores15, 16. 

 Durante o período da hospitalização e da doença crítica, é comum que as 

pessoas experienciem perda da função física, que pode ser caracterizada pelo 

desenvolvimento de novas disfunções ou pelo agravamento das já existentes. Isso é  

comumente observado em indivíduos com DCV, que podem já apresentar diminuição 

da funcionalidade, pela perda de força muscular adquirida por danos e mudanças 

periféricas, devido a fatores como sedentarismo e obesidade. Essas mudanças 

adquiridas são mais comuns naqueles com doença mais severa ou com comorbidade, 

e frequentemente levam a diminuição na mobilidade, capacidade aeróbica e na 

independência nas atividades da vida diária16-18. 

 Essa diminuição da capacidade funcional é atribuída ao prolongado período de 

imobilidade, em que cerca de 25% dos pacientes desenvolvem fraqueza muscular 

significativa, que pode ser resultado da diminuição da área de secção transversa 

muscular e do tamanho da fibra muscular. Com isso, acontece o descondicionamento 

(como perda de força muscular e de capacidade aeróbica) ou, em até 50% dos 

admitidos em UTI, o desenvolvimento de neuropatia ou miopatia, levando a uma 

redução no recrutamento de unidades motoras e na capacidade muscular de gerar 

força16. 

 Assim como os surtos anteriores de coronavírus, a COVID-19 tem um grande 

impacto sobre o estado físico, cognitivo, mental e social dos pacientes, levando a 

prejuízo persistente da função pulmonar, fraqueza muscular, dor, fadiga crônica, 

depressão, ansiedade e redução da qualidade de vida em graus variados, inclusive 

em pacientes que apresentam um caso de doença mais leve19, 20. 

 Enquanto continua-se o aprendizado sobre a COVID-19 e suas características, 

ainda há inúmeras incógnitas sobre sua epidemiologia, como hospitalização e 



resultados relacionados à recuperação, que são críticos para a preparação do sistema 

de saúde21. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Analisar a relação da mobilidade e da funcionalidade com os fatores de risco 

cardiovasculares, eventos cardiovasculares e com a mortalidade, em pacientes com 

COVID-19 hospitalizados. 

3.2 Objetivos específicos 

Analisar a relação entre fatores de risco e eventos cardiovasculares com a 

mobilidade na alta hospitalar em pacientes com COVID-19 hospitalizados.  

Avaliar a associação entre a funcionalidade e a mortalidade em pacientes com 

COVID-19, através de uma revisão integrativa. 
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