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Introdução 
As doenças cardiovasculares possuem alta prevalência, sendo a principal 
causa de morte. Logo, em meio a pandemia de Covid-19, esses pacientes 
são especialmente relevantes, compondo um dos principais fatores de risco 
de óbito pela doença. 
Relato de caso 
Paciente masculino, 62 anos, hipertenso e diabético, procurou emergência 
em UPA com quadro gripal, sendo internado e iniciado Ceftriaxona, 
Azitromicina e Oseltamivir. Foi submetido a Intubação Orotraqueal (IOT) 
devido a evolução com piora e, após 4 dias de internação, foi transferido para 
um hospital universitário. Na admissão, levantou-se a hipótese de Pneumonia 
Nosocomial associada a quadro suspeito de Covid, com exames laboratoriais 
indicando leucocitose neutrofílica, quando suspenderam as medicações 
iniciais e iniciaram Piperacilina-Tazobactam. Foi detectada a presença de 
SARS-CoV-2 em PCR de swab nasofaríngeo. Eletrocardiograma evidenciou 
supradesnivelamento de segmento ST em região de parede anterosseptal, 
com ondas Q patológicas, indicando quadro sugestivo de Infarto Agudo do 
Miocárdio com Supra de ST, além de uma elevação da troponina sérica. Não 
há relato de manifestações clínicas compatíveis com o quadro previamente à 
IOT. A equipe de Hemodinâmica optou por não fazer o Cateterismo Cardíaco 
de Urgência por ser um quadro com cerca de 48h de evolução, fora da janela 
de trombólise e sem evidência de choque cardiogênico. Ultrassom point-of-
care evidenciou disfunção global de Ventrículo Esquerdo (VE) e déficit 
segmentar em região anterosseptal. Ecocardiograma transtorácico evidenciou 
disfunção grave de VE. Ao longo da internação, o paciente evoluiu com 
disglicemia, piora da função renal, retração do volume urinário, tendência à 
hipotensão e picos subfebris, justificando hemodiálise e troca de 
antibioticoterapia para Meropenem e Tigeciclina. Uma semana após a 
transferência, iniciou Parada Cardiorrespiratória (PCR), com Fibrilação 
Ventricular seguida por assistolia, revertida com manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP). Dois dias após o episódio de PCR, paciente foi 
encontrado em assistolia, sendo realizadas manobras de RCP, sem sucesso, 
e o paciente veio a óbito. 
Discussão 
 O SARS-CoV-2 possui acometimento multissistêmico. Os danos 
cardiovasculares são multifatoriais, como injúria viral ao miocárdio, 
complicações secundárias ao estado inflamatório e resposta trombótica 
ocasionada pela infecção. Esses fatores, em pacientes críticos, favorecem 
desfechos sombrios, conforme o exposto. 
  

 


