
Recognition and management of cardiac complications 
associated with COVID-19 infections and treatment
[00:00:04.91] LESLIE COOPER: Como todos sabem, houve mais de 3 milhões de casos de 
COVID-19 e mais de 200.000 mortes. Muitos deles envolveram complicações cardíacas. 
Sabemos que uma minoria substancial, até 20% ou 25% dos pacientes hospitalizados, terá um 
achado anormal no ecocardiograma ou uma troponina anormalmente elevada. Eles são 
importantes porque existem marcadores de prognóstico poderosos de morte e outros resultados 
adversos.  

[00:00:38.01] O que gostaríamos de fazer hoje é revisar o diagnóstico e o manejo dos pacientes 
que desenvolveram envolvimento cardíaco no contexto de lesão aguda de COVID-19. Agora vou 
compartilhar minha tela. Vou falar primeiro, seguido pelo Dr. Michael Ackerman e, finalmente, 
pelo Dr. Sandhu. Em seguida, responderemos a perguntas do público.  

[00:01:05.69] Há muitas razões pelas quais as pessoas desenvolvem lesão cardíaca aguda após 
infecção com o vírus SARS-CoV-2. Este slide ilustra o espectro de lesões. O primeiro e talvez o 
mais preocupante é uma síndrome coronariana aguda. A inflamação associada ao SARS-CoV-2 é 
altamente trombogênica e pode levar à formação de coágulos nas artérias coronárias epicárdicas. 
Nesse cenário, como você faria em um IM típico, você encontrará uma elevação do segmento ST 
ou, às vezes, uma apresentação da depressão do segmento ST. Estes seriam tratados como o Dr. 
Sandhu irá descrever, de forma padrão no laboratório de cateterismo.  

[00:01:46.75] No entanto, muitos pacientes, como aprendemos com a experiência de Nova York, 
na verdade têm artérias coronárias epicárdicas abertas. Esses pacientes podem ter trombose 
microvascular ou podem ter um problema primário do músculo cardíaco. Os distúrbios que 
afetarão o músculo cardíaco incluem miocardite e envolvimento direto do vírus, desregulação de 
citocinas com altos níveis de IL-6 ou IL-1 em um cenário de tempestade de citocinas e até 
mesmo uma cardiomiopatia de estresse semelhante a Takotsubo. Alguns pacientes apresentarão 
arritmias, e há razões pelas quais altos níveis de IL-6 ou TNF alfa podem levar a arritmias atriais 
e ventriculares que podem ocorrer no contexto da função cardíaca normal ou no contexto de 
choque cardiogênico.  

[00:02:35.18] Alguns dos pacientes que têm lesão pulmonar aguda evoluirão para choque séptico 
e uma fração dessas pessoas e uma fração das pessoas que não têm choque séptico também 
desenvolverão choque cardiogênico. É importante estar atento e pensar na causa da hipotensão 
nesse cenário. Finalmente, houve relatos de casos em uma pequena série de derrames 
pericárdicos com ou sem tamponamento e complicações trombóticas nas grandes veias e êmbolos 
pulmonares.  

[00:03:11.79] O próximo slide ilustra as causas das lesões aqui. Existem oito causas principais de 
lesão cardíaca após a infecção com SARS-CoV-2. O primeiro, e seria importante reconhecer, é a 
hipoxemia. Muitos dos pacientes que você atenderá no hospital ou na unidade de terapia 
intensiva do hospital terão lesões pulmonares graves. A hipoxemia só pioraria qualquer outra 
causa de disfunção cardíaca.  



[00:03:41.67] Além disso, muitos dos pacientes mais velhos terão doença coronariana pré-
existente ou cardiomiopatia hipertensiva que levaria a uma diminuição da capacidade de 
responder ao estresse da sepse. Como mencionamos, a trombose, tanto das grandes artérias e 
veias quanto da microvasculatura, pode levar à disfunção cardíaca, bem como à tempestade de 
citocinas e estresse adrenérgico, que leva a uma cardiomiopatia ou a uma síndrome do tipo 
Takotsubo. Finalmente, o vírus pode infectar células do músculo cardíaco e macrófagos no 
coração. Isso pode levar a algum dano cardíaco em uma minoria desses pacientes.  

[00:04:23.51] Quando pensamos em um algoritmo para abordar o tratamento e o diagnóstico, a 
primeira coisa em todos os pacientes hospitalizados é, existem sinais e sintomas cardíacos. Uma 
vez que você pensa que há uma síndrome cardíaca acontecendo, além do teste padrão como um 
EKG, considere uma troponina. Nesse cenário, a troponina normal, e às vezes um ponto normal 
de atendimento ao lado do leito, ecoa, é normal continuar monitorando esses pacientes 
cuidadosamente em caso de deterioração clínica futura.  

[00:04:55.73] Se você detectar uma diminuição na função cardíaca com taquicardia, pressão 
arterial baixa ou novas arritmias, é importante considerar o manejo orientado por diretrizes, que é 
o que encontraríamos em nossos padrão e diretrizes da Europa e EUA, bem como inscrição em 
ensaios clínicos. Os ensaios clínicos atualmente estão focados em terapias anticitocinas e terapias 
virais e plasma convalescente, um ensaio que é liderado pela Mayo Clinic em Rochester.  

[00:05:27.18] Nesse ponto, os pacientes se dividirão em dois grupos-- aqueles que têm função 
cardíaca normal ou quase normal, que podem ser tratados com expectativa com terapia orientada 
por diretrizes e aqueles que podem exigir intervenção adicional porque de incerteza quanto à 
causa do choque. Nesses pacientes, eles podem se beneficiar de uma abordagem invasiva com 
um cateter de PA ou talvez um suporte circulatório mecânico. Finalmente, na fase de 
recuperação, depois que os pacientes estiverem melhorando, se houver alguma incerteza quanto 
ao mecanismo da lesão, uma ressonância magnética cardíaca naquele momento, após terem 
começado a se recuperar, pode ser útil.  

[00:06:08.95] Meu slide final cobre os ensaios clínicos que estão disponíveis na Mayo Clinic em 
Rochester e provavelmente podem estar disponíveis regionalmente, se você estiver nos 
atendendo em outra área. Em pacientes que estão relativamente bem, seja em ambiente 
ambulatorial ou em regime de internação sem necessidade de cuidados na UTI, há um ensaio 
clínico com hidroxicloroquina. Nos pacientes mais doentes, eles são divididos em tratamentos na 
UTI de nível leve, moderado e grave. Existem ensaios específicos ilustrados de anti-IL-6, anti-
IL-1, bem como terapia antiviral.  

[00:06:42.36] Em todo o país. Estamos nos inscrevendo no recombinante-- no teste de plasma 
recuperado liderado por Mike Joyner. Eu encorajaria todos vocês a considerarem isso para seus 
pacientes que estão mais doentes neste caso.  

[00:06:54.70] Agora, gostaria de apresentar o Dr. Michael Ackerman, que é o diretor da 
Windland Smith Rice Clinic for Genetic Rhythm Disorders e do Laboratory for the Study of 
Sudden Death.  



[00:07:10.91] MICHAEL ACKERMAN: Muito obrigado, Leslie. Bem, é ótimo estar com todos 
vocês. E vou continuar de onde o Dr. Cooper parou sobre doenças cardíacas, e por que ouvimos 
cerca de um mês atrás que pacientes com doenças cardíacas, entre aspas, "doença cardíaca", 
correm mais risco de resultados graves de COVID-19.  

[00:07:45.13] Estou em conflito. Esses são alguns dos meus conflitos de interesse, e o mais 
relevante será uma conversa que teremos no final do meu monólogo com meu relacionamento, o 
relacionamento da Mayo Clinic e de alguns de nossos outros colegas, incluindo nosso presidente 
de medicina cardiovascular aqui em Rochester, Dr. Paul Friedman com AliveCor.  

[00:08:05.23] Vou falar sobre duas coisas-- ACE2 em doenças cardíacas em geral, e em 
cardiomiopatia hipertrófica em particular. E então o slide final do Dr. Cooper sobre quais são os 
vários ensaios clínicos, faremos alguns comentários sobre as farmacoterapias de COVID-19 que 
apresentam um problema de QT.  

[00:08:26.86] Estamos muito entusiasmados com este trabalho e esta descoberta que acaba de ser 
publicada na Mayo Clinic Proceedings há apenas três dias. É uma história de 20 anos que 
começou com a primeira amostra de miectomia congelada de nossos cirurgiões cardiovasculares, 
Dr. Schaaf e Dr. Dearani em 1999. E ao longo dos próximos 10 anos, obtivemos mais espécimes 
de miocárdio congelados na época em que os pacientes vieram por causa de sua cardiomiopatia 
hipertrófica obstrutiva. E tínhamos genes regulados positivamente, genes regulados 
negativamente.  

[00:09:02.89] E com este trabalho de uma de nossas ex-residentes, a Dr. Virginia Hebl, não 
sabíamos muito bem que tipo de história fazer com isso, e meio que deixamos o conjunto de 
dados. E isso, como dizemos, foi, tão antes do corona-- porque depois do corona, e depois de 
ouvirmos como o vírus SARS-CoV-2 sequestra um receptor específico para entrar em vários 
tecidos, Frank Brozovich e eu, quase ao mesmo tempo me lembrei, e perguntamos um ao outro, 
não tínhamos ACE2 como um dos genes regulados positivamente em nossos pacientes com 
cardiomiopatia hipertrófica?  

[00:09:43.63] E, como você pode ver, sim. Não era apenas um gene regulado positivamente, mas 
o ACE2, de todo o transcriptoma de nossos pacientes com mais de 50.000 transcritos, era o gene 
mais regulado isoladamente. E com isso tínhamos uma história para contar porque agora o ACE2 
tinha um novo significado.  

[00:10:04.57] E nossa primeira autora, Martine Bos, tirou o pó do conjunto de dados, olhou para 
ele, e fizemos novos dados. E você pode ver aqui o momento eureca, porque os pacientes com 
cardiomiopatia hipertrófica, no momento da cirurgia, têm uma obstrução do trato de saída, níveis 
cinco vezes maiores não apenas de transcrição, mas da proteína, a proteína ACE2, que vimos 
naquela época simplesmente como uma reação compensatória patho-responsiva onde o coração 
está tentando combater os efeitos nocivos do excesso de angiotensina II. E, ao gerar níveis 
aumentados de ACE2, poderíamos gerar mais heptapeptídeo favorável e saudável com efeitos 
vasodilatadores favoráveis, efeitos anti-hipertróficos favoráveis e efeitos anti-inflamatórios 
favoráveis. E você pode ver no tecido de um indivíduo com cardiomiopatia hipertrófica um 
aumento acentuado na expressão de ACE2.  



[00:11:12.22] E pensamos, como mostrado aqui, que ACE2 acentua doenças como 
cardiomiopatia hipertrófica-- e no início desta semana, aprendemos de um punhado de pacientes 
com insuficiência cardíaca, oito deles, onde seus tecidos mostraram níveis aumentados de ACE2-
- que o que basicamente estamos fazendo, ou o que o SARS-CoV-2 está fazendo, é ter um acesso 
muito, muito mais fácil para roubar a entrada nos tecidos que têm superexpressão de ACE2. E 
estou particularmente interessado no estudo que está em andamento na Universidade de 
Minnesota com o teste de bloqueadores do receptor de angiotensina, losartan, porque faria 
sentido que o losartan seja uma ideia muito boa para pacientes com doenças que acentuam o 
ACE2.  

[00:12:05.24] E então eu acho que isso ressalta um motivo pelo qual todos nós devemos manter 
nossos pacientes com seus inibidores da ECA ou seus bloqueadores do receptor de angiotensina 
até que haja evidências que sugiram o contrário. Pode de fato haver proteção por estar em um 
bloqueador do receptor da angiotensina. Portanto, será muito interessante ver quais são as outras 
doenças cardíacas que acentuam o ACE2. A hipertensão faz isso, o que significa que essa 
resposta ocorre?  

[00:12:42.46] E então vamos voltar nossa atenção-- vamos deixar o ACE2, e alguns dos outros 
tratamentos onde por mais de um mês o centro das atenções tem sido o uso de cloroquina e 
hidroxicloroquina, onde há um mês recebeu autorização para uso de emergência pela FDA. 
Quatro dias antes de a FDA divulgar isso, a Mayo Clinic-- novamente, graças aos procedimentos 
da Mayo Clinic-- lançou um aviso e orientação urgentes porque vimos a tempestade perfeita se 
formando onde, nesse tipo de paciente, teríamos doenças-- mortes cardíacas súbitas relacionadas 
e potencialmente ligadas ao tratamento.  

[00:13:24.28] E então demos uma maneira de fazer isso. Como poderíamos fazer isso com 
segurança e identificar quem está em risco de uma reação de morte cardíaca indesejada, 
tragicamente indesejada, do chamado "coquetel para corona" de hidroxicloroquina e 
azitromicina. E quero agradecer a um de nossos outros residentes, John Giudicessi, por liderar 
este trabalho.  

[00:13:51.87] E o que você verá é que também oferecemos uma abordagem poupadora de EPIs 
de como você poderia tirar este sinal vital, este sinal vital estando no valor QTC de nossos 
pacientes, para o qual a AliveCor e seu smartphone-- o dispositivo habilitado recebeu aprovação 
de emergência da FDA como uma forma de monitorar o QTC durante a terapia de COVID-19. 
Quero agradecer a um terceiro residente, Alan Sugrue, por ser arquiteto-chefe comigo na criação 
de um recurso on-line gratuito sobre o cálculo do QTC. E você pode acessar o site 
www.covid.qtc para conhecer a calculadora de QT.  

[00:14:44.01] Vou mostrar aqui. E você pode ver, quando vai para a calculadora, pode obter 
informações sobre o intervalo de QT. Você pode acessar a página do Mayo Clinic Connect de 
nossa Genetic Heart Rhythm Clinic e obter informações atualizadas sobre o COVID-19 e o 
COVID-19 no que se refere ao QTC. Mas seja da telemetria ou de um aparelho habilitado para 
smartphone, você pode olhar, entrar no QTC, digitar a idade do seu paciente, sexo. E fora da 
telemetria ou do smartphone, você vê que a medida de QTC, o intervalo QT mediu 420 quando a 
frequência cardíaca era 85, e agora você vê que seu paciente acabou de entrar na zona vermelha.  



[00:15:32.60] Pare. Tenha muito cuidado. Este paciente está nos dizendo que eles têm QT 
inquietantes, que são torsadogênicos e que a parada cardíaca induzida por drogas está 
potencialmente muito próxima. www.covid.qtc.com.  

[00:15:54.56] Esta linha 500 deve ser respeitada. Vemos 500 milissegundos em cerca de 1% de 
todos os pacientes que vêm à Mayo Clinic, internados ou ambulatoriais, por qualquer motivo. 
Mas não é 1% se você tiver COVID-19 e estiver sendo tratado com o coquetel para corona.  

[00:16:16.55] Conforme publicado no início desta semana, 11% cruzaram a linha dos 500. Eles 
não apenas cruzaram a linha dos 500, mas no Brasil, com o coquetel brasileiro para corona-- e 
isso é incrível. Esta é uma dose forte de cloroquina. Temos quase 20% indo para a zona 
vermelha, e você pode ver 39% que estão com o coquetel para corona de alta dose, 39% 
morreram em comparação com 15% que estavam com a dose baixa.  

[00:16:48.77] Então, ACE2 em HCM é potencialmente a explicação de por que alguns pacientes 
com certas doenças cardíacas estão em maior risco de más farmacoterapias de COVID-19 e 
COVID-19 que afetam o intervalo QT onde o QT deve ser respeitado, tanto que a FDA, menos 
de um mês depois de sua autorização para uso emergencial, divulgou no início desta semana um 
alerta, um alerta de segurança, sobre o uso desses medicamentos, e disse que esses 
medicamentos, hidroxicloroquina e cloroquina, só deveriam ser usados em pacientes 
hospitalizados sob monitoramento cuidadoso, ou em pacientes inscritos em ensaios clínicos.  

[00:17:34.77] Portanto, estou ansioso para ver que tipo de conversa teremos em alguns minutos. 
Mas agora é um prazer passar a palavra ao Dr. Gurpreet Sandhu para nossa terceira edição. Gur é 
o Diretor e Presidente da nossa Divisão de Cardiologia Intervencionista na Mayo Clinic aqui em 
Rochester, Minnesota. E a Dra. Sandhu, a palavra é toda sua.  

[00:18:00.32] GURPREET SANDHU: Obrigado, Mike, e obrigado, Les. Gostaria de começar 
agradecendo a todos por estarem conosco hoje, e também gostaria de agradecer a todos os 
colegas em todo o mundo que compartilharam sua experiência em seus laboratórios de 
cateterismo, suas práticas de cardiologia e ajudaram a nós e outros a aprender com suas 
experiências.  

[00:18:18.83] Então, o que sabemos por nossa própria experiência até agora está aqui no estado 
de Minnesota, temos tido bastante sucesso em achatar a curva. Não estamos nem perto de 
experimentar o pico que outros lugares têm, mas, ao mesmo tempo, esperamos que, assim que 
começarmos a ver volumes maiores, esse pico se estenda por potencialmente alguns meses.  

[00:18:43.63] Então, em termos de experiência, o que aprendemos? Em todo o mundo, o que 
vimos foi que os casos de COVID começaram a aumentar, os laboratórios de cateterismo estão 
entre os primeiros a fechar, e há vários motivos para isso. Um é bastante aparente. Se você olhar 
na Internet, no Twitter e até nas publicações, verá pacientes chegando com ECGs de IM com 
elevação do ST de aparência clássica. Mas você os leva ao laboratório de cateterismo e descobre 
que as coronárias estão normais. E, neste momento, você agora tem infecções na equipe do 
laboratório de cateterismo, as pessoas entram em quarentena e os laboratórios fecham.  



[00:19:19.82] E uma consequência disso também foi que muitos laboratórios decidiram não 
oferecer ICP primária, e vão direto para a oferta de trombolíticos. Existem prós e contras disso. 
Embora os trombolíticos possam definitivamente ajudar o paciente certo, também sabemos que 
muitos pacientes com ACS se saem muito melhor com ICP primária do que com líticos. E 
também se você tiver um paciente COVID-positivo, você pode colocá-lo em risco, fazendo 
procedimentos e cirurgias, e também administrando líticos quando não há indicação.  

[00:19:56.35] Portanto, para a nossa prática, decidimos muito cedo, depois de ver o que está 
acontecendo ao redor do mundo, que faremos o nosso melhor para manter nossa capacidade 
funcional total e tentaremos proteger os pacientes, bem como nosso pessoal o melhor que 
podemos. Tínhamos tempo, não mais do que algumas semanas, porque as coisas estavam 
mudando muito rapidamente. Mas usamos isso para fazer todas as coisas de bom senso.  

[00:20:24.27] Em primeiro lugar, fizemos o distanciamento social dentro do pessoal e tínhamos 
as mesmas limitações que todos os outros tinham. E não tínhamos N95s suficientes. Nosso 
equipamento de proteção individual era muito, muito limitado e só estava sendo implantado 
quando era extremamente necessário. E também não tínhamos nenhum roteiro prévio sobre o que 
fazer em uma pandemia mundial.  

[00:20:48.28] Assim, junto com o distanciamento, máscaras universais, também decidimos 
converter as consultas clínicas presenciais em não presenciais, e isso ajudou a fornecer aos 
pacientes a continuidade dos cuidados, mas também a reduzir o risco de os pacientes serem 
infectados durante o deslocamento para a Mayo Clinic. Também nos deu tempo para nos 
prepararmos. Enquanto isso, seguindo as diretrizes do governo nacional e local, descontinuamos 
todos os procedimentos eletivos e só oferecemos os procedimentos de urgência e emergência 
antecipadamente.  

[00:21:24.12] Usamos esse cronograma das primeiras semanas para também ajustar nossos 
sistemas e gostaria de compartilhar um pouco disso. Você já ouviu falar sobre a fisiopatologia e 
o manejo do Dr. Cooper e do Dr. Ackerman, então vou só compartilhar algumas das coisas 
práticas que fizemos, então vou entrar em mais alguns detalhes.  

[00:21:43.65] Assim, como parte dessa preparação, sempre que possível no laboratório de 
cateterismo e nos laboratórios de eletrofisiologia, decidimos nos dividir em três equipes, onde 
uma equipe ficaria internamente fazendo os procedimentos, com a segunda equipe disponível 
como reserva. E a terceira equipe simplesmente ficava em casa e ajudava com outras funções não 
clínicas ou clínicas on-line, sem se expor. Isso também nos deu tempo para nos certificarmos de 
que tínhamos suprimentos adequados de N95s. E praticamos a colocação e retirada adequadas, e 
todos os mecanismos de segurança, e garantimos que todas as três equipes estejam totalmente 
confortáveis com isso. Assim, quando chegamos a esse ponto, também começamos a reciclar, re-
esterilizar e reutilizar N95s e outros EPIs, usando processos que foram ajustados por nosso 
próprio pessoal da cadeia de suprimentos para tentar conservar e garantir que não queimamos 
nossos suprimentos.  

[00:22:43.97] Então, neste ponto, vou compartilhar alguns slides. Este é um algoritmo que foi 
desenvolvido em conjunto com nossos especialistas em doença arterial coronariana e nossos 



colegas da unidade de terapia intensiva coronária e do departamento de emergência. Esta é uma 
visão geral de alto nível.  

[00:23:19.09] Neste momento, na população em geral, quase qualquer pessoa que chega com 
uma SCA é um paciente suspeito de COVID. Obviamente, também temos pacientes não COVID 
que estão internados no hospital. Assim, as pessoas que chegam com elevação de ST no ECG, 
assim que chegam ao pronto-socorro, após as perguntas de triagem usuais para descartar COVID 
rapidamente-- bem, você não pode descartar, mas pelo menos pode fazer o de costume, 
perguntas de triagem porque nenhum dos testes seria bom o suficiente ou rápido o suficiente para 
nos dar os resultados imediatamente.  

[00:23:51.71] Portanto, se a suspeita clínica for alta de que este é realmente um SCA e um 
paciente se beneficiaria com a revascularização, então simplesmente seguimos nossas vias de 
ativação padrão de STEMI. Vamos direto para o laboratório de cateterismo, tratamos o paciente 
e, em seguida, os encaminhamos para nossos serviços de chão ou UTI, conforme apropriado.  

[00:24:13.73] No meio está o nosso caminho, onde há incerteza, onde não temos certeza. Este é 
realmente um ACS? A história se encaixa? Este ainda poderia ser um paciente apresentando 
infecção por COVID-19 ou alguma outra comorbidade em que ele pode ou não se beneficiar da 
revascularização?  

[00:24:34.56] Aqui, nosso processo é dar a eles todos os benefícios para a revascularização. 
Assim que o paciente chega ao pronto-socorro, a equipe da unidade de terapia intensiva de 
cardiologia, que fica interna 24 horas, sete dias por semana, desce e faz uma avaliação rápida. 
Em alguns casos, pode ser necessário fazer um eco ao lado do leito para procurar regionais. Se 
você vir os regionais, é bastante simples. Vá para o laboratório de cateterismo.  

[00:24:59.90] Se a história ainda não está clara, então uma angiografia coronária por TC também 
está disponível, e recebemos os resultados de volta em cerca de 20, 25 minutos. Se as coronárias 
estiverem limpas, seguiremos todas as nossas outras vias de diagnóstico. Mas se virmos uma 
oclusão coronária ou uma lesão de aparência crítica, eles vão direto para o laboratório de 
cateterismo com o mínimo de atraso.  

[00:25:23.21] Então, no lado direito, temos nosso algoritmo com o que fazer com os pacientes 
que chegam com instabilidade hemodinâmica, choque, sintomas semelhantes ao COVID ou uma 
história de contato com um paciente COVID positivo, estrangeiro viagens, todos os fatores de 
risco. Lá, em vez de apressá-los e fazer os procedimentos, o primeiro passo é estabilizá-los 
medicamente com segurança e sensatez. Uma vez que o paciente esteja estável, uma vez que 
você tenha feito o teste de diagnóstico, nesse ponto você toma uma decisão. É alguém que 
precisaria ser atendido em uma unidade de COVID com serviços de unidade de terapia intensiva 
médica versus unidade de terapia intensiva cardíaca versus trazer ao laboratório para o 
procedimento ou algum outro teste diagnóstico?  

[00:26:18.51] Portanto, esta é a nossa visão geral do algoritmo de ACS agudo em pacientes 
internados. Nesse meio tempo, o que também fizemos foi garantir que nossos pacientes recebam 
nossos serviços com segurança. Então isso é algo que está sendo visto repetidamente em todo o 



país, em todo o mundo. No minuto em que os pacientes com COVID começam a aumentar em 
uma população, o número de pacientes que apresentam STEMIs, com eventos coronários 
agudos, com distúrbios agudos do ritmo cardíaco, até mesmo insuficiência cardíaca, eles 
parecem diminuir e quase desaparecer.  

[00:27:01.24] Há muitas teorias sobre por que isso acontece, mas o bom senso nos diz que as 
pessoas têm medo de vir ao hospital e procurar atendimento para outras doenças fatais porque 
não querem entrar e obter infectado com COVID-19. Portanto, aqui eu gostaria de tranquilizar a 
todos e espero que todos os nossos espectadores também tranquilizem seus pacientes que é 
realmente muito seguro vir para o hospital e que eles não devem colocar em risco sua própria 
saúde e bem-estar por causa de uma infecção que está sendo bem administrado por equipes 
dentro dos hospitais.  

[00:27:40.27] Para a nossa prática ambulatorial, embora não estejamos fazendo nenhum 
procedimento eletivo, agora iniciamos um sistema onde todos os nossos pacientes que ligam, que 
precisam entrar, seu primeiro ponto de contato é um chamada telefônica ou videochamada em 
sistemas seguros, geralmente realizados por nossas enfermeiras. Eles têm suas perguntas de 
triagem habituais para COVID. Eles são aconselhados a usar máscaras, evitar visitantes, 
distanciar-se socialmente, etc.  

[00:28:08.11] E então, se eles precisarem ser trazidos para uma visita, eles vêm no primeiro dia 
quando fazemos o teste para COVID. A RCP foi feita e teremos sorologia disponível na próxima 
semana. Eles fazem seus outros exames cardíacos de rotina também-- ECGs, coleta de sangue. 
Se na avaliação prévia, durante as perguntas de triagem ou na RCP do COVID, eles revelarem 
ser positivos, eles serão redirecionados para buscar atendimento apropriado em seus médicos 
locais ou pronto-socorros.  

[00:28:43.79] Mas se neste ponto tudo parece bom e eles precisam vir para um procedimento não 
eletivo semiurgente, então eles terão uma visita clínica cara a cara. E depois disso, eles podem 
prosseguir para o laboratório de cateterismo ou laboratório de ritmo cardíaco, ou fazer o ETE e, 
em seguida, passar para a cirurgia.  

[00:29:03.17] Esta é basicamente a nossa visão geral genérica do que pensamos ser um caminho 
que manterá nossos pacientes seguros, protegerá nosso pessoal. E acho que vou parar neste 
ponto, e devolver a palavra ao Dr. Cooper para qualquer dúvida que as pessoas possam ter.  

[00:29:23.83] LESLIE COOPER: Gury, muito obrigado por essa visão geral do procedimento de 
laboratório de cateterismo e pelo que estamos fazendo para manter nossos pacientes seguros. 
Obviamente, sabemos, pela experiência de Wuhan na China, que um número substancial de 
pessoas infectadas eram, na verdade, profissionais de saúde. A segurança de todos é essencial 
durante esse tipo de procedimento.  

[00:29:42,42] Recebemos uma série de perguntas do público, e vamos começar com uma para 
Michael, Michael Ackerman. Esta questão é como você avalia o intervalo QTC se o paciente tem 
um lado esquerdo basal, bloqueio do lado direito, ou ritmo estimulado?  



[00:30:01.10] MICHAEL ACKERMAN: Obrigado, Les, e obrigado, Mohamed, por essa 
pergunta. É muito boa. E é tão boa, na verdade, que eu gostaria de mostrar a vocês com a 
calculadora como fazer isso. Então, vamos para a calculadora por um segundo.  

[00:30:18.63] E apenas naquele exemplo que mostrei a você da calculadora, isso estava com um 
ritmo normal e um QRS normal. E essa pessoa havia entrado na zona vermelha aos 500 
milissegundos, para o qual precisaríamos ser muito, muito cuidadosos ao expor ou adicionar 
àquele paciente fatores agravantes de QT adicionais. Mas, como Mohamed perguntou, e quando 
o QRS é largo? E pode ser amplo por uma variedade de razões-- amplo para bloqueio, amplo 
porque há estimulação ventricular, amplo porque talvez o vírus SARS-CoV-2 tenha infectado o 
músculo e afetado o sistema de condução.  

[00:30:59.11] Então, criamos uma maneira de fazer isso, onde você clica no botão Wide QRS e 
agora mede e adiciona o QRS. E qualquer coisa acima de 120 milissegundos é ajustada, 
corrigida, como se a despolarização fosse normal. Então, digamos que naquele paciente, onde 
você mediu tudo em 420, a frequência cardíaca fosse 85. Mas agora o QRS, por causa do 
bloqueio, era de 180 milissegundos, por exemplo.  

[00:31:30.12] Agora você entra nisso e vê que o paciente não está na zona vermelha de forma 
alguma, embora o computador tenha medido o QTC em 500 milissegundos e acima, mas não 
tenha feito um ajuste do QRS largo. Portanto, esta é uma maneira muito simples de fazer um 
ajuste do QRS largo, mantendo as mesmas curvas de distribuição QTC normais das linhas de 
ação em relação à linha de 500 milissegundos, em vez de fazer você e eu, Mohamed, termos que 
lembrar as distribuições JTC após o QRS.  

[00:32:11.77] Espero que ajude e que você ache a calculadora covid.qtc.com muito útil para 
você. Então, obrigado por essa pergunta.  

[00:32:24.33] LESLIE COOPER: Obrigado, Michael. As próximas duas perguntas têm a ver 
com a proteína ACE2 na superfície dos miócitos cardíacos. A primeira é, sabemos se ACE2 é 
regulado positivamente especificamente na infecção por SARS-CoV-2? E a questão relacionada 
é, nós sabemos, se isso for regulado positivamente, isso é um fator de risco para desenvolver a 
infecção por COVID-19? Talvez essa seja para você também, Michael.  

[00:32:50.85] MICHAEL ACKERMAN: Vou começar com isso. E, Les, estou curioso para 
saber o que você pensa sobre isso. Mas eu diria, primeiro, para Heidi, que adorei a pergunta, é 
que o próprio vírus não está regulando positivamente o gene ACE2. Não está regulando 
positivamente a densidade do receptor ACE2. O receptor ACE2 não foi projetado para 
eventualmente ter algum coronavírus surgindo e o sequestrando como seu caminho para a 
entrada do vírus no tecido.  

[00:33:22.03] Mas sabemos que existem doenças cardíacas específicas em que os níveis da 
proteína ACE2 estão absolutamente aumentados. Mostramos isso esta semana de forma muito 
convincente no miocárdio de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Há outro 
conjunto de dados que mostra em pacientes com insuficiência cardíaca, que o tecido muscular do 
coração tem mais ACE à proteína.  



[00:33:49.50] E nós e outros estamos examinando outras doenças cardíacas para ver se essas 
doenças cardíacas também são ACE2 acentuando doenças cardíacas, em que mais receptor ACE 
2 significa acesso mais fácil para penetração viral, carga viral, infiltração viral nesses tecidos. E 
achamos que provavelmente se correlaciona, uma espécie de curva de resposta à dose. Acesso 
mais fácil aos tecidos que têm mais receptores ACE2, causando mais danos aos tecidos. Les, o 
que você acha?  

[00:34:26.61] LESLIE COOPER: Portanto, ACE2 é claramente expresso em miócitos cardíacos. 
Mas a outra proteína necessária para a entrada viral, TNPRSS2, não é expressa em miócitos 
cardíacos, mas talvez em macrófagos. A microscopia eletrônica do norte da Itália mostrou que 
macrófagos estão infectados, e há também um artigo da Alemanha, de Berlim, que também 
sugere que macrófagos ou fibroblastos podem estar infectados.  

[00:34:54.63] Células-tronco pluripotentes induzidas a ter um fenótipo cardíaco podem ser 
infectadas com o vírus SARS-CoV-2. Isso foi demonstrado por Jay Schneider na Mayo Clinic 
em Rochester, bem como por um grupo em Cedars-Sinai na Califórnia. Mas não sabemos o 
significado clínico disso ainda. Portanto, a resposta curta é: há evidências de que você pode ter 
uma infecção viral, mas não é claro que isso seja realmente uma miocardite.  

[00:35:23.04] Isso nos leva, Mike, a uma pergunta que acabamos de receber de Kyle Claritch. 
Que tipo de miocardite vemos no COVID-19, linfocítica ou outra? E a resposta é: não vemos 
muito na forma de infiltrado linfocítico. Existem alguns espécimes-- uma autópsia, uma da 
Alemanha que eu vi-- onde você vê espalhada, muito-- não muita infiltração de linfócitos. 
Existem alguns que apresentam um pouco mais de inflamação dos macrófagos.  

[00:35:52.74] Mas acho que a história mais importante é, há um efeito viral direto que não 
envolve um mecanismo imunomediado. Portanto, seria mais uma cardiomiopatia viral. Você 
poderia chamá-lo de miocardite, mas não envolveria diretamente linfócitos como as células T e 
B.  

[00:36:10.49] MICHAEL ACKERMAN: E Les, acho que o que é interessante no 
acompanhamento é que Cricket Seidman, do Brigham Mass General, mostrou que o ACE2 que 
está presente no músculo cardíaco provavelmente não está nos cardiomiócitos ventriculares, mas 
nos pericitos. E os pericitos são de onde provavelmente vêm o macrófago e a interleucina na 
tempestade de citocinas. Portanto, os vírus provavelmente não estão roubando a entrada nas 
próprias células contráteis do músculo cardíaco, mas nos pericitos adjacentes, e é aí que está 
acontecendo toda a devastação da tempestade de citocinas, em vez de ter acesso direto às 
próprias células do músculo cardíaco.  

[00:36:57.37] LESLIE COOPER: Acho que é exatamente isso. Há um pouco mais de ciência a 
ser feita, principalmente a ciência translacional, no tecido cardíaco humano, para ter certeza. 
Mas, neste ponto, era o que eu pensaria.  

[00:37:09.54] Temos mais algumas perguntas. Vamos para o próximo, que é para Gury. Como 
você avalia clinicamente um paciente com alta suspeita clínica de IM?  



[00:37:21.30] GURPREET SANDHU: Esta é uma ótima pergunta. Isso é algo contra o qual 
lutamos o tempo todo. Então, realisticamente, qualquer pessoa com todos os fatores de risco 
clássicos-- hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana prévia-- aqueles pacientes que 
apresentam uma história aparente típica-- elevação do ST, depressão do ST-- e se não houver 
outro fator de confusão, temos um limiar muito baixo de levá-los ao laboratório de cateterismo e 
tratá-los imediatamente. E isso, novamente, é inteiramente baseado em clínicas para os STEMIs.  

[00:37:58.26] Para o IM sem elevação do ST, ainda há um pouco de tempo, mas você pode obter 
a troponina de volta e ajudar a guiá-lo. E também se você conseguir um eco, dê a eles um eco de 
cabeceira, isso seria útil. Mas, clinicamente, temos que confiar na história dos STEMIs. E isso é 
tudo que temos para nos guiar na maioria dos casos.  

[00:38:21.11] LESLIE COOPER: Recebemos todo um grupo de perguntas que irei agrupar. 
Acho, Gury, que vamos continuar com um grupo de perguntas aqui focadas no gerenciamento de 
IM. Temos uma pergunta, do Dr. Curenzizia, descreva quando levar os pacientes ao laboratório 
de cateterismo com as medidas de proteção, com foco em um hospital com um laboratório de 
cateterismo. E mais abaixo, eu acho, choque cardiogênico. O Dr. Okafor perguntou, por favor, 
administre-- como você administraria o choque cardiogênico? Acho que poderíamos falar sobre 
Impella e outros dispositivos potenciais naquele cenário.  

[00:39:03.55] GURPREET SANDHU: Sim. Então, obrigado pela pergunta. Vou começar com o 
esboço de como levar um paciente COVID para o laboratório de cateterismo e todas as medidas 
de proteção envolvidas, com foco em hospitais, mas apenas um laboratório de cateterismo. 
Portanto, dentro do sistema Mayo, temos seis hospitais com laboratórios de cateterismo. E temos 
alguns hospitais onde eles têm apenas dois laboratórios de cateterismo e apenas dois 
cardiologistas intervencionistas.  

[00:39:28.15] Então, em termos de como trazemos um paciente com segurança, vou ficar com o 
caminho STEMI. Portanto, com o caminho STEMI, se alguém chega e está estável, você o leva 
para o laboratório de cateterismo, colocar uma máscara facial simples no paciente reduziria um 
pouco o risco de transmissão por gotículas.  

[00:39:49.77] E enquanto o laboratório de cateterismo está ativado, normalmente a maioria dos 
laboratórios de cateterismo está funcionando em 20 minutos, 24/7. Com a situação atual, 
levamos mais 10 minutos para fazer toda a colocação e retirada. Portanto, em nossas clínicas, 
colocamos o pessoal do laboratório de cateterismo As pessoas colocam as máscaras N95, as 
proteções faciais, as batas, as luvas duplas. Assim que estivermos prontos, o laboratório ligará 
para o departamento de emergência e dirá, mande o paciente subir. E nesse ponto, o paciente é 
trazido.  

[00:40:26.23] Fazemos o procedimento como normalmente é feito. E quando o procedimento era 
concluído, anteriormente nossas equipes de hospital, equipes de UTI, entravam direto no 
laboratório de cateterismo e levavam o paciente de dentro do laboratório. Aqui, se tivemos um 
evento gerador de aerossol, como compressões torácicas ou RCP, não é seguro para as pessoas 
entrarem usando máscaras cirúrgicas até que você tenha pelo menos cerca de sete trocas de ar 
concluídas na sala, e isso varia muito de sala para sala e de lugar para lugar.  



[00:40:58.80] Assim, uma vez que o procedimento é feito, o paciente ainda está mascarado ou 
intubado. E mesmo com a intubação, os ventiladores devem ter filtros adequados para evitar o 
risco de aerossolização. Nesse ponto, basicamente entregamos o paciente e fazemos a 
transferência no corredor fora do laboratório para que o pessoal externo não entre na sala e fique 
exposto. E isso tem funcionado razoavelmente bem. Mas, novamente, nossos números são muito 
baixos neste ponto por causa do achatamento da curva.  

[00:41:29.39] E então a segunda pergunta era sobre dispositivos de suporte hemodinâmico. 
Então aqui vou recuar um pouco. Então, alguém está entrando em estado de choque e está 
instável. O que a gente tem como prática atualmente é tentar intubar o paciente onde ele está, que 
seria no pronto-socorro ou na UTI, ao invés de levá-lo às pressas para o laboratório de 
cateterismo, estamos fazendo toda a intubação e tudo mais no laboratório porque isso 
simplesmente distribui o risco de aerossolização e o risco de infecção entre agrupamentos e 
individualmente.  

[00:42:07.34] Então, uma vez que eles estão intubados, estabilizados, eles vêm para o laboratório 
de cateterismo. E nesse ponto, se alguém tem instabilidade hemodinâmica significativa, então 
reduzimos nosso Impella padrão como nossa linha de frente, mas também ficamos muito 
confortáveis em colocar as pessoas em ECMO, especialmente aquelas que precisam de 
oxigenação e não estão em um ventilador. Ou mesmo se eles estiverem em um respirador, eles 
não estão sendo totalmente oxigenados, nós usaríamos ECMO naquele momento. Obrigado.  

[00:42:34.59] LESLIE COOPER: Existem várias questões relacionadas às medições do intervalo 
QT e hidroxicloroquina. Mike, você pegaria isso?  

[00:42:42.20] MICHAEL ACKERMAN: Com certeza. E este é outro grande conjunto de 
perguntas. Eu amo esse formato. Então, obrigado a todos os participantes. Espero que vocês 
estejam gostando tanto quanto nós.  

[00:42:51.69] Lali está perguntando sobre o benefício da hidroxicloroquina. Nosso papel como 
cardiologista é a segurança desses medicamentos, principalmente quando o medicamento tem um 
sinal de fator de risco QT, um sinal de potencial de morte súbita. Tratar um paciente com 
COVID-19 não é como tratar um paciente de reumatologia com lúpus estável. É comparar maçãs 
com melancias. Portanto, o que pode ser completamente seguro naquela população, 
completamente seguro para a profilaxia antimalárica, não é diretamente traduzível para alguém 
que está doente com um vírus que envolve diretamente o coração.  

[00:43:33.17] E então, do lado do benefício, não parece tão bom, não é? Pelo menos para 
COVID-19, não há um sinal forte óbvio de emergência de eficácia terapêutica, e já deveríamos 
ter visto esse sinal. Portanto, estou pessimista com a hidroxicloroquina para o paciente internado 
com COVID-19.  

[00:43:53.81] Ainda estou bastante otimista sobre os ensaios clínicos atuais que estão analisando 
a hidroxicloroquina no ambiente de profilaxia pós-exposição. Podemos ver um sinal de eficácia 
aí. E se o fizermos, será muito importante fazer o monitoramento do QT, embora esse tipo de 
paciente que receberia hidroxicloroquina naquele momento sejam pacientes muito, muito mais 



saudáveis. Portanto, seria um período de tempo muito mais seguro e com uma janela de 
segurança terapêutica muito maior.  

[00:44:25.13] Em termos daqueles, enquanto o estamos usando-- e ainda usamos muito o 
coquetel corona em hospitais de todo o país e do mundo-- conheça o QTC. Avalie o QTC por 
ECG, por telemetria, por aparelhos habilitados para smartphone. E para isso, um, está 
perguntando, bem, como podemos corrigir isso? Usamos a fórmula de Bazett. Essa é a fórmula 
de correção da dependência da frequência cardíaca para a qual sabemos que a luz verde 
desaparece, a luz amarela pausa e a luz vermelha para.  

[00:44:58.85] E um QTC corrigido por uma fórmula diferente-- Fridericia, Hodges, 
Framingham, essas fórmulas-- precisaríamos de limites diferentes porque um QTC 500 de Bazett 
não tem o mesmo significado que um 500 de Fridericia. É por isso que ainda usamos o Bazett, 
porque ele existe desde 1920 e ainda não está ultrapassado.  

[00:45:25.64] Amar está perguntando, poderíamos usar uma contramedida de QT para que 
pudéssemos continuar usando esses medicamentos, se funcionassem? Então, digamos que o 
coquetel para corona funcione, e funcione bem em diferentes ambientes. E se estivermos vendo 
um aumento do QTC? Quais poderiam ser nossas contramedidas? E essa é uma ótima pergunta 
porque existem várias.  

[00:45:45.74] Podemos ter certeza de que o potássio está normal, normal alto. Isso ajuda na 
repolarização. Podemos dar magnésio. Isso ajuda a proteger. Poderíamos remover quaisquer 
outros medicamentos agravantes do QT que o paciente já possa estar tomando, que eles tenham 
tomado, se tivermos espaço para removê-los com segurança. Existem muitos medicamentos que 
agravam o QT.  

[00:46:08.81] E podemos usar medicamentos como mexiletina ou mesmo lidocaína para ajudar a 
encurtar o intervalo QT em células doentes ou do músculo cardíaco. Nenhuma prova disso ainda, 
para a lidocaína IV, mas essas seriam possíveis contra-medidas QT. Les, essas foram ótimas 
perguntas.  

[00:46:30.83] LESLIE COOPER: Eles estavam absolutamente, Mike. Muito obrigado. 
Recebemos mais perguntas. Há alguns que vou levar. Os Dr. Arujo e Farasat perguntaram, 
quando começaríamos as visitas clínicas eletivas? E a segunda pergunta é: quando você acomoda 
funcionários que têm um motivo de maior risco de infecção?  

[00:46:53.65] Para a primeira pergunta, estamos lentamente, estado a estado, aumentando nossas 
visitas clínicas eletivas. Começamos com as pessoas que estavam mais doentes primeiro, 
começando-- aquelas pessoas que tinham uma necessidade muito ativa de monitoramento ou 
teste cardiovascular, e estamos aumentando lentamente. Agora, nunca fechamos totalmente a 
nossa clínica porque havia pessoas com estenose aórtica grave, angina instável, que ainda 
precisavam ser atendidas.  

[00:47:20.67] Mas agora estamos abrindo gradualmente, passo a passo, enquanto mantemos o 
distanciamento social seguro. Todo mundo está usando máscaras. Se um paciente não pode usar 



máscara por motivos físicos, usamos óculos de proteção. E parece que está indo bem. Não temos 
nenhum caso documentado na Mayo Clinic, na Flórida, de transmissão de paciente para médico 
ou de médico para paciente em ambiente ambulatorial.  

[00:47:46.81] O segundo é quando acomodar. Cada instituição pode ter suas próprias diretrizes 
para isso. A Mayo Clinic tem um sistema hierárquico em que os pacientes que são funcionários 
com idade acima de um determinado limite, por exemplo, 65, ou pessoas com imunossupressão 
ou distúrbios subjacentes, distúrbios médicos, que limitariam sua capacidade de lidar com a 
infecção, têm uma classificação sistema.  

[00:48:11.83] Existem acomodações para algumas pessoas que cuidam de pessoas que são 
imunossuprimidas ou que fizeram quimioterapia contra o câncer recentemente. E trabalhamos 
com a saúde dos funcionários e nosso departamento jurídico para determinar quando é seguro 
voltar. Na verdade, é individualizado e, portanto, não posso dar informações mais específicas 
sobre isso.  

[00:48:36.98] E talvez, Mike, você e eu possamos ter-- esta próxima pergunta é sobre obesidade 
e a associação de obesidade com resultados ruins. A questão é: isso é realmente mediado pelo 
aumento da expressão de ACE2 nos adipócitos? Como você dizia, são os pericitos. São os 
macrófagos, as células que circundam os miócitos, que podem ser afetados principalmente por 
esse vírus.  

[00:49:02.13] E, portanto, não é irracional pensar que outros tipos de células, como os 
adipócitos, que expressam o ACE2, poderiam mediar esse tipo de inflamação. Seria interessante 
levantar a hipótese se você pode ver, por causa da gordura pericárdica, mais pericardite ou 
derrames pericárdicos nas pessoas que tiveram inflamação mediada por adipócitos no coração, 
mas nenhum dado humano que eu tenha conhecimento.  

[00:49:30.07] MICHAEL ACKERMAN: Eu gosto disso. Mas acho que a pergunta também 
significa que nos dá um bom lembrete de que acho que todos nós, como especialistas 
cardiovasculares, cardiologistas, precisamos fazer um trabalho muito melhor na cardiologia 
preventiva. Aqueles que são obesos não estão bem. Aqueles que fumam não estão bem. Assim, 
quando chegarmos ao outro lado da pandemia de COVID-19, é hora de colocar nossos pacientes 
em forma novamente.  

[00:49:56.47] Precisamos parar de fumar. Temos que fazer isso agora. Precisamos perder peso. 
Temos que fazer isso agora. Nenhuma dessas coisas tem qualquer valor para a saúde, e o custo é 
enorme.  

[00:50:07.94] LESLIE COOPER: Com certeza. Há algumas outras perguntas que irei abordar, 
mas não acho que tenhamos uma resposta definitiva. O próximo, do Dr. Martin, por que os afro-
americanos têm resultados piores? É devido a complicações elétricas ou outra coisa? Eu não sei 
se conhecemos o mecanismo, mas eu-- nós sabemos?  

[00:50:27.94] MICHAEL ACKERMAN: Não, nós não. Acho que, Patricia, o motivo pelo qual 
adoro a pergunta-- gostaria de poder lhe dar uma resposta completa. Mas fique atenta. Temos um 



artigo embargado que sairá no início da próxima semana que sugere uma explicação potencial 
para o porquê de tudo estar tão ruim. Obviamente, existem disparidades no atendimento à saúde 
em minorias, em certas etnias, e sabemos disso.  

[00:50:53.81] Mas pode haver mais do que apenas disparidades de saúde. E se houver predileção 
genética? E se houver vulnerabilidade genética? E há um gene particular associado à síndrome 
do QT longo, em que os afro-americanos têm uma frequência muito maior de polimorfismo pró-
arrítmico. E você poderia imaginar que, sendo um elemento da tempestade perfeita, mesmo sem 
hidroxicloroquina, que a própria tempestade de citocinas em um indivíduo negro, e a hipoxemia, 
poderiam interagir em uma forma de gene ambiental para deixar os indivíduos negros muito mais 
sob o risco de arritmias ventriculares letais no cenário de COVID-19 do que, digamos, 
caucasianos, por exemplo, onde este marcador genético está quase completamente ausente.  

[00:51:50.81] Portanto, fique atento. Essa não é toda a história. Mas vou apostar que, quando 
olharmos de volta para os dados-- e se pudéssemos genotipar aqueles indivíduos negros que 
estão sucumbindo-- que eles terão uma carga muito maior deste marcador de suscetibilidade 
genética.  

[00:52:10.54] LESLIE COOPER: E já que estamos na suscetibilidade genética, há alguma 
evidência de diferença de sexo? As últimas perguntas do Dr. Al-Akshar está relacionado ao 
estrogênio e à influência do vírus.  

[00:52:26.48] MICHAEL ACKERMAN: Sei pelo nosso artigo, Ammar, que em nossa coleção 
de cardiomiopatia hipertrófica, nosso biorrepositório de amostras de miocárdio congeladas, 
níveis de ACE2, níveis de proteína, foram maiores em todas as amostras, independentemente do 
fator genético para o HCM, independentemente do sexo. Mas o que observamos é que as 
mulheres, nas amostras femininas, seus níveis de ACE2 eram 30% maiores que os dos homens.  

[00:52:58.55] Então pode haver isso. Eu não vi isso nas outras formas de doença cardíaca que 
relataram níveis mais altos de ACE2, mas foi um sinal bastante convincente de uma diferença 
nos níveis de ACE2 nas amostras de mulheres em comparação com as amostras de homens. 
Além disso, não vi nada sobre gênero. E você, Les?  

[00:53:23.15] LESLIE COOPER: Não. Não. Os primeiros artigos não-- não me lembro de 
nenhuma diferença de sexo nos primeiros. Existem muitos mais recentes. Boa pergunta para 
Gury aqui sobre disfunção endotelial. É importante-- parafraseando a pergunta-- saber se a 
disfunção endotelial versus disfunção do miócito está causando lesão cardíaca? E isso é 
obviamente algo que podemos medir no laboratório de cateterismo com nossas intervenções 
farmacológicas.  

[00:53:54.83] [VOZES INTERPOSTAS]  

[00:53:56.97] GURPREET SANDHU: Obrigado, Les. Sim, essa é uma ótima pergunta. Isso é 
algo que temos debatido internamente, o que é uma contribuição da disfunção endotelial. No 
momento, realmente não sabemos e realmente não temos como testar nas fases agudas porque 



alguns dos marcadores não estão muito corretos e as informações que obtemos com CFR, FFR, 
podem não ser precisas.  

[00:54:18.87] Então, existem muitas teorias em termos do que está causando a elevação de ST-- 
combinação de miocardite, combinação de DIC, apenas inflamação generalizada com aqueles 
pacientes também aparecendo com lesões do tipo Kawasaki em pacientes mais jovens. Portanto, 
agora é praticamente um desconhecido.  

[00:54:38.94] LESLIE COOPER: Sim. Mike, temos várias perguntas relacionadas à avaliação do 
QTC entre o EKG e a telemetria ou outros métodos. Essa é uma questão geral, e outra acima 
sobre as diferenças de QTC entre raças.  

[00:54:57.97] MICHAEL ACKERMAN: Ótimo. Les, e obrigado, Mansoor, pela pergunta. E eu 
acho que você pode-- todos nós podemos medir o QTC fora da telemetria. É bom o suficiente. E 
você sabe, se você entrar na sala e ver na telemetria que o intervalo QT é menor que a metade do 
intervalo RR anterior, você sabe que a calculadora on-line irá dizer que o QTC está abaixo de 
460, mesmo sem entrar nele. Essa é uma avaliação rápida e imediata sobre o estado de saúde do 
QTC.  

[00:55:30.50] As tecnologias habilitadas para smartphones estão dando sinais muito bons. No 
momento, existem apenas duas empresas que têm a aprovação do FDA para o monitoramento do 
QTC. Um é AliveCor. E recentemente, a Mayo Clinic e a AliveCor assinaram um acordo em que 
praticamente todas as medições de QTC feitas a partir do dispositivo AliveCor agora estão sendo 
substituídas por uma medição de QTC do laboratório de ECG da Mayo Clinic que é dirigido pelo 
Dr. Peter Noseworthy.  

[00:56:03.41] Portanto, podemos avaliar o QTC de qualquer uma dessas modalidades, o que é 
ótimo para nossos pacientes e ótimo para nossos técnicos de ECG. Não temos um ECG de 12 
derivações sendo levado para a sala com um profissional de ECG usando seu equipamento de 
EPI e tendo uma máquina sendo contaminada e assim por diante. Portanto, acho que do outro 
lado do COVID-19, também teremos esses avanços em como avaliamos o QTC e como 
incorporamos o QTC como um sinal vital no tratamento de nossos pacientes.  

[00:56:42.17] LESLIE COOPER: Obrigado. Antes de terminarmos-- e estamos quase no final-- 
acho que o Dr. Sandhu tem mais um comentário.  

[00:56:49.74] GURPREET SANDHU: Obrigado, Les. Eu basicamente queria falar um pouco 
sobre os procedimentos eletivos versus os não eletivos. Em cardiologia, em geral, a maioria das 
coisas que fazemos em termos de procedimentos, tanto invasivos como não invasivos, se não for 
feito em tempo hábil, terá impacto na morbimortalidade do paciente. Então, eu diria basicamente 
que a maioria das coisas não são verdadeiramente eletivas.  

[00:57:19.04] Mas em termos de procedimentos eletivos, o que a Mayo Clinic fez desde o início 
em alinhamento com todas as diretrizes locais, estaduais e nacionais, encerramos todos os 
procedimentos eletivos completamente. Então, aqui em Minnesota, ainda temos restrições. 
Portanto, em Rochester, não estamos realizando nenhum procedimento eletivo. Mas outros 



estados têm mais relaxamento em procedimentos eletivos, especialmente em áreas onde há 
menos prevalência de pacientes COVID-positivos, e os procedimentos eletivos começarão 
lentamente a ser oferecidos em um futuro próximo.  

[00:57:52.84] LESLIE COOPER: Ótimo. Gury, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a 
todos por se juntarem a nós hoje. Espero que vocês tenham gostado deste webinar tanto quanto 
nós. Muito obrigado.  


