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RESUMO
Com mais de 42 milhões de casos de COVID-19, em 20 de outubro de 2020, as mortes em decorrência do
SARS-CoV-2 contabilizam a marca de aproximadamente 1,1 milhão de óbitos no mundo. A elevada
propagação e patogenicidade do SARS-Cov-2, a inexistência de um tratamento efetivo e a imunização
preventiva geram instabilidade política, financeira e psicológica mundialmente. Apesar disso, inúmeros
estudos têm sido realizados no intuito de compreender melhor a doença, sobretudo os fatores que
predispõem a sua forma grave. Desse modo, o presente artigo tem como propósito realizar uma revisão de
literatura de pesquisas publicadas recentemente sobre os elementos relacionados à suscetibilidade no
desencadeamento da forma grave da COVID-19. Sabe-se que aproximadamente 15% dos pacientes
infectados pelo vírus necessitam de cuidados especiais e como consequência a internação. Apesar de cada
indivíduo possuir uma resposta imunológica diferente perante a patologia, fatores como grupo sanguíneo,
presença ou não de comorbidades, características genéticas associadas ao sexo, elevada expressão do gene
ACE-2 e até tolerâncias distintas a falta de oxigênio serão abordados e discutidos nessa revisão,
proporcionando contribuições para a comunidade acadêmica em desenvolvimento de ações com
embasamento científico responsável.
Palavras-chave: Suscetibilidade, Covid-19, Gravidade.
ABSTRACT
With over 42 million cases of COVID-19, as of October 20, 2020, deaths as a result of SARS-CoV-2
account for the mark of approximately 1.1 million deaths worldwide. The high spread and pathogenicity of
SARS-Cov-2, the lack of an effective treatment and preventive immunization create political, financial, and
psychological instability worldwide. Despite this, numerous studies have been conducted in order to better
understand the disease, especially the factors that predispose to its severe form. Thus, the purpose of this
article is to conduct a literature review of recently published research on the elements related to
susceptibility to the onset of the severe form of COVID-19. It is known that approximately 15% of patients
infected with the virus require special care and, as a consequence, hospitalization. Although each individual
has a different immune response to the pathology, factors such as blood group, presence or absence of
comorbidities, genetic characteristics associated with gender, high expression of the ACE-2 gene and even
different tolerances to lack of oxygen will be addressed and discussed in this review, providing
contributions to the academic community in developing actions with responsible scientific basis.
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1 INTRODUÇÃO
A forma grave da COVID-19 se apresenta como um dos pilares de estudo elencados com a crise de
saúde pública que o mundo evidencia por meio do colapso nos estabelecimentos de saúde e os impactos
diretos na sociedade. Porém, a manifestação da patologia severa está relacionada com danos definitivos no
indivíduo acarretando muitas das vezes o caso clínico de óbito. Deste modo, a atual questão vem alcançando
evidência pelos pesquisadores e profissionais de saúde através da prática vivenciada na clínica. Com isso
os estudos buscam como objetivo manter o entendimento da distribuição de casos severos nas diferentes
populações, bem como os fatores relacionados com este desencadeamento para com a finalidade de
preservar a saúde destas pessoas e contribuir para o fim da pandemia vigente.
Todas as pessoas estão sujeitas a contrair a COVID-19, levando em consideração a alta
transmissibilidade e as rotas de transmissão viral. Porém, nem todas as pessoas estão sujeitas a desenvolver
uma patologia mais severa. A forma grave da COVID-19 provém de fatores individuais e intrínsecos e
depende da capacidade imunológica de cada pessoa frente à infecção. As pessoas que apresentam uma
fisiopatologia branda, em suma, não necessitam do auxílio médico, porém os quadros moderados a grave,
devem buscar ajuda médica desde o surgimento das primeiras ocorrências, visto que o prognóstico prévio
está totalmente relacionado ao monitoramento e restrição da infecção.
O presente trabalho adota como metodologia uma revisão de artigos já existentes na literatura desde
o surgimento dos primeiros casos da patologia até o término do ano da publicação.
Portanto, a grande questão deste estudo é contemplar os aspectos relacionados com a suscetibilidade
à forma grave da COVID-19 e entender a relação existente entre a gravidade da doença com a relação
indivíduo-hospedeiro. À medida que se ganha campos na área do conhecimento frente ao SARS-CoV-2,
estas descobertas estão diretamente relacionadas com o diagnóstico e a terapêutica.

2 FISIOPATOLOGIA
A assertiva que leva em consideração a gravidade da COVID-19, está relacionada com além dos
fatores de risco estabelecidos (obesidade, comorbidades, prática de atividade física, tabagismo, entre
outros), os fatores individuais de cada ser, estes fatores transcrevem a suscetibilidade a forma grave da
patologia (GRANDY et al., 2020). A vulnerabilidade à forma grave da COVID-19 é uma importante
preocupação pública e se infere a necessidade de acender o manejo de políticas públicas de urgência para
o controle e planejamento da assistência e saúde em áreas críticas (SANTOS et al., 2020).
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Embora a COVID-19 não possua uma letalidade elevada se comparada com outras doenças de sua
mesma família como MERS-CoV e SARS-CoV, sua característica transmissibilidade a indivíduos
pertencentes a grupos de risco e/ou com presença de comorbidades eleva sua letalidade consideravelmente
(MOREIRA, 2020). A letalidade aumenta em 10,5% para doenças cardiovasculares, 7,3% na diabetes, 6,3%
no caso de doenças respiratórias crônicas e 6% para portadores de hipertensão arterial sistêmica (WU;
MCGOOGAN, 2020).
Referente ao coronavírus podemos observar o tropismo pelas células da mucosa do trato
respiratório. A ECA2 (enzima conversora de angiotensina 2) é um fator crucial para a posterior ligação que
permite que o vírus entre na célula e desenvolva todos os sintomas e o desencadear da patologia
(LUKASSEN, 2020). A entrada viral e a presença concomitante do vírus alavancam a inflamação e acúmulo
de líquidos, o que gera um dos sintomas que representa a maior procura médica: a dificuldade respiratória
(CARNEIRO; DALLIGNA, 2020).
O SARS-CoV-2 possui em sua superfície uma proteína que recebe o nome de proteína S. É através
do reconhecimento da proteína S pelo receptor ECA-2 presente no hospedeiro humano, que acontece o
início da patologia. Posteriormente o vírus realiza a replicação através do tecido epitelial mucoso que
compõe o trato respiratório e nas células alveolares. A resposta imunológica é benéfica para a longo prazo
criar imunidade específica, porém pode contribuir para o agravamento quando em excesso (SILVA et al.,
2021).
Os sintomas da COVID-19 não se restringem apenas a extensão do trato respiratório, podendo
abranger os diversos órgãos que compõem o organismo humano (GOUDOURIS, 2021). A patologia severa,
necessita de maior cuidado clínico, seja pela necessidade de ventilação mecânica ou pela demanda de
unidades de terapia intensiva (TAGARRO et al., 2020). Os danos envolvem os tecidos que dispõe da
presença da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2) (ALVES et al., 2021) e a forma grave intercorre
a presença de danos na extensão do trato respiratório, tecido cardiovascular, tecido hepático, tecido renal,
tecido gastrintestinal, entre outros (SUÁREZ et al., 2021).
Por meio da ação viral na região respiratória contribuindo para danos subsequentes as células que
compõem os alvéolos pulmonares e a defesa imunológica exíguo, estes eventos colaboram para a perda da
capacidade de trocas gasosas e a sensação de hipoventilação adjunta a falta de ar, quadro comum na
patologia severa (NSANZABERA, 2021). A coagulação intravascular disseminada (CID) é um quadro
comumente relacionado com a gravidade da doença, especialmente em estudos que utilizam os marcadores:
dímero-d e produto de degradação de fibrina, sendo que demonstram sua correlação com os óbitos da
COVID-19 (TANG et al., 2020).
A grande maioria dos pacientes conseguem conter o coronavírus apresentando uma doença leve e
autolimitada com um ótimo prognóstico com apenas sinais considerados leves, que são a perda de paladar
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e/ou olfato (pela ação e replicação viral naquela região), dor de garganta, congestão nasal, mal estar, febre,
tosse seca, diarreia, vômitos e dor muscular. O tratamento neste momento é feito pelo alívio sintomático
(CASCELLA, 2020).
São os sintomas moderados e graves que está relacionado com a procura de auxílio médico
(MACINKO et al., 2020), principalmente pelo vírus atingir o trato respiratório inferior causando
comprometimento respiratório, acometimento pulmonar com a replicação viral resultante no edema
pulmonar e pôr fim a inflamação localizada. Algumas complicações paralelas como a sepse e choque
séptico estão associados com uma disfunção orgânica com o risco de vida e da mortalidade pelo presente
quadro clínico (PÉREZ, CORDEIRO, AVENDANÕ, 2020).

2 FATORES ASSOCIADOS A FORMA GRAVE DA COVID-19
A tabela 1 resume os principais fatores descritos e associados a forma grave da doença

Fatores
Envelhecimento

ACE-2

Tabagismo

Hipertensão

Diabetes

Obesidade

Tabela 1 – Fatores associados a forma grave da COVID-19
Manifestações clínicas
Referências
Imunodepressão,
resposta
inflamatória (VELAVAN; MEYER,
descompensada, aumento de citocinas pró- 2020).
inflamatórias, diminuição da resposta-vacina e por (CHEN et al., 2020).
fim aumento da expressão da ACE-2, desencadeando (YUKI;
FUJIOGI;
a forma grave da COVID-19.
KOUTSOGIANNAKI,
2020).
(TAVARES et al., 2020).
Receptor humano, distribuindo em toda a via (OUDIT et al., 2009).
respiratória e diversas partes do corpo, responsável (XU et al., 2020).
pela função de ligação SARS-CoV-2 (Spike) e corpo
humano.
Diminuição na proteção do epitélio de revestimento, (FELDMAN;
deprime a função de célula relacionadas com o ANDERSON, 2013).
sistema imunológico, maior concentração da ACE-2, (BRAKE et al., 2020).
aumento na severidade da doença e complicações
respiratórias. Fator de gravidade para a doença
severa.
Aumento da expressão da ACE-2 e caminha com (WAN et al., 2020).
comorbidades secundárias que são fator de risco para
a COVID-19. Fator de gravidade para a doença
severa.
Facilita a tempestade de citocinas, devido a (MADDALONI;
inflamação crônica e de baixo grau, aumento BUZZETTI, 2020).
significado de Interleucina-6, aumentando a resposta
inflamatória descontrolada e prejudicando a função
das células T. Fator de gravidade para a doença
severa.
Acarreta a chegada de comorbidades secundárias que (SIMONNET et al.,
são fator de risco para a COVID-19, pacientes 2020).
acometidos
apresentam
quadros
clínicos
desafiadores, diminuição na saturação de oxigênio,
inflamação de baixo grau, secreção anormal de
imunomarcadores. Fator de gravidade para doença
severa.
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Lesão Renal

DPOC*
DPV*

Doenças malignas

Gênero

Desequilíbrio nos fluidos corporais, aumento da
carga viral, liberação de nefro toxinas, aumento de
enzimas, incidência de quadros de hipercoagulação
resultante as doenças renais. Fator de gravidade para
a doença severa.
Maior expressão de ACE-2, necessidade de
ventilação mecânica, maior secreção de muco.
Elevação da mortalidade. Pode resultar em pacientes
acometidos pela COVID-19: Frequência cardíaca
anormal, danos ao miocárdio, síndrome coronariana
aguda e tromboembolismo.
Grupo de vulnerabilidade, propensão em
desenvolver a forma grave devido a imunodepressão
presente nos tratamentos da patologia.
Sexo masculino maior número de quadros severos e
óbitos frente a COVID-19, visto que a resposta
imunológica feminina é maior, além do hormônio
testosterona estar ligado a inflamação.

Grupo Sanguíneo

(RONCO; REIS; SYED,
2020).

(CARDOSO, 2020).
(NISHIGA et al., 2020).

(KAWAHARA
2020).

et

al.,

(KLEIN; MARRIOTT;
FISH, 2015)
(CANTERO, 2021)
(JAILLON;
BERTHENET;
GARLANDA, 2019).
(ZIETZ;
ZUCKER;
TATONETTI, 2020).
(GUILLON et al., 2008).

A chance de contrair a COVID-19 e sua progressão
a severidade é um platô nos grupos sanguíneos A e
diminuída
nos
grupos
sanguíneos
O.
Grupo sanguíneo A: Fator de Willebrand 25%
aumentado.
Grupo sanguíneo B e O: A presença do anti-a em sua
estrutura promovem um efeito protetor intrínseco.
HLA*
HLA-B * 46: 01 risco aumentado para a infecção, (ANASTASSOPOULOU
frente a COVID-19.
et al., 2020).
HLA-A * 11: 01, B * 51: 01 e C *14: 02 incidências (WANG et al., 2020).
do quadro grave. Fator de doença severa.
ApoE
Indivíduos que expressam de maneira duplicada a (KUO et al., 2020).
ApoE-4 possuem maiores chances de desencadear a
forma grave da COVID-19.
ApoE4: 2,2 vezes mais de probidade de possuírem a
doença grave e 4,3 chances a mais de morrer de
COVID-19 em detrimento aos que expressam ApoE3.
*DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DPV Doença vascular periférica, HLA: antígeno leucocitário humano

2.1 ENVELHECIMENTO
A inflamação é um evento essencial para responder o dano tecidual e limpeza tecidual, porém nos
casos de COVID-19 amenizar a hiper inflamação pode melhorar a resposta imunológica frente a patologia
(AKBAR; GILROY, 2020). As pesquisas existentes na literatura esclarecem que a alta faixa etária e a
imunodepressão está diretamente relacionada com a suscetibilidade à forma grave da doença, sendo um
fator de risco possível (VELAVAN; MEYER, 2020).
O aumento da resposta inflamatória contribui também para o agravamento da patologia, visto que
muitos autores associam o conceito de “tempestade inflamatória e tempestade de citocinas” (VIEIRA et al.,
2020). A hiper inflamação sistêmica na COVID-19 tem associação direta com o aparecimento de quadros
de trombose, CID (coagulação intravascular disseminada) e a exaustão de células do sistêmica imunológico
como os linfócitos (linfopenia) (BLAGOSKLONNY, 2020).
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Figura 1 - Tempestade de citocinas com relação na hiperfunção e exaustão celular.

Fonte: BLAGOSKLONNY, 2020.

O envelhecimento é um processo fisiológico natural. Este processo colabora como fator de risco
consagrado para a gravidade da COVID-19 e para diversas doenças, existe uma relação do envelhecimento
com a posterior desregulação da resposta imune (CHEN et al., 2020). Há uma especulação que se baseia
no aumento concomitantemente de citocinas que por sua vez aumentam consideravelmente as respostas
pró-inflamatórias como exemplificado na ARDS (Síndrome de angústia respiratória do adulto), porém
espera-se a existência de estudos em animais futuros que possam comprovar tal hipótese na COVID-19
(YUKI; FUJIOGI; KOUTSOGIANNAKI, 2020).
As diferenças na competência imunitária em alusão ao envelhecimento, colaboram também para
que os idosos detenham maior concentração de cargas virais (visto que o corpo não possui competência de
controlá-la) e ao mesmo tempo haja uma persistência do agente viral. Os pacientes de idade avançada têm
produção de anticorpos diminuída e uma posterior relação com a diminuição na intensidade da respostavacina (TAVARES et al., 2020).
A enzima conversora de angiotensina 2 tem a função de receptor humano para o SARS-CoV-2
(OUDIT et al., 2009). Este receptor, se encontra distribuído no epitélio das vias respiratórias, bem como a
entrada viral depende dessas células alvo e podem fornecer possíveis rotas de infecção dentro do organismo
(XU et al., 2020). Conforme o envelhecimento gradativo natural do corpo humano, há um aumento
constante na expressão de ACE-2, que determina um aumento considerável na capacidade do organismo se
infectar, bem como a severidade frente ao coronavírus. Embora seja um fator importante ele não é o único
capaz de mudar a fisiopatologia da doença (ANDRADE et al., 2020).
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2.2 TABAGISMO
O consumo de tabaco tem aumentado consideravelmente na população adolescente em sua maioria
compostos de tabaco que detém a presença de aromatizantes/aditivos. O tabaco se apresenta como um dos
principais fatores associados ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis (CAMPOS; SOUZA,
2018). Embora esteja associado a desencadear a forma grave da COVID-19, a obesidade e o tabagismo se
apresentam como fatores de risco evitáveis, sendo uma preocupação de saúde pública, o tabagismo é
responsável por 7 milhões de óbitos anualmente (SALES et al., 2019).
O tabaco se apresenta como fator de risco para desenvolvimentos de grande parte das infecções
orais e respiratórias, bem como o manejo de sua gravidade. Isso porque ele e seus derivados transcrevem
uma diminuição na proteção do epitélio que reveste as vias aéreas, deprime a função de células como:
macrófagos alveolares, células dendríticas, células natural killer e neutrófilos (FELDMAN; ANDERSON,
2013).
Pacientes tabagistas apresentam uma maior concentração da ACE2 em resposta ao processo
inflamatório decorrente das substâncias presentes no cigarro no trato respiratório, portando uma maior
concentração desta enzima está relacionada com a progressão para complicações respiratórias graves nesses
pacientes (BRAKE et al., 2020).

2.3 MÚLTIPLAS COMORBIDADES
A presença de comorbidades existentes, é um fator crucial para a elevação da gravidade da COVID19 (MACIEL et al., 2020). Diversas pessoas não possuem o conhecimento da sua comorbidade ou de certa
forma nunca realizaram um diagnóstico, fator interessante que relaciona este processo como comorbidades
silenciosas, visto que sua permanência e a infecção pela COVID-19 concomitantemente se apresentam
como um desfecho desfavorável da infecção pelo coronavírus (SOSIBO; KHATHI, 2020).
É viável observar que os indivíduos com doenças crônicas estabelecidas com quadros de hipertensão
arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, insuficiência renal e de idade avançada transcrevem uma maior
recorrência a necessidade de procura médica hospitalar, bem como a necessidade de equiparação de amparo
médico e ventilação mecânica (GAO et al., 2020).
A hipertensão é uma doença amplamente distribuída no mundo todo, sendo um problema de saúde
pública intrínseco da sociedade contemporânea. O quadro clínico de hipertensão muitas das vezes é
subestimado pelos pacientes e no caso da COVID-19 pode causar um aumento considerável na expressão
da ACE-2, além de ser uma doença silenciosa e caminhar com outras comorbidades subjacentes (WAN et
al., 2020).
Nos diversos estudos que pluralizam a diabetes ao coronavírus, podemos observar danos deletérios
pela presença desta doença. A diabetes por sua vez se apresenta como um dos principais contribuintes para
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a gravidade da COVID-19, devido propiciar uma inflamação crônica de baixo grau e prolongada que acaba
facilitando a tempestade de citocinas. A diabetes desencadeia um aumento de Interleucina-6 que mensura
um papel importante na facilitação da resposta inflamatória descontrolada de pacientes com COVID-19,
que por sua vez alteram o quadro da doença, e prejudica a função das células T (MADDALONI;
BUZZETTI, 2020).
A obesidade pode acarretar a chegada de doenças secundárias de caráter crônico, como hipertensão,
diabetes do tipo II, doenças cardiovasculares, entre outros. Estas doenças também se apresentam como fator
de risco para a COVID-19. A obesidade transcreve desafios e quadro clínico mais desafiador devido aos
prejuízos na ventilação da base dos pulmões, diminuição da saturação do oxigênio do sangue, inflamação
de baixo grau que prejudica as capacidades imunológicas, secreção anormal de imunomarcadores como
adipocinas, interferons e citocinas que prejudicam a homeostasia celular (SIMONNET et al., 2020).
A Lesão renal aguda está presente em pacientes gravemente afetados pela COVID-19, sua alusão
com o coronavírus depende de diversos fatores como desequilíbrio nos fluidos corporais, aumento da carga
viral, liberação de nefrotoxinas, aumento de enzimas como a dipeptidil peptidase-4 (BATTLE et al., 2020),
que funciona como um sub-receptor para uma subunidade do coronavírus, bem como quadros de
hipercoagulação resultante de doenças renais (RONCO; REIS; SYED, 2020).
Pessoas acometidas por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), possuem uma taxa mais
elevada de receptores de ACE-2, uma maior necessidade de ventilação mecânica na assistência médica e
maior secreção de muco (CARDOSO, 2020). O IFN-λ (lambda), possui importante papel no equilíbrio
imunológico inato, sendo secretado rapidamente posterior a infecção viral. No caso da asma existe uma
desregulação na secreção desta citocina, afetando diretamente a capacidade imunológica contra o
coronavírus (CONTOLI et al., 2006).
A taxa de letalidade de pacientes infectados pela COVID-19 acometidos com Doença Vascular
Periférica (DPV) demonstram que as doenças cardiovasculares elevam a mortalidade pelo coronavírus, em
detrimento a qualquer outra comorbidade (incluindo doenças respiratórias crônicas ou doenças malignas).
A patogênese da COVID-19 em um paciente com este quadro pode resultar em frequência cardíaca
anormal, danos ao miocárdio, síndrome coronariana aguda, e tromboembolismo, diretamente relacionada
com o óbito em pacientes hospitalizados (NISHIGA et al., 2020).
Pacientes portadores de doenças malignas ativas ou com caráter de remissão desenvolvem no
contexto da COVID-19 um importante grupo de risco, sendo a vulnerabilidade em hospitais, propensão em
desenvolver a forma grave, o tratamento da patologia transmitir quadros de imunodepressão ao paciente
facilitando o avanço pelo SARS-CoV-2, taxas mais acentuadas de óbito (KAWAHARA et al., 2020).
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2.4 GÊNERO
O aspecto referente ao sexo é importante, pois além de fazerem alusão as diferenças genéticas entre
os sexos, tangem ao sexo masculino o maior número de óbitos referente a COVID-19, uma maior gravidade
na patologia e uma menor procura do serviço de saúde (ORELLANA et al., 2020). Vale ressaltar também
que padrões como prevalência do tabagismo, é mais presente no sexo masculino, explicando, portanto, tal
explanação (VÁZQUEZ; RIPOLL, 2020).
O dimorfismo entre os gêneros feminino e masculino está relacionado com a herança cromossômica,
sendo os homens haploides na presença do cromossomo X e as mulheres responsáveis por receber diploidia,
sendo XX. Esta diferença elenca o alargamento da resposta imunológica da mulher, visto que vários genes
presentes no cromossomo X codificam uma associação forte com a resposta imunológica (JAILLON;
BERTHENET; GARLANDA, 2019).
Além da capacidade imunológica aumentada do sexo feminino, este mesmo gênero apresenta maior
aparato de anticorpos com a função de memória, bem como uma maior presença de reações adversas perante
a aplicação da vacina e por fim o hormônio masculino testosterona é relacionada com a diminuição de
citocinas advindos anteriormente a inflamação (KLEIN; MARRIOTT; FISH, 2015).
A presença de um gene denominado TLR7 é capaz de codificar uma proteína humana que apresenta
diversas funções, entre elas sensibilidade endossômica bem como a capacidade de reconhecer RNA de fita
simples. No caso da COVID-19, foi mensurado que a presença desta proteína é majoritariamente aumentada
em mulheres, bem como sua expressão tem forte relação a resistência a infecções virais (CONTI; YOUNES,
2020).
A herança genética do cromossomo X, presença de hormônios sexuais que diferem os sexos,
exposição a determinados riscos, diferenças de capacidades imunitárias (CANTERO, 2021), são uma das
formas de explicar esta cadência de dados de que embora a pandemia afete ambos os sexos, os homens em
diversos dados epidemiológicos estão mais envolvidos com uma maior taxa de mortalidade e necessidade
iminente de hospitalização (SOUZA; RANDOW; SIVIERO, 2020).

2.5 FATORES GENÉTICOS
2.5.1 Grupos sanguíneos
O coronavírus também infecta células que revestem os vasos sanguíneos que circundam a região
pulmonar causando pequenos danos na parede dos vasos sanguíneos. Em resposta a este dano o corpo libera
uma quantidade maior de proteínas que estimulam a agregação de plaquetas que se agrupam no local da
lesão. Dependendo do tamanho e profundidade dos vasos sanguíneos isso pode favorecer o surgimento de
tromboses (REIS; LIMA, 2020).
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Existe uma relação proposta por diversos cientistas relacionando a existência de um conjunto de
genes identificados como 3p21.31 como um lócus de suscetibilidade genética em pacientes portadores da
patologia com o quadro de insuficiência respiratória e é, portanto, afirmado a correlação potencial dos
grupos sanguíneos (ELLINGHAUS et al., 2020).
Encontrado estas evidências foi evidenciado que as chances de contrair a COVID-19 e a sua possível
progressão é um platô nos grupos sanguíneos A e diminuída nos grupos sanguíneos O, o que entra de acordo
com estudos realizados no início da pandemia nos epicentros de Wuhan e Schenzen (ZIETZ; ZUCKER;
TATONETTI, 2020).
Há muito tempo a ciência estabeleceu ao grupo sanguíneo não O uma maior vulnerabilidade de risco
de doenças vasculares periféricas e arteriais, isquemias cerebral, tromboembolismo venoso e infarto agudo
do miocárdio, entre outras doenças de caráter infeccioso (WU et al., 2008). Esta vulnerabilidade é descrita
pelo fato que o grupo sanguíneo ABO influencia os níveis circulantes da glicoproteína de funções
coagulatória chamada fator de von Willebrand. Este caráter genético determina que o fator de von
Willebrand é 25% mais elevado em indivíduos com sangue não O. Esta glicoproteína desempenha funções
importantes no equilíbrio da função sanguínea como a interação entre plaquetas no local lesado e o
transporte de moléculas como o fator anti-hemofílico (JENKINS; DONNELL, 2006).
No caso do SARS-CoV, foi mensurado que a ligação da proteína Spike com o receptor humano
ACE-2 foi inibida pela ação de anticorpos anti-A do sangue, presentes nos tecidos sanguíneos do tipo B e
tipo O. Estes estudos promovem o efeito protetor intrínseco genético do sistema ABO, esta característica
estrutural do ABO poderia ser uma vantagem de estudo e de esclarecer a diminuição da transmissão do
coronavírus na presente população (GUILLON et al., 2008).

2.5.2 HLA (Antígeno Leucocitário Humano)
O HLA é um gene localizado no cromossomo 6, o qual compreende uma relação de processos
importantes no reconhecimento e apresentação de antígenos próprios ou externos para as células T do
organismo. Este mecanismo preenche uma capacidade importante para o sistema imunológico adaptativo
frente a determinados antígenos (GOLDBERG; RIZZO, 2015). No caso da COVID-19 células com a
função de apresentar o antígeno fagocitam o SARS-CoV-2, degradam o agente viral em partículas menores
e são carregados pelo MHC, até apresentar para as células T e seguir as etapas consecutivas da resposta
imunológica (TAYLOR; BOLTON; BRADLEY, 2011).
Pensando na função do gene HLA, pesquisadores em genética imunológica estão investigando como
acontece a resposta imunológica frente a COVID-19. Durante o processo de resposta imunológica foi
elucidado que um grupo de pacientes que detinham a doença, o gene HLA se ligava em maior frequência
na proteína N e com menor frequência na proteína S, uma proteína importante na entrada do patógeno e sua
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sobrevivência dentro do organismo humano. Entender essa compensação é de suma importância para
determinar porque determinadas populações possuem quadros mais severos em detrimento a outras, citando
o modelo da população afrodescendente, residente nos Estados Unidos (INCA, 2021).
Durante o reconhecimento do SARS-CoV-2, diversas classes da molécula do HLA se ligam nas
projeções do agente viral. No caso, a diversidade existente dos alelos HLA traduzem importâncias clínicas
significativas. Cabe ao HLA-B * 46: 01, presente no organismo uma menor capacidade ligante ao SARSCoV-2 e um risco aumentado para a infecção frente a COVID-19, em contrapartida o HLA-B * 46: 01, ao
apresentar o antígeno, esta molécula preserva em maior quantidade os peptídeos estruturais do SARS-CoV2 (ANASTASSOPOULOU et al., 2020). A capacidade ligante dos três alelos HLA-A * 11: 01, - B * 51:
01 e - C * 14: 02 tem significado perante a severidade da patologia e transcrevem uma suscetibilidade do
organismo humano em enfrentar o agente viral e manifestar o quadro grave (WANG et al., 2020).

2.5.3 Apolipoproteína E (ApoE)
A apolipoproteína E (ApoE), pertencente no organismo humano, compõe uma classe de
apolipoproteínas que possuem funções de transporte e metabolismo de lipídios, bem como o catabolismo
de lipídios no sistema nervoso central e exteriormente a ele. É formada pelos lipócitos, células
parenquimatosas do fígado, astrócitos cerebrais e macrófagos. Estas proteínas apresentam três formas
importantes denominadas por Apo E2, E3 e E4, resultante dos alelos e2, e3, e4 do cromossomo 19,
correspondente pela região 19q13.32 (VALLADARES; PERDOMO; PABÓN, 2006).
Diversas associações foram propostas após o estudo desta estrutura proteica, inicialmente ela foi
associada a doenças de caráter obstrutivo dos vasos sanguíneos e doenças cardiovasculares (SING;
DAVIGNON, 1985). Posteriormente os estudos apontaram a recorrência desta proteína associada a doença
de Alzheimer, explicando os pacientes de idade avançada com lucidez durante toda a sua vida em
detrimento a outros pacientes jovens, afligidos por problemas mentais (CORDER et al., 1994).
Em virtude, estudos recentes apontam que indivíduos que possuem expressão duplicada de ApoE4, possuem maiores chances de desencadear a forma grave da COVID-19 e levarem a óbito, do que os que
expressam ApoE-3 independente de fatores anteriormente elucidados, tais quais demência ou doenças
cardiovasculares, além de no futuro induzirem a maior propensão de sintomas neurológicos. Dentre os
participantes envolvidos na pesquisa, os indivíduos que detinham ApoE4, possuíam aproximadamente 2,2
vezes mais possibilidade de possuírem a doença grave, bem como os dados estimam que possuem 4,3
chances a mais de morrer de COVID-19 ao invés dos indivíduos que expressam a ApoE3 (KUO et al.,
2020).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem diversos fatores associados à gravidade da COVID-19, esta patologia se apresenta
multifatorial. Os fatores podem ser classificados como intrínsecos de herança genética e não mutáveis
(grupo sanguíneo, condições genéticas, receptores, gênero sexual) ou podem ser fatores adquiridos
conforme o estilo de vida (envelhecimento, tabagismo, sedentarismo, comorbidades adquiridas).
Compreende-se então que elucidar os fatores que transcrevem a suscetibilidade à forma grave da
COVID-19 separaria grupos de maior vulnerabilidade que apresentam mais risco recorrente e que detenham
uma maior propensão a desenvolver um quadro insatisfatório. Entender como o coronavírus afeta as
diferentes populações, auxiliam a interpretar porque alguns pacientes tem um prognóstico bom e
autolimitado e quais necessitam de uma assistência intensiva, direcionar a uma terapêutica personalizada
levando em conta o curso da patologia.
Embora diversos fatores foram mencionados neste estudo, alguns deles ainda não estão bem
estabelecidos e a comunidade científica carece de estudá-los a fundo, reforçando os dados e demais
variáveis, sendo este tema de suma importância para as contribuições na decorrente pandemia da COVID19.
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