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A pandemia do Covid-19 (Corona Virus Disease), causada pelo novo coronavírus

Sars-Cov-2, teve início em Wuhan, na China em 2019 e tem se mostrado uma ameaça à

saúde global, devido à disseminação mundial. Em paralelo com a pandemia, pesquisadores

do mundo todo têm se dedicado a compreender os impactos causados pelo Sars-Cov-2 no

organismo humano. É evidente que o vírus causa diversas alterações fisiopatológicas e,

apesar de grande parte dessas alterações serem reversíveis e estarem relacionadas a

infecção aguda, foram relatados, no período pós-agudo, complicações clínicas psicológicas,

cardiovasculares, hepáticas, renais, metabólicas, neurológicas e musculoesqueléticas. De

acordo com o Instituto Nacional para a Saúde e Cuidados de Excelência do Reino Unido

(NICE), a manifestação de sinais e sintomas que se desenvolvem durante ou após uma

infecção por Covid-19 e que persistem por mais de 3 meses, sem explicação por outra

causa, caracteriza a síndrome pós-Covid. Nesses casos, alguns autores também têm

utilizado o termo “Long Covid” [1].

Os sintomas mais comuns na síndrome pós-Covid são dispnéia, mialgia, fadiga, dor

de cabeça, problemas de memória e de concentração. No entanto, apesar de algumas

alterações fisiopatológicas já terem sido descritas no período pós infecção, tais como

inflamação residual e metabolismo alterado, a etiologia da síndrome ainda é pouco

conhecida. Até o momento ainda são poucas as evidências científicas e dados

epidemiológicos sobre a síndrome pós-Covid [2]. Alguns estudos têm sugerido fatores

preditores para o desenvolvimento dessa síndrome. Foi documentado que indivíduos que

apresentam sintomas leves e moderados, durante o período agudo da infecção, também

apresentam sintomas persistentes, incluindo dor muscular, cansaço e intolerância aos

esforços [3]. Bai e colaboradores mostraram que mulheres, idosos(as) e tabagistas ativos,

independente da gravidade na fase aguda, têm mais chance de desenvolver a síndrome

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022                                                      1



pós-Covid [4]. De fato, nas mulheres os sintomas persistentes, em especial a fadiga, são

duas a três vezes mais comuns do que em homens [4]. Além disso, Sylvester e

colaboradores mostram que, em mulheres, são mais frequentes complicações

gastrointestinais, psiquiátricas, neurológicas e redução da capacidade funcional (fadiga e

menor tolerância aos esforços), enquanto as complicações endócrinas e renais são mais

frequentes em homens [5].

A etiologia da síndrome pós-Covid tem sido motivo de muitos estudos atuais. Alguns

pesquisadores têm sugerido que a síndrome pós-Covid pode estar associada a resposta

imune inicial à infecção do Sars-Cov-2 [2]. Essa hipótese pode ser uma possível explicação

para maior prevalência da síndrome pós-Covid em mulheres. Evidências científicas têm

mostrado que pacientes do sexo feminino manifestam resposta imune inata e adaptativa

aumentada, quando comparada à resposta imune dos pacientes do sexo masculino,

protegendo-as da gravidade inicial da infecção. No entanto, essa resposta inicial

aumentada, em longo prazo, pode tornar as mulheres mais vulneráveis à doença

autoimune, por exemplo [4;5]. Adicionalmente, Stewart e colaboradores sugerem que os

hormônios sexuais contribuem para a diferença dos riscos entre homens e mulheres

desenvolverem a síndrome pós-Covid. Os autores sugerem que alterações e/ou os níveis

de hormônios femininos, associadas às diferenças na resposta imune inicial da infecção

aguda, podem contribuir para um quadro mais evidente no período pós-agudo em mulheres

[6].

Apesar dessas evidências, até o momento não é possível delinear conclusões

definitivas em relação às diferenças entre homens e mulheres e a síndrome pós-Covid.

Outro ponto importante, relacionado às mulheres, é o período da gestação. Durante a

gestação ocorrem alterações cardiovasculares, hormonais e metabólicas. Nesse período

ocorre aumento da volemia e da frequência cardíaca, alterações nos níveis de pressão

arterial e da resistência vascular periférica. Observa-se também alteração nas

concentrações de estrógeno, progesterona, relaxina, entre outros hormônios. Além do

aumento da demanda metabólica, que visa garantir o desenvolvimento adequado do feto.

Na maioria dos casos, essas alterações são reversíveis após o parto [7]. No entanto, há

evidências de que após parto, mulheres têm maiores chances de manifestar complicações

clínicas cardiovasculares permanentes e essas alterações podem estar relacionadas com

uma disfunção do sistema nervoso autonômico [8].

Até o presente momento, os estudos que relacionam a infecção por Covid-19

durante a gestação e a síndrome pós-Covid são escassos. Alguns autores mostram

aumento dos níveis de estresse e de ansiedade durante a gestação e no período pós-parto,

quando as mulheres foram infectadas pelo Sars-Cov-2 durante a gestação e os sintomas

persistiram após a infecção aguda [9]. No entanto, as repercussões na capacidade funcional
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e na tolerância aos exercícios no período pós parto de mulheres infectadas por Sars-Cov-2

durante a gestação não foram estudadas ainda. Dessa forma, entendemos que as mulheres

apresentam maior risco de desenvolver a síndrome pós-Covid, especialmente aquelas que

foram infectadas pelo Sars-Cov-2 durante a gestação.

O objetivo do presente estudo é avaliar as alterações hemodinâmicas e

autonômicas, bem como, o cansaço subjetivo após uma sessão de exercício físico de

intensidade moderada no período pós-parto de mulheres que foram infectadas por Covid-19

durante a gestação. Esse é um estudo piloto, prospectivo, cruzado (crossover), ainda em

andamento. Para tal, serão convidadas a participarem do estudo mulheres que realizaram

acompanhamento pré-natal no Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. Pinotti (Caism/UNICAMP) e

que foram infectadas pelo vírus Sars-Cov-2 durante a gestação. As pacientes que aceitarem

participar serão randomizadas para realizar duas sessões de exercício físico: uma sessão

que incluirá exercício físico de intensidade moderada e outra sessão sem exercício,

chamada de sessão controle. Depois de 7-15 da primeira sessão todas as mulheres

realizarão a segunda sessão; aquelas que forem randomizadas para realizar a sessão

controle na primeira sessão, farão a sessão exercício na segunda sessão, e vice-versa

Serão coletados dados físicos, clínicos e antropométricos, fatores de risco, tratamento para

Covid-19, e nível de atividade física. Todas as participantes colocarão aparelhos para a

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e para o exame HOLTER para

avaliação hemodinâmica e autonômica, respectivamente, após as duas sessões. Os

resultados serão expressos em média e erro padrão da média. Será utilizado o teste

Qui-quadrado (X2), e após confirmada a distribuição normal dos dados, as possíveis

diferenças serão avaliadas pelo Teste T de Student. Em todas as análises, a significância

estatística será considerada para p≤0,05.
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