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RESUMO 

 
O vírus SARS-CoV-2, provocou uma das maiores epidemias dos últimos anos, causando a COVID-19, 
infecção que pode atacar os sistemas respiratório, circulatório e urinário. A maior preferência viral pelo 
rim, pode ser um desencadeador de complicações clínicas para vários pacientes. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar se houve a predominância do gênero masculino na evolução do quadro clínico 
da COVID-19 para lesão renal em pacientes do município de Itapeva. Para este estudo, utilizou-se um 
levantamento de dados numéricos, fornecidos pelo serviço de hemodiálise da Santa Casa de Itapeva 
e também um levantamento de artigos que evidenciaram dados de estudos semelhantes ao nosso, dos 
bancos de dados PubMed e Google Acadêmico. A pesquisa contou com 160 pacientes que estavam 
em estado de isolamento suspeitos ou confirmados da Ala COVID-19 da Santa Casa de Misericórdia 
de Itapeva-SP no período de 2020 a 2022, dentre os dados observou sim que o gênero masculino 
apresentou maior incidência e foi corroborado pelos estudos comparados. Além deste parâmetro 
também estão demonstrados na pesquisa percentual de desfecho do quadro clínico (se melhora ou 
óbito) tendo maior índice de óbitos infelizmente e prevalência de faixa etária entre 60 e 69 anos, 
portanto temos uma visão clara e comprovada do fator de risco do gênero Masculino e de suas 
particularidades. 
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ABSTRACT 
 
The SARS-CoV-2 virus caused one of the biggest epidemics in recent years, causing COVID-19, an 
infection that can attack the respiratory, circulatory and urinary systems. The greater viral preference for 
the kidney can be a trigger of clinical complications for many patients. The objective of this study is to 
demonstrate whether there was a predominance of males in the evolution of the clinical picture of 
COVID-19 to kidney injury in patients in the municipality of Itapeva. For this study, we used a survey of 
numerical data provided by the hemodialysis service of Santa Casa de Itapeva and also a survey of 
articles that showed data from studies similar to ours, from PubMed and Google Scholar databases. 
The research had 160 patients who were in a suspected or confirmed isolation state of the COVID-19 
Ala of Santa Casa de Misericórdia de Itapeva-SP in the period from 2020 to 2022, among the data it 
was observed that the male gender had a higher incidence and was corroborated by the comparative 
studies. In addition to this parameter, the percentage of clinical outcome research (whether improvement 
or death) is also demonstrated, with a higher rate of deaths unfortunately and prevalence of the age 
group between 60 and 69 years, so we have a clear and proven view of the risk factor of the gender 
Male and its particularities. 
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Introdução 
 

 

Em algumas décadas atrás tivemos dois surtos de vírus causadores de 

síndromes respiratórias o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS-CoV) e Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) 

(DROSTEN et al., 2003; ZAKI et al., 2012). Novamente em 2019 houve o 

aparecimento de um vírus da família dos Coronavírus, que incialmente foi descoberto 

em Wuhan, na China em um mercado de frutos do mar. Este recebeu o nome de 

SARS-CoV-2 causador da doença COVID-19 (MUNSTER et al.,2020). Em 2020 a 

OMS declara pandemia devido a letalidade do vírus e sua rápida disseminação (OMS, 

2020). 

Atualmente de acordo com o Centro de Ciências e Engenharia da Universidade 

de Johns Hopkins (JHU CSSE) o painel de acompanhamento do Covid-19 informa 

mais de 600 milhões de casos e totalizando mais de 6,5 milhões de mortes 

(Universidade de Johns Hopkins, 2022).  

Os sintomas da doença podem variar como febre, tosse, dificuldade para 

respirar, cefaleia e até pneumonia (ZHOU et al., 2020). Mas uma grande preocupação 

que veio a aparecer são as complicações encontradas além dos sintomas, visto que 

a COVID-19 pode levar a diversas reações em múltiplos órgãos como como o rim, 

coração e trato digestivo (ASSIRI, 2013).  

Portanto este cenário mostra um dos órgãos que mais são afetados pela ação 

sistêmica da COVID-19 que é o rim, onde temos a preferência viral por receptores de 

ECA2 (Enzima conversora de Angiotensina II) que estão repletos nos tecidos renais 

devido ao Sistema Renina-Angiotensina Aldosterona (SARA).  

Este sistema SARA, é um dos sistemas reguladores da pressão arterial, que 

acontece nos rins, de forma resumida as células presentes nos rins identificam a 

diminuição da pressão arterial e secretam uma enzima chamada renina que atua 

convertendo o angiotensinogênio em angiotensina I (inativa) que no endotélio dos 

vasos é convertido em angiotensina II pela Enzima Conversora de Angiotensina II 

(ECA2) essa enzima por sua vez exerce a função de vasoconstrição periférica, ou seja 

aumento da pressão arterial. Além disso nos rins promove a reabsorção renal de sódio 



 
(aumento das osmolaridade sanguínea) consequentemente aumenta o consumo de 

líquidos e ainda no hipotálamo estimula a secreção do ADH que é um hormônio 

antidiurético que dimunui a diurése, logo todos os mecanimos resultam no aumento 

da pressão arterial.  

A angiotensina II também age na suprerrenal onde estimula as células 

glomelulares que auxiliam na secreção da aldosterona, que também exerce a função 

de reabsorção de sódio nos rins e aumento da sede, essa ingestão de líquidos 

promove a estabilização da osmolaridade (LIMA, 2011). 

Portanto o SARS-CoV-2 utiliza da proteína Spike presente na sua estrutura viral 

para ligar-se aos receptores de ECA II dos rins e penetrar nas células com a ajuda de 

uma serina protease, a protease serina transmembrana tipo II (TMPRSS) que faz sua 

ligação e cliva o ECA2 e durante esse processo a proteína Spike é ativada 

(HEURICH,2014). Quando a proteína Spike está ativada e a ECA2 está clivada ambos 

facilitam a invasão viral, juntamente a expressão de TMPRSS2 proporcionam o 

aumento da captação do coronavírus (GLOWACKA, 2011). Assim proporcionando 

uma resposta imune, ou seja, a produção de citocinas inflamatórias acompanhadas 

da entrada de macrófagos e linfócitos no tecido pulmonar. Ocorrendo então essa 

produção elevada de citocinas inflamatórias e resultando em uma tempestade de 

citocinas (WONG e JOHNSON, 2013). Além da tempestade de citocinas, a 

hipercoagulabilidade aumenta a formação de trombos, que agravam a saúde renal 

(KLOK et al., 2020). 

Como há o agravamento do quadro da saúde renal desses pacientes, os 

mesmos necessitam de terapia de substituição renal (TRS) ou hemodiálise. A 

hemodiálise é uma das TRS disponíveis e bastante utilizadas (SOLDÁ, 2010), O 

processo de hemodiálise consiste em substituir algumas funções renais e realizar a 

remoção de resíduos metabólicos, o procedimento é realizado com a circulação do 

volume sanguíneo para dentro de uma máquina, específica para isso, que contém 

uma membrana semipermeável que realiza a remoção dos resíduos e líquidos 

indevidos e faz o sangue fluir novamente para dentro do corpo do paciente (THOMÉ, 

2006). 

Além dos danos da própria doença, temos comorbidades que se tornam 

preocupantes para um pior prognóstico da doença, como diabetes mellitus, doenças 



 
cardíacas, doenças renais e asmáticos. Alguns fatores de risco que também 

influenciam na piora do quadro clínico e evolução para LRA, são IMC elevado, 

hipertensão arterial (ALQAHTANI, 2017). O gênero masculino também é um fator de 

piora do quadro clínico durante a COVID-19 (CHEN, 2020). 

Portanto este trabalho tem como objetivo demonstrar a predominância do fator 

de risco do gênero masculino na evolução do quadro clínico de pacientes com COVID-

19 para Lesão Renal Aguda (LRA). 

 

 

Material e Métodos 

 

A metodologia pertinente neste trabalho contou com uma pesquisa realizada 

no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva –SP onde a mesma forneceu 

todos os dados usados de forma a respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

A informação fornecida pela instituição reuniu os dados quantitativos dos 

prontuários dos pacientes, da Santa Casa De Misericórdia de Itapeva – SP BRASIL, 

nos períodos de 2020 a 2022, totalizando os 160 pacientes que estiveram em estado 

de isolamento na Ala COVID-19 do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva 

–SP e que necessitaram de tratamento dialítico.  

A revisão dos dados foi feita pelo site PubMed e Google Acadêmico, onde 

utilizou-se para a pesquisa termos como COVID-19, lesão renal aguda, fatores de 

risco e SARS-CoV-2. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Como abordado a COVID-19 tem uma ação sistêmica em diversos órgão, 

vários deles estão diretamente ligados ao rim como a produção aumentada de 

trombos, a elevação da pressão arterial e a tempestade de citocinas além de outros, 

com isso ressaltamos a gravidade da evolução do quadro dos pacientes para uma 



 
possível lesão renal aguda, o que faz com que esses pacientes sejam encaminhados 

para os tratamentos dialíticos disponíveis. 

Conforme demonstrou a pesquisa epidemiológica do Hospital da Santa Casa 

de Misericórdia de Itapeva, tivemos um total de 160 pacientes que realizaram sessões 

de hemodiálise na Ala COVID-19, dentre estes 102 reagentes para covid-19 e 58 não 

reagentes para COVID-19. Ao todo foram 672 sessões de hemodiálise para todos os 

pacientes até o momento de entrega de dados.  

Dentre os pacientes, 93 sendo do gênero masculino e 67 sendo do gênero 

feminino. A faixa etária variou entre 20 a 90 anos, sendo estes entre 20 a 29 anos 8 

pacientes, 30 a 39 anos 23 pacientes, 40 a 49 anos 14 pacientes, 50 a 59 anos 24 

Pacientes, 60 a 69 anos 42 pacientes, 70 a 79 anos 28 pacientes 80 a 89 anos 16 

pacientes e acima de 90 anos apenas 5 pacientes. 

Ainda sobre os pacientes, o desfecho, sendo 99 pacientes indo á óbito e 61 

para alta melhorada, o percentual de morte foi de 61,87% dos pacientes que estavam 

em hemodiálise da Ala COVID. 

A figura 1, apresenta a comparação geral dos dados, onde podemos ver a 

diferença entre suas variantes, como o número de óbitos, o número de casos no 

gênero masculino e feminino e o número de reagentes para COVID-19. 

Figura 1 – Demonstração geral dos dados obtidos na pesquisa, sendo eles número de 
pacientes em hemodiálise, reagentes para COVID, não reagentes, por gênero, número de óbitos e alta, 
no período de 2020 a 2022, na Santa Casa de Itapeva, SP. 

Fonte: Santa Casa de Itapeva, setor de Hemodiálise, 2022. Elaborado pela autora. 
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Dentre os 160 pacientes, as idades variaram entre 20 e 90 anos, a faixa etária 

que maior prevaleceu foi entre 60 a 69 anos, totalizando 42 pacientes (26,25%), 

seguidos da faixa entre 70 a 79 anos com 28 pacientes (17,5%) e de 30 a 39 anos 

com 23 pacientes (14,37). Em contra partida os dados observados por CHEN (2020) 

e Badawi (2016) a idade média dos pacientes eram de 53 e 55 anos respectivamente, 

juntamente o estudo realizado em Camundongos por CHANNAPPANAVAR et al,. 

(2017,) também evidência que há o aumento da suscetibilidade a infecção de acordo 

com a progressão da doença, ou seja, os camundongos mais jovens tiveram melhor 

resistencia a infecção quando comparados aos camundongos de meia idade e idade 

avançada. Ronco e Reis, (2020) em um estudo efetuado com 357 pacientes também, 

associaram a idade avançada dos pacientes a maior suscetibilidade de 

desenvolvimento e gravidade da lesão renal.  

A prevalência do gênero masculino na suscetibilidade da infecção é bem clara, 

conforme demonstra a figura 2, porém ainda não se determinou uma causa específica 

que explique o real motivo dessa diferença, apenas supõe-se que o sexo feminino 

possui um melhor desempenho na proteção contra infecções (CHEN, 2020; SCHURZ 

et al., 2019). De acordo com Jaillon (2019), o dimorfismo sexual tem grande 

responsabilidade sobre as diferenças entre os comportamentos frente as aparições 

de doenças infecciosas (bacterianas, virais ou fungicas) e a nível de sistema imune, 

isso porque as fêmeas em geral possuem resposta adaptativa mais evoluída quando 

comparada aos homens. Acredita-se que seja devido a fatores como, genética e 

hormônios, já que o cromossomo X porta diversos genes que codificam moléculas 

imunes. A nível hormonal o estrogênio e a testosterona também exercem papel sobre 

a modulação de moléculas da resposta imune como por exemplo os neutrófilos, 

basófilos e células matadoras naturais (CD4). 

Figura 2 –  Demonstração da predominância do gênero masculino  

 
   Fonte: Santa Casa de Itapeva, setor de Hemodiálise, 2022. Elaborado pela autora 

 



 
Em um estudo realizado em Wuhan (CHINA), 68 % dos pacientes também 

eram do gênero masculino, onde apenas 11 % foram a óbito, sendo que destes, 5 já 

tinham mais de 60 anos (CHEN,2020). 

Para comparativos em estudos a longo prazo, temos a pesquisa de 

acompanhamento de Hecking (2021), que observou índices de mais de 8 mil 

pacientes entre homens e mulheres por mais de 2 anos, e encontrou as seguintes 

informações: mais homens iniciavam as terapias de substituições renais, além do teor 

aumentado das taxas de transplantes preventivos em homens e mortes pré-terapia de 

substituição renal (KTR).  

Ao considerar que a diferença vai além de seres humanos, um estudo em 

camundongos mostrou que há maior suscetibilidade de infecção em camundongos 

machos que durante o estudo apresentaram maior acumulo de macrófagos, 

monócitos inflamatórios e neutrófilos nos pulmões (CHANNAPPANAVAR et al,. 2017). 

Na figura 3, a seguir apresentamos os desfechos clínicos obtidos, onde se pode 

observar que há um maior número de óbitos do que alta melhorada.  

 

Figura 3 – Demonstração dos desfechos clínicos obtidos na pesquisa.  

Fonte: Santa Casa de Itapeva, setor de Hemodiálise, 2022. Elaborado pela autora 
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evolução do quadro clínico para uma alta melhorada do tratamento. Diferente dos 

dados obtidos por PEI (2020), que evidenciaram durante uma pesquisa que 45,7% 

dos pacientes tiveram uma recuperação renal completa e neste mesmo estudo 

certifica que os pacientes que possuíram complicações renais ou LRA tiveram um 

maior percentual de morte (11%) quando comparadas aos pacientes que não 

apresentaram complicações renais.  

O desenvolvimento do quadro clínico para alta melhorada pode estar 

relacionado ao fato de que as complicações renais por COVID-19 são passageiras 

quando tratadas da forma correta e o organismo do paciente corresponder 

positivamente ao enfretamento da infecção, antes que ocorra uma lesão renal mais 

grave, assim como dados encontrados por PEI (2020) que observou que as 

complicações renais e LRA melhoravam com 3 semanas após infecção dos pacientes.  

Pôde-se observar, como limitação do estudo, que não foi possível acesso a 

todos os dados registrados nos prontuários dos 160 pacientes acometidos e 

internados na ala COVID da instituição, e juntamente a essa falta de acesso, nos 

bancos de dados públicos, as informações que poderiam esclarecer melhor essa 

predominância de gênero masculino, também não estavam disponíveis, no momento 

desse estudo. 

 

 

Conclusão 

 

Tendo em vista os achados desse estudo, observamos que o maior número de 

pacientes acometidos por complicações renais era do gênero masculino, porém ainda 

sem conclusões concretas que possam evidenciar que a LRA está diretamente ligada 

com o gênero masculino e não apenas a respostas imunes em geral.  

Assim então temporariamente podemos priorizar seus atendimentos nas 

unidades de saúde e monitorar seu quadro com maior cautela além de introduzir a 

análise da saúde do perfil renal como rotineira para protocolos de enfretamento ao 

COVID-19.  
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