
 
INTRODUÇÃO: A família de vírus Coronaviridae são responsáveis pela infecção 

de diversos animais, que acabam se comportando como reservatório biológico 

da doença. Um dos representantes dessa família, o SARS-Cov-2 adaptou-se 

bem ao organismo humano, conseguindo se disseminar mundialmente. A 

infecção pelo COVID-19 pode manifestar-se com grande variedade de sintomas 

ou a ausência deles, sendo capaz de gerar comprometimento sistêmico. O 

comprometimento neurológico tem sido frequentemente relatado em pesquisas 

e sabe-se que, o envolvimento desse sistema tem sido associado a pior 

prognóstico. Dado o exposto, o estado de hipercoagulabilidade é uma das 

complicações da COVID-19 que pode estar associada ao pior prognóstico 

neurológico, resultante da interação viral com o endotélio, podendo favorecer a 

ocorrência de casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), aumentando a 

mortalidade. METODOLOGIA: Estudo transversal de revisão bibliográfica 

sistemática utilizando como descritores os seguintes termos de busca “Covid-19” 

AND “Stroke” AND “Neurology" na base de dados PubMed, Scielo e MedLine. 

Foram incluídos estudos primários que associava AVC à infecção pelo 

coronavírus, nos idiomas inglês, português e espanhol. RESULTADOS: A 

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, vírus com 

espectro clínico variado, podendo ocasionar efeitos primários no sistema 

respiratório e cardíaco, e ao nível secundário, desenvolvimento de sintomas 

neurológicos que podem ocasionar complicações neurais, tendo como sinais e 

sintomas cefaleia, tontura, hipogenesia cerebral e neuralgia. Sabe-se que, com 

a pandemia da COVID-19 houve aumento das complicações sistêmicas, como 

insuficiência respiratória aguda, hemorragia intracerebral, êmbolos pulmonares 

e AVC, o que contribuiu para o aumento da morbidade e mortalidade. Entretanto, 



 
implicações como ocorrência de AVC foram evidenciadas, devido à expressão 

de angiotensina II presente nas células cardíacas, intestinais e neurais, sendo 

responsáveis pela entrada do vírus nos tecidos, com disfunção proteica, 

promovendo replicação viral, interferindo na atuação de angiotensina I e no 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porém, o vírus ataca as células que 

revestem os vasos sanguíneos, pelos receptores superficiais, aumentando o 

risco de coagulopatia induzida por septicemia, causada por resposta inflamatória 

sistêmica que gera disfunção endotelial e microtrombos, podendo causar 

bloqueio do fluxo sanguíneo em alguma área específica do cérebro, ocorrendo 

assim, o AVC isquêmico, enquanto o hemorrágico pode ser atribuído à rotura de 

vasos sanguíneos ou estrutura vascular anormal. Para pacientes que chegam 

com AVC nas emergências, necessita-se avaliação dos marcadores 

inflamatórios, como D-dímero, proteína C-reativa e fibrinogênio, que estão 

associados à maior gravidade do AVC. Após o diagnóstico do AVC, é necessário 

iniciar tratamento com terapia antiplaquetária; anticoagulação; trombectomia 

mecânica; tratamento endovascular; fibrinólise; trombectomia, entre outras. O 

diagnóstico rápido e tratamento adequado do AVC, podem ter um prognóstico 

positivo. CONCLUSÃO: Em suma, observa-se que as manifestações 

neurológicas decorrentes da COVID-19 têm frequência considerável, podendo 

ocorrer complicações leves a fatais, como encefalopatia e AVC. Sendo assim, 

reconhecer as manifestações neurológicas da COVID-19 deve ser enfatizado, a 

fim de reduzir complicações e o tempo de internação hospitalar. Concomitante a 

isso, relacionado ao diagnóstico e tratamento, uma abordagem multidisciplinar e 

mais consultas de neurologia na emergência e nas enfermarias COVID-19 



 
poderiam prevenir o subdiagnóstico das complicações neurológicas e, por 

conseguinte, o tratamento insuficiente. 


