Manifestações gastrointestinais em decorrência da COVID-19
: existe relação entre a clínica e a severidade da infecção?
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Introdução
A pandemia de COVID-19 causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) tem assolado a população mundial. Sabe-se que além de acometer o trato
respiratório, a doença pode apresentar manifestações gastrointestinais que podem ser importantes para o prognóstico dos pacientes.

Objetivos e Métodos
Relacionar a clínica dos pacientes com manifestações gastrointestinais em decorrência da COVID-19 à severidade do curso da doença.
Foi feita uma revisão bibliográfica das bases de dados Pubmed, Scielo e na revista brazilianjournals em que foram selecionados 7 artigos, com base em sua
relevância científica.

Resultados
Em relação ao trato gastrointestinal, de acordo com estudos, os sintomas mais prevalentes em pacientes com COVID-19 são anorexia, náuseas, vômitos,
diarreia e dor abdominal. Essas manifestações podem anteceder sintomas respiratórios bem como coexistir com eles. Em certos pacientes, os sintomas do
TGI, podem ser a única apresentação relacionada à doença, o que pode prejudicar a elucidação do diagnóstico. Alterações das enzimas hepáticas, aumento
de bilirrubina e redução da albumina podem estar presentes em pacientes críticos. Segundo pesquisas, pacientes com sintomas digestivos tiveram menos
probabilidade de alta e cura em relação aos pacientes sem manifestações no TGI. Isso pode acontecer devido às alterações gastrointestinais causadas por:
Interação do vírus e o receptor da Enzima Conversora de Angiotensina 2 no TGI; Disbiose intestinal; Hipóxia das alças intestinais; Resposta imunológica.

Conclusão
Pacientes com sintomas gastrointestinais, podem apresentar mais sintomas e ter uma evolução mais grave da doença. Vale ressaltar a importância da
infecção por COVID-19 como diagnóstico diferencial em pacientes com sintomas gastrointestinais para evitar falsos diagnósticos.
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