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Tempos difíceis, em muitos aspectos, o que enfrentamos nessa pandemia da 
COVID-19. O que nos obrigou, inclusive, pela primeira vez desde o lançamento 
original da Revista Científica do Hospital Santa Izabel (RCHSI), em março de 
2014, a condensar a publicação de dois números em um (setembro/dezembro de 
2020). Este fato nunca fora observado nas sequências rigorosas das publicações 
da RCHSI anteriores, mas, em virtude da pandemia, o Hospital e toda a sua 
equipe voltaram-se exclusivamente para o manejo das mais diversas situações 
oriundas da COVID-19 e das demais condições demandadas. 

A par de uma verdadeira avalanche de casos necessitando de avaliação e 
suporte de variadas naturezas, este número traz a sugestão, confirmada em 
trabalhos publicados, da retração de atendimento de pacientes que necessitam 
de cuidados de outras condições não diretamente relacionadas à COVID-19.

Isto nos impôs uma tarefa de rápida adaptação a circunstâncias 
importantes no Hospital Santa Izabel (HSI), sobrecarregando sobremaneira 
os médicos e demais profissionais de saúde e, por outro lado, trazendo-nos 
um atendimento de casos retardados para o tratamento e, por consequência, 
mais complicados. 

Muitos foram os exemplos da necessidade de dobrar os plantões para os 
profissionais de saúde por crescente número de casos de COVID-19 e por queda 
de força de trabalho em decorrência do adoecimento dos próprios profissionais 
de saúde pela infecção pelo SARS-CoV-2.

Atos de verdadeiro heroísmo foram sobejamente descritos no mundo e no 
nosso Hospital.

Os nossos residentes médicos que, voluntariamente ocuparam a linha 
de frente em vários setores, orientados por docentes qualificados, tiveram 
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registrada em sua história essa passagem que servirá de motivo de rememoração por anos a fio, junto 
aos colegas e junto aos seus familiares, servindo-lhes de exemplo.

Agora em dezembro, vemos o ressurgimento de novos casos, motivado por aglomerações registradas 
recentemente, ligadas ao movimento eleitoral e suas campanhas, e agravados por outras condições 
mórbidas que tiveram seu atendimento inicial adiado. 

Veremos por certo que a comunidade do HSI dará continuidade ao bom trabalho prestado àqueles 
que necessitam. Ao tempo em que avidamente nos posicionamos à espera das vacinas quando aprovadas 
pelas agências reguladoras de alta estirpe (ANVISA, FDA, NIVE, EMA) sem distinção entre elas, e, 
o que é mais importante, sem atender a qualquer prerrogativa que não seja a da necessidade médica.

Enquanto isso não ocorrer, ou mesmo até depois da vacinação, por tempo ainda indeterminado, as 
medidas de isolamento social, além da higienização das mãos e objetos com álcool-gel, são altamente 
recomendadas.
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ARTIGO ORIGINAL

The Reduction of Cardiac Patients in the Coronary 
Care Unit of the Santa Izabel Hospital During the 

COVID-19 Pandemic

A Redução de Pacientes na Unidade de Terapia Coronariana do 
Hospital Santa Izabel Durante a Pandemia da COVID-19

Gilson Feitosa1, Leandro Cavalcanti1, Amanda Fraga1 Milana Prado1, Gilson Feitosa 
Filho1, Joberto Sena1, Antonio Carlos Sales Nery1, Paulo Barbosa1, José Carlos Brito1

Cardiology Service of Santa Izabel Hospital; Salvador, Bahia, Brazil

The coronary care unit by Santa Izabel Hospital (Salvador, Bahia, Brazil) 
made a comparison of admitted patients with coronary disease cases 
admitted between two equivalent periods ranging from April through 
July in 2019 and 2020. There was a striking reduction in 2020 of cases of 
ST-elevation myocardial infarction (39%);  non-ST elevation myocardial 
infarction (19%); and unstable angina pectoris (21%). This occurred in 
parallel with what happened in many parts of the world and hampered 
offering the best treatment strategy to these patients with an acute coronary 
syndrome such as invasive stratification and myocardial revascularization. 
Keywords: COVID-19; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome.
 
Foi realizado um estudo comparativo de casos de coronariopatias internados 
na Unidade Coronariana do Hospital Santa Izabel (Salvador, Bahia, Brasil) nos 
períodos de abril a julho de 2019 e 2020.  Constatou-se uma redução no período 
de 2020 de casos de infarto com supra de ST de 39%, de infarto sem supra de 
ST de 19% e de angina instável de 21%. Tal achado reflete uma experiência 
mundial no assunto em que tal retração impediu a oportunidade de oferecer a 
melhor estratégia de abordagem para os casos de síndrome coronariana aguda, 
como uma estratificação invasiva e consequente revascularização miocárdica. 
Palavras-chave: COVID-19; Infarto Agudo do Miocárdio; Síndrome Coronariana 
Aguda.
 

Introduction

A COVID-19 pandemic was declared by the World Health 
Organization on March 11th, 2020. Since then a catastrophic 
occurrence of health care problems arose, initially related to the 
precariousness of understanding and coping with the new situation.  
This affected most of the countries in the world independently of its 
stage of development, creating a burden of cases and mortality that 
overwhelmed the available resources at the time. It became very clear  
from the  beginning that a group of patients was particularly prone to 
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have a more complicated clinical course in 
the COVID-19, those with a heart condition. 
Obviously, this astonishing occurrence brought 
along several consequences that went on beyond 
the diseases related to the COVID-19. 

The world has seen a retraction of health 
care attendance for non-communicable 
diseases,1 especially heart disease,2 with serious 
consequences.3 There has been documented 
an increase of sudden death, late arrival for 
myocardial infarction attendance,4,5 and as a 
consequence, the resurgence of serious and 
complicated cases such as patients in shock, with 
myocardial rupture6  and other conditions.7

The present report aims to document the 
Coronary Care Unit admission for the care of 
coronary disease in the Santa Izabel Hospital 
of Santa Casa de Misericórdia da Bahia, from 
March through July 2020, in comparison to the 
same period in 2019.

Materials and Methods

Population

In Santa Izabel Hospital most of the cases are 
admitted to the Coronary Care Unit (CCU) with 
coronary-related conditions such as STEMI, non-
STEMI, unstable angina, and patients recovering 
from elective PCI as well as patients with 
heart failure or arrhythmias-related problems, 
such as atrial fibrillation, serious ventricular 
arrhythmias, pacemaker implantation or after 
electrophysiological procedures, that could not 
be admitted to other intensive care units in the 
hospital where they preferentially go, such as the 
clinical ICU or cardiovascular ICU.

Data was collected from a structured registry 
of all patients admitted to the Coronary Care 
Unit of the Santa Izabel Hospital during the 
period of April-June 2019 and April-June 
2020. The CCU has an X number of bed 
units that compound a group of Intensive 
Care Units: Clinical ICU, Surgical ICU, CV 
surgical ICU, Neurology ICU, and Pediatric 

ICU that totalizers a number of Y bed units. 
The CCU was planned to take care primarily 
of patients with coronary disease, especially 
related to acute coronary syndromes (ACS).  It 
also serves the purpose of caring for patients 
who demands attention for cardiac arrhythmias 
and acutely decompensated heart failure. Almost 
all patients with ACS come to the CCU from 
the emergency department (ER) or from the 
cardiac catheterization laboratory. The other 
patients come from the ER or from the Clinical 
ICU when its attendance capacity is superseded.  
Also, CCU attends acute myocardial infarct cases 
brought from home or UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento) by SAMU ambulance. In many 
of these cases the arrival time to our ER, and 
thus the catheterization laboratory,  exceeds the 
recommended window for optimal angioplasty in 
cases of ST-elevation acute myocardial infarction. 
The authors did a careful review of the electronic 
record of the patients during the period 
established for this study. The time period was 
chosen because it represented the acceleration 
period of COVID-19 in our city.

Results

The patients were divided according to their 
arrival diagnosis at the CCU into 6 categories: 
1. STEMI – acute myocardial infarction with the 
elevation of the ST-segment;  2. Non-STEMI – 
acute myocardial infarction without elevation of 
the ST-segment; 3. Unstable angina; 4. Elective 
cases angioplasty; 5. Acutely decompensated 
heart failure; 6. Arrhythmias (Tables 1a and 1b).

There was a retraction of attendance for cardiac 
problems in the CCU in Santa Izabel Hospital in 
the period of April–July 2020 (Figure 1).

 
Discussion

We documented an impressive reduction of 
CCU admission in the year 2020 as compared 
to 2019, considering the same observation 
period of April through July. This period was 
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Table 1a. CCU admissions in April–July 2019.

chosen by authors because it represented 
the pandemic peak of cases in our city. 
All coronary-related admissions were reduced 
as well as the arrhythmias-related cases. 
Heart failure remained the same. Since 
the Santa Izabel Hospital is a referral center for 
acute myocardial infarction cases, we received 
cases of all kinds, and many arrive late in the 
course of the disease, even before the pandemic, 
which could explain the perceived high mortality 

rate for both the STEMI and non-STEMI cases 
in 2019, as 17.0% and 8.3% respectively, and as 
12.1% and 10.5%, respectively, for 2020.

In the primary angioplasty program, which 
is the angioplasty done in the first 12h or 
24h, our mortality rate has been below 7%. 
The decline of acute coronary cases observed 
ranging from 19% to 39% is worrisome 
considering that this is the population that 
benefits most from an invasive strategy with 

2020

Diag N Age mean  Male  Days in CCU Death 
  (SD) N (%) mean (SD)  N (%)

Total 136 64.9 (12.7) 66 (48.5) 2.9 (2.2) 10 (7.3)

Diag     
STEMI 33 64.9 (6.9) 12 (36.4) 2.8 (1.9) 4 (12.1)
Non-STEMI 19 64.5 (16.3) 9 (47.4) 2.8 (2.1) 1 (10.5)
Unstable angina 16 62.0 (12.0) 11 (68.7) 2.2 (1.3) 0 (0)
Elective PCI 26 63.5 (10.0) 16 (61.5) 2.1 (2.2) 0 (0)
Heart failure 23 65.7 (13.8) 11 (47.8) 3.8 (3.0) 1 (8.7)
Arrhythmias 19 69.6 (15.1) 8 ( 42.1) 3.4 (1.9) 2 (10.5)

Table 1b. CCU admissions in April–July 2020.

2019

Diag N Age mean  Male  Days in CCU Death
  (SD) N (%) mean (SD)  N (%)

Total 223 67.3 (12.8) 121 (54.2) 2.6 (2.5) 10 (7.3)

Diag     
  STEMI 41 67.1 (13.5) 23 (56.1) 3.4 (2.7) 7 (17.0)
  Non-STEMI 24 69.5 (11.5) 17 (70.8) 3.2 (2.9) 2 (8.3)
  Unstable angina 38 68.7 (9.6) 21 (55.2) 2.3 (1.1) 1 (2.6)
  Elective PCI 47 66.2 (11.1) 26 (55.3) 1.8 (2.1) 0 (0)
  Heart failure 23 65.9 (17.6) 10 (3.4) 2.6 (1.6) 2 (8.7)
  Arrhythmias 50 70.7 (15.0) 25 (50.0) 2.7 (2.9) 1 (2.0)
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eventual revascularization.8,9 Such occurrence 
has been observed in many places in the world 
at the present time, and it has been related to 
the occurrence of an increase in sudden death 
and cases unusually complicated,10 such as 
myocardial rupture and cardiogenic shock as a 
result of not going to the hospital or delaying 
hospital arrival.
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Neurological Manifestations of COVID-19

Renata Nunes1, Daniel Lordelo San Martin1, Mariana Brito1, Davidson França 
Pereira1, Pedro Antonio Pereira de Jesus1,2
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Em dezembro de 2019 o mundo foi marcado por um evento catastrófico, 
o surgimento do SARS-CoV-2, causando uma pandemia inesperada com 
acometimento extenso da população. Em 2003 o mundo já havia enfrentado a 
epidemia da síndrome respiratória aguda grave causada pelo SARS-CoV, agora 
chamado SARS-CoV-1, com alta mortalidade entre os que contraiam a doença. 
Havia uma importante suspeita de seu neurotropismo, com casos relatados de 
encefalites, mielites e doenças desmielinizantes, presumivelmente secundárias 
à infecção, porém sem claro mecanismo identificado. Sua letalidade tornou 
limitante entender manifestações neurológicas a curto e longo prazo. Na atual 
pandemia, o acometimento do sistema nervoso tem sido cada vez mais frequente, 
podendo ser evidenciadas desde manifestações leves como cefaleia, anosmia, até 
apresentações graves de encefalites e eventos neurovasculares incapacitantes. A 
doença causada pelo SARS-CoV-2 ainda é cercada por incertezas, não se sabe o 
espectro completo de complicações neurológicas, mas está claro que as mesmas 
podem ser efeito direto da infecção ou uma resposta inadequada do hospedeiro. 
Palavras-chave: Sintomas Neurológicos; SARS-CoV-2; COVID-19.

In December 2019, the world was affected by a catastrophic event, the emergence 
of SARS-CoV-2, which causes a pandemic with widespread involvement of the 
population. In 2003, the world had already faced an epidemic of severe acute 
respiratory syndrome caused by SARS-CoV, actually called SARS-CoV-1, with 
high mortality. There has already been an important suspicion of its neurotropism, 
because of the reported cases of encephalitis, myelitis, and demyelinating diseases, 
presumably secondary to the infection, but without a clear mechanism identified. Its 
lethality has made neurological manifestations limiting in the short and long term. 
In the current pandemic, the involvement of the nervous system has been more and 
more frequent, which can be evidenced from mild manifestations such as headache, 
anosmia, to severe presentations of encephalitis and disabling neurovascular events. 
The disease caused by SARS-CoV-2 is still surrounded by uncertainties. The full 
spectrum of neurological complications is unknown, but it is clear that they may be a 
direct effect of the infection or an inadequate host response.
Keywords: Neurological Symptoms; SARS-CoV-2; COVID-19.

Introdução

O SARS-CoV-2, agente causador da COVID-19, pertence ao grupo dos 
coronavírus, uma família de RNA vírus, isolados pela primeira vez em 1960.1 
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A COVID-19 iniciou-se na China, mas em pouco 
tempo se disseminou amplamente pela Ásia e em 
seguida invadiu todos os continentes. O século 
XXI enfrenta, desde então, uma pandemia sem 
precedentes, com profundo impacto não somente 
na saúde, mas na economia, educação e política, 
sem poupar qualquer segmento da sociedade. 

Os fatores de risco mais bem descritos para a 
forma grave da COVID-19 são idade, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, obesidade.1,2 Essas 
condições sabidamente estão associadas a maior 
risco cardiovascular, o que torna incerto se os 
eventos cerebrovasculares que ocorrem nesses 
doentes são por dano direto causado pelo vírus, 
ou resposta inadequada ao estresse metabólico 
gerado. 

Ao longo de 60 anos e após uma série 
de mutações, o SARS-CoV-2 foi isolado e 
identificada sua capacidade inata de agredir tanto o 
trato respiratório quanto o sistema nervoso central 
(SNC). O potencial neuroinvasivo do vírus foi bem 
descrito em estudos que isolaram o RNA viral no 
parênquima cerebral fora dos vasos sanguíneos.3 
Até 1/4 dos pacientes internados com quadro 
respiratório grave apresentaram envolvimento 
neurológico. As manifestações neurológicas da 
doença causada pelo SARS-CoV-2 são diversas e 
abrangem tanto o SNC quanto o sistema nervoso 
periférico (SNP).2-4

Mecanismos de Penetração no Sistema Nervoso

Existem vários modos de transmissão do 
SNC por patógenos virais, incluindo transporte 
transcelular, paracelular e axonal retrógrado 
ao longo dos nervos sensoriais e olfatórios. Os 
coronavírus possuem caraterísticas similares em 
suas estruturas e mecanismos de infecção, logo, 
acredita-se que as formas de invasão do SNC, já 
descritas para outros vírus da família, possam ser 
aplicadas ao SARS-CoV-2 sendo possível que 
as partículas do vírus possam entrar no SNC de 
forma direta ou indireta.

Na via direta existem três possibilidades 
de invasão: neuronal retrógrada (os neurônios 

se tornam pontes para a entrada do vírus), via 
hematogênica (na qual os vírus no sangue 
atravessam a barreira hematoencefálica) e 
mediada pelo sistema imunológico (as células 
imunológicas atuam como transportadoras 
do vírus ao SNC). A rota neuro-retrógrada 
foi observada especialmente através do bulbo 
olfatório, gerando anosmia, sintoma descrito em 
diversas séries de casos.1,2

Na via indireta, torna-se importante o 
mecanismo inflamatório desencadeado pelos 
vírus, medida por células imunes e interleucina 
como a IL-6, IL-12, IL-15 e fator de necrose 
tumoral alfa. Há ainda descrito o acometimento 
central indireto devido à hipóxia severa, aumento 
do metabolismo anaeróbio e ao consequente 
acúmulo de substâncias tóxicas que se estabelece 
em casos graves da pneumonia viral.

Manifestações no Sistema Nervoso Central

A encefalopatia tem sido descrita como uma 
alteração frequente, principalmente nos pacientes 
com quadros graves da COVID-19, que pode 
variar desde um estado confusional leve e 
diminuição da atenção até quadros de estupor e 
coma.

Em uma coorte chinesacom 214 pacientes 
internados e com diagnóstico confirmado da 
doença, 7,5% destes apresentaram algum grau 
de encefalopatia. Em outro estudo retrospectivo, 
também chinês, 9% exibiram encefalopatia.1,2

A cefaleia tem sido um dos sintomas mais 
frequentes nos pacientes com COVID-19. Outros 
sintomas relatados são tontura e ataxia.1-3

Uma evidência de extrema importância é a 
associação dos pacientes com COVID-19 com 
a ocorrência de eventos cerebrovasculares, seja 
do tipo isquêmico ou hemorrágico. Na coorte 
de Mao e colaboradores,1 foram reportados 6 
eventos das duas naturezas. Em outra série de 
casos, 5% dos pacientes apresentaram acidente 
vascular isquêmico.4 Apesar da maioria dos casos 
terem sido em paciente com mais de 60 anos e 
portadores de comorbidades como obesidade 
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e cardiopatia, há relatos também em pacientes 
jovens.4,5 Hemorragia intracerebral também 
foi descrita, porém em menores proporções.4-7 

Existem evidências de que tais complicações 
vasculares cerebrais devem-se à coagulopatia, 
que decorre do potencial inflamatório exacerbado 
do vírus, causando dano endotelial e ativação de 
cascatas trombóticas.8,9

Casos de comprometimento medular também 
foram descritos10 representados por mielite aguda, 
com boa resposta a esteroides e imunoglobulina.
Encefalites foram relatadas em diversos 
estudos, inclusive com detecção do vírus no 
líquido cefalorraquidiano.10-14 Os sintomas de 
apresentação dessa situação incluem cefaleia, 
estado confusional com ou sem sinais focais. 
Manifestações psiquiátricas, como psicose, 
foram vistas no escopo da encefalite. O exame do 
líquido cefalorraquidiano mostra pleocitose, de 
predomínio linfocítico e aumento da celularidade. 

Manifestações do Sistema Nervoso Periférico 

A anosmia e a perda ou redução do paladar 
tornaram-se sintomas neurológicos conhecidos 
da COVID-19. Em algumas séries de caso 
a anosmia foi presente em mais de 60% dos 
pacientes.15 A apresentação é geralmente súbita. 
A fisiopatologia mais aceita para a anosmia 
é a penetração do vírus no SNC pelo bulbo 
olfatório,16 já o comprometimento do paladar seria 
explicado pela invasão das células da mucosa oral, 
comprometendo o receptor ACE2.17

Notavelmente, embora os sintomas olfatórios 
fossem em sua maioria autolimitados, a disfunção 
gustativa persistiu após a resolução dos sintomas 
respiratórios em mais de 70% dos pacientes.15 Vale 
frisar que ainda não está claro o quanto este dano 
pode ser persistente.

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) pode 
estar associada com qualquer infecção viral. O 
primeiro caso de SGB na COVID-19 foi descrito 
em Wuhan e diversos outros relatos vieram 
em seguida.1-3 Alguns autores sugerem que a o 
comprometimento pulmonar visto na doença 

causada pelo SARS-CoV-2 seja considerada 
um fator de risco para esta polineuropatia aguda 
inflamatória desmielinizante. Chama atenção o 
relato italiano de cinco pacientes com RT-PCR 
para SARS-CoV-2 que evoluíram com Guillain-
Barré. O líquor clássico, com dissociação 
albumino-citológica foi encontrado em três destes 
pacientes. Todos receberam o tratamento padrão 
ouro para a condição com imunoglobulina, e um 
dos pacientes apresentou melhora completa.15

Outras Manifestações Neurológicas

Acredita-se também que o vírus tenha um papel 
em desfecho neuropsiquiátrico a longo prazo. 
Relatos de pandemias anteriores por influenza 
foram seguidos pelo aumento da incidência 
de vários sintomas neuropsiquiátricos como 
ansiedade, insônia, depressão, mania, psicose 
e suicídio. Não está claro se os transtornos 
do humor têm relação direta com o vírus ou 
resposta imune do hospedeiro. A relação mais 
bem estabelecida foi descrita por estudo de Lam 
e colaboradores em 2009 entre sobreviventes 
da SARS-CoV-1, que foram clinicamente 
diagnosticados com transtorno do estresse pós 
-traumático (54,5%), depressão (39%), distúrbio 
da dor (36,4%), distúrbio do pânico (32,5%) e 
transtorno obsessivo-compulsivo (15,6%) em um 
período de 31 a 50 meses após a infecção. Ainda 
não há tempo para esse tipo de análise referente 
ao SARS-CoV-2, entretanto, a semelhança entre 
os vírus sugere importante possibilidade desses 
desfechos tardiamente.

A miopatia também é descrita como sintoma 
presente em grande número de pacientes, variando 
de 39%-60% dos doentes sintomáticos,1,2 sendo 
caracterizada por fraqueza proximal e dor 
muscular generalizada nem sempre proporcional 
ao grau de doença pulmonar.

Conclusão
 

O pouco tempo de circulação do vírus, 
bem como o reduzido número de publicações 
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que descrevem com precisão a relação da 
infecção com manifestações neurológicas, 
fazem permanecer as incertezas sobre o tema e 
quanto dessas complicações são consequências 
da doença crítica em pacientes com múltiplas 
comorbidades.  

O acompanhamento desses doentes para 
entender seu comprometimento neurológico a 
curto, médio e longo prazo trará respostas mais 
claras sobre o impacto deletério da COVID-19 
no cérebro e no comportamento, bem como 
diagnóstico precoce e seguimento adequado 
das complicações neurológicas para mitigar as 
consequências e sequelas dessa doença devastadora 
que pode representar uma grande demanda para os 
serviços de saúde nos próximos anos. 
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Em dezembro de 2019, uma série de casos de pneumonia de etiologia desconhecida 
foram reportados em Wuhan, China, que passou a ser denominada COVID-19 
em decorrência da descoberta do seu agente causador, o SARS-CoV-2. A 
doença tornou-se uma pandemia a partir da declaração da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020. Desde a descoberta, observou-se 
o comportamento da doença e apesar ter baixo potencial de mortalidade, pode 
ser bastante severa em pacientes idosos e naqueles com comorbidades, dentre as 
quais o diabetes.
Palavras-chave: Diabetes; Comorbidade; COVID-19. 

The province of Wuhan, China, reported a series of pneumonia cases of unknown 
etiology in December 2019. The discovery of the pathogen (SARS-CoV-2) defined 
the disease as COVID-19. The World Health Organization (OMS) declared the 
COVID-19-pandemic in March 2020. Despite the low mortality rate of the disease, it 
can be quite critical in elderly patients and those with comorbidities, such as diabetes.
Keywords: Diabetes; Comorbidity; COVID-19. 

Introdução

Em dezembro de 2019, uma série de casos de pneumonia de etiologia 
desconhecida foram reportados em Wuhan, uma cidade de Hubei, província 
da China. Um novo coronavírus, nomeado 2019 novel coronavirus e, 
posteriormente, SARS-CoV-2, foi identificado em amostras do trato 
respiratório dos pacientes. O aumento progressivo do número de casos levou 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma emergência de saúde 
pública de preocupação internacional em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 
de março de 2020, pandemia global.1 A doença causada pelo SARS-CoV-2 
foi denominada COVID-19. Desde a descoberta no fim de 2019, o SARS-
CoV-2 rapidamente espalhou-se em mais de 213 países pelo mundo. Em 19 
de setembro, mais de 30 milhões de casos de COVID-19 foram reportados, 
incluindo quase 1 milhão de mortes, sendo que, mas de 135 mil mortes 
ocorreram no Brasil.2

Apesar da baixa mortalidade da COVID-19, pacientes que apresentam 
comorbidades como hipertensão, doença cardiovascular, obesidade e 
diabetes mellitus podem progredir para sintomas mais severos e maior 
mortalidade.3-5
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Ação do Coronavírus

Coronavírus são uma grande família de vírus 
cujo nome deriva do latim corona, que significa 
coroa devido a aparência característica da 
superfície viral com projeções que se assemelham 
a uma coroa. Os coronavírus infectam, 
primariamente, o trato respiratório superior e 
gastrointestinal de mamíferos e, em humanos, 
causam infecção de variada severidade.6

Dos sete coronavírus humanos conhecidos, 
quatro causam sintomas leves a moderados de 
resfriado comum e três podem causar doenças 
mais sérias e até fatais como a síndrome 
respiratória aguda severa (da sigla em inglês 
SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome 
–, causada pelo vírus SARS-CoV), síndrome 
respiratória do Oriente Médio (da sigla em inglês 
MERS – Middle East Respiratory Syndrome –, 
causada pelo vírus MERS-CoV) e a COVID-19 
(causada pelo vírus SARS-CoV-2).7

A entrada do coronavírus na célula é um 
processo complexo que envolve a ligação a 
um receptor (ECA2) e proteólise que levam 
a fusão do vírus com a célula hospedeira. O 
coronavírus entra nas células por meio de sua 
proteína transmembrana (S) que se projeta da 
superfície viral e medeia a ligação ao receptor 
e a proteólise, levando à fusão vírus-célula. A 
enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é o 
receptor celular para o SARS-CoV-2 e proteases 
como a TMPRSS2 e a furina participam das 
etapas para a entrada do vírus na célula do 
hospedeiro.8

Após serem infectadas, as células sofrem 
apoptose ou necrose e desencadeiam respostas 
inflamatórias caracterizadas por ativação pró-
inflamatória de citocinas e quimiocinas, que 
levam ao recrutamento de células inflamatórias. O 
SARS-CoV-2 infecta células imunes circulantes 
e aumenta a apoptose dos linfócitos T, levando a 
linfopenia cujo grau está diretamente associado 
à gravidade da doença. A redução da função de 
células T reduz a inibição do sistema imune inato 
que resulta em secreção de grandes quantidades 

de citocinas inflamatórias, um estado que é 
conhecido como “tempestade de citocinas”, e que 
pode resultar em falência de múltiplos órgãos.9

Diabetes como Comorbidade na COVID-19

Idade avançada e comorbidades aumentam 
o risco de desenvolvimento de formas severas 
e maior mortalidade na COVID-19. Sendo o 
diabetes pandêmico e bastante prevalente em 
idosos, acaba por promover a complexa colisão 
de duas pandemias: o diabetes e a COVID-19. O 
diabetes está entre os principais fatores de risco 
para gravidade e mortalidade nas infecções pelo 
SARS-CoV-2.3 

Prevalência do Diabetes na COVID-19

Dados de estudos observacionais e metanálises 
revelam elevada prevalência de diabetes em 
pacientes com COVID-19.

Uma metanálise que reuniu dados de sete 
estudos chineses (n=1.786) mostrou que o 
diabetes era a terceira comorbidade mais 
frequente, presente em 9,6% dos pacientes 
acometidos.10

Dados americanos do COVID-NET 
(COVID-19 – Associated Hospitalization 
Surveillance Network) mostraram que 178 
dos 1.482 pacientes hospitalizados   tinham 
diabetes (28,3%).11 Outro estudo multicêntrico 
com 7.337 casos na província de Hubei, China, 
documentou a prevalência de diabetes em 
13% dos pacientes.12 Emami e colaboradores13 
avaliaram 76.993 pacientes em uma metanálise 
e demonstraram que o diabetes esteve presente 
em 7,9% dos doentes, sendo a terceira doença 
mais prevalente em pacientes hospitalizados por 
COVID-19. Outra metánalise ainda mais recente 
com 33 estudos em 16.003 indivíduos, mostrou 
prevalência de diabetes em 9,8% dos pacientes 
(IC95% 8,7% a 10,9%).14

Diante dos estudos, demonstra-se que a 
prevalência é variável de acordo com a população 
analisada. No entanto, o diabetes figura como a 
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segunda ou terceira comorbidade mais frequente 
em pacientes com COVID-19.

Desfechos do Diabetes na COVID-19

O diabetes não somente é uma comorbidade 
frequente como também está relacionado a 
piores desfechos. Pacientes com diabetes têm 
maior chance de serem admitidos em unidades de 
cuidados intensivos, demandar mais intervenção 
médica, necessitar de ventilação mecânica, 
ter síndrome da angústia respiratória, maior 
progressão da doença e de morrer por COVID-19 
que os indivíduos sem diabetes.

Em estudo retrospectivo com 191 pacientes, 
a mortalidade foi significativamente maior 
em indivíduos com diabetes: 31% vs. 14%, 
p=0,0051.3 Em um estudo multicêntrico com 
1.099 pacientes hospitalizados, o diabetes esteve 
presente em 26,9% dos pacientes que foram 
admitidos na UTI, receberam ventilação mecânica 
ou morreram em comparação com 6,1% dos que 
não tinham diabetes.4 Dados de 1.102 pacientes 
do Chinese Center for Disease Control (CCDC) 
revelaram mortalidade dramaticamente maior 
em indivíduos com diabetes do que naqueles 
sem comorbidades (7,3% vs. 0,9%).15 Um estudo 
multicêntrico com 7.337 casos na província de 
Hubei revelou, dentre os 952 casos em pacientes 
com diabetes, mais intervenções médicas, maior 
taxa de lesões de órgãos-alvo e mortalidade que 
indivíduos sem diabetes (7.8% vs. 2.7%; razão 
de Hazard ajustada de 1,4.12

Uma metanálise  de 29 estudos com 1.558 
pacientes demonstrou risco de 2,47 vezes maior 
de eventos severos em portadores de diabetes 
com COVID-19 comparados a não-diabéticos12,16 
e outra metanálise ainda mais recente com 33 
estudos em 16.003 indivíduos mostrou que a 
presença do diabetes estava associada a maior 
severidade de doença com razão de probabilidade 
ajustada de 2,75 (IC95% 2,09 a 3,62; p<0,01) e 
de morte em 1,9 (IC95% 1,37 a 2,64, p<0,01).14

Huang e colaboradores17 fizeram uma revisão 
sistemática com metanálise e análise de meta 

regressão e demonstraram que a magnitude do 
risco de diabetes como fator isolado foi maior 
em estudos com populações mais jovens e sem 
hipertensão. O desfecho composto de morte, 
síndrome da angústia respiratória, necessidade 
de UTI, progressão da doença e morte foi 
influenciado pela idade (p=0,03) e hipertensão 
(p<,001). A análise de subgrupo revelou que a 
média de idade inferior a 55 anos e prevalência 
de hipertensão em menos que 25% estavam 
fortemente associados aos desfechos combinados 
e diabetes (RR: 3,33).17

Diabetes como Fator de Risco para a COVID-19

Diabetes e Infecções

É fato bastante conhecido que pacientes com 
diabetes têm maior susceptibilidade a infecções 
virais, bacterianas e fúngicas que a população em 
geral e exibem pior curso clínico e prognóstico 
uma vez infectados.18 Infecções reduzem, 
substancialmente,  a expectativa de vida de 
pessoas com diabetes18-20 e a razão de risco de 
morte por infecção  em uma pessoa com diabetes 
é de 2,39.18 Prejuízos na resposta humoral e, 
principalmente na inata mediada por células 
alteram a quimiotaxia, fagocitose e secreção de 
citocinas em diabetes tipo 1 e 2.18,21,22 Pacientes 
com diabetes têm maior risco de infecções por 
patógenos diversos dos quais se destacam os 
incomuns que infectam mais frequentemente 
imunocomprometidos e podem indivíduos com 
diabetes descompensado.

Quanto pior o controle glicêmico crônico, 
maior a taxa de infecções e hospitalização, 
que são proporcionais à elevação da HbA1c. 
Concentrações de Hba1c superiores a 9% 
têm sido relacionadas a risco de 60% de 
hospitalização e severidade relacionada a 
pneumonia durante infecções bacterianas.23  
Infecções são, particularmente, mais frequentes 
quando a HbA1c é superior a 11%.18

Há muita evidência de que hiperglicemias 
aumentam a incidência e a severidade de infecções 
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bacterianas.24,25 Os efeitos imunossupressores da 
hiperglicemia na redução da degranulação de 
neutrófilos, prejuízo da fagocitose e ativação do 
complemento pioram a severidade de infecções 
bacterianas e virais. Entretanto, há poucos 
estudos experimentais que abordem o papel 
das hiperglicemias na patogênese de infecções 
virais.26 Em infecções por Influenzae, por 
exemplo, concentrações elevadas de glicose no 
sangue aumentam as concentrações de glicose 
nas vias aéreas, a replicação viral e suprimem a 
resposta imune antiviral. A hiperglicemia pode 
afetar a função pulmonar induzindo a alterações 
estruturais como aumento da permeabilidade 
vascular e colapso do epitélio alveolar e aumentar 
a replicação de patógenos bacterianos.26 Na 
pandemia de H1N1 em 2009, numerosos estudos 
clínicos sugeriram que portadores de diabetes 
eram um grupo susceptível a infecções severas 
triplicando o risco de internações, quadruplicando 
o risco de admissão em UTI e duplicando o risco 
de morte. Embora a maioria dos estudos clínicos 
sugiram um papel do diabetes em aumentar a 
severidade do Influenzae, o sinergismo entre as 
duas doenças não foi evidenciado em todos os 
estudos. Sugere-se que a relação entre o diabetes 
e o vírus da Influenzae poderia variar de acordo 
com a população estudada, especialmente em 
relação a comorbidades que estão relacionadas 
a aumento de risco como sobrepeso e obesidade, 
que frequentemente coexistem com o diabetes.27

Alterações na função de defesa e estruturais 
pulmonares e em outros órgãos semelhantes 
às que ocorrem com a infecção por Influenzae 
podem acontecer em outras infecções virais como 
as por coronavírus e explicariam a associação 
com maior risco de severidade em portadores de 
diabetes.

Diabetes e Infecções por Coronavírus

A relação de diabetes e maus desfechos 
pelo coronavírus já é conhecido por meio de 
epidemias prévias. Diabetes foi considerado um 
fator de risco independente para complicações e 

morte no surto da síndrome respiratória aguda 
grave de 2002-2003 pelo SARS-CoV-1. No 
surto da síndrome respiratória por coronavírus 
do Oriente Médio (MERS-CoV), em 2012, 50% 
das pessoas tinham diabetes e a razão de Odds 
(OR) para doença severa ou crítica foi de 7,2 a 
15,7. Estudos epidemiológicos indicaram que o 
diabetes foi a principal comorbidade associada 
com doença severa ou letal nas infecções pelo 
MERS-CoV,28 alcançando o percentual alarmante 
de 35% de mortalidade.

Diabetes e o Coronavírus SARS-CoV-2

Não está muito bem estabelecido se o diabetes 
é independentemente associado ao risco de 
progressão de sintomas e severidade na COVID-19 
ou se as condições associadas a obesidade, 
hipertensão, doença renal e cardiovascular são 
os fatores coexistentes e contribuidores para os 
piores desfechos. Os mecanismos pelos quais 
o diabetes parece aumentar a severidade da 
infecção não podem, entretanto, ser justificados 
apenas pelas comorbidades associadas.29

Postula-se que diversos mecanismos 
influenciem no aumento da severidade da 
COVID-19 em pacientes com diabetes como a 
carga viral, a desregulação da resposta imune, 
a glicosilação da ECA2, a disfunção alveolar e 
endotelial e a coagulopatia. A Figura 1 resume os 
principais mecanismos.
 
Características Clínicas da COVID-19 em 
Pacientes com e sem Diabetes

O diabetes está associado a piores desfechos 
na COVID-19 e muitas alterações metabólico-
funcionais justificam os desfechos desfavoráveis.
Pacientes com diabetes e COVID-19 têm 
mais doença cardiovascular, menos febre, 
mais leucocitose e linfopenia, menor 
albumina e hemoglobina, maior velocidade de 
hemossedimentação e IL-6, maior escore de 
severidade da tomografia à admissão bem como 
maior estado de hipercoagulabilidade detectado 
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Fonte: Modificado de Suheda Erener e colaboradores.29 

Carga viral: o SARS-CoV-2 infecta os tecidos por meio da via respiratória através da ligação com receptor ECA2 para 
entrar na célula do hospedeiro. Pacientes com diabetes têm expressão aumentada de receptor ECA2, especialmente sob 
o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina. Além disso, a glicosilação do ECA2, reação dependente da 
glicemia e aumentada na hiperglicemia, é necessária para a ligação do vírus e provavelmente a quantidade do ECA2 
glicosilado está relacionada à ligação e fusão do vírus aumentando a carga viral.30 Desregulação da resposta imune: 
pacientes com diabetes têm inflamação crônica em baixo grau que pode exagerar o recrutamento de macrófagos, monócitos 
e células T, promovendo inflamação adicional em alça de retroalimentação. A superprodução de citocinas pró-inflamatórias 
pode deflagrar dano à infraestrutura pulmonar e a tempestade de citocinas resultante pode iniciar hipercoagulação e dano 
sistêmico.  Disfunção alveolar: o diabetes é associado a inúmeras alterações estruturais e redução das trocas gasosas. A 
função respiratória prejudicada que pode estar presente em pacientes com diabetes e agrava as complicações pulmonares 
aumentando a necessidade de suporte ventilatório e ventilação mecânica. Disfunção endotelial: em diabetes, o endotélio 
tem aumento de células imunes e citocinas que podem exacerbar a tempestade de citocinas e as lesões pulmonares. O SARS-
CoV-2 pode afetar diretamente as células endoteliais via receptores de ECA2 presentes no tecido e o tônus vascular, com 
tendência a vasoconstricção no diabético, agrava a isquemia de órgãos, edema tecidual e estado pró-coagulante durante a 
infecção por COVID-19. Coagulopatia: pacientes com diabetes têm significativa supra-regulação de hipercoagulabilidade 
e, em condições hiperinflamatórias que ocorre com a infecção pelo SARS-CoV-2, coágulos podem ser identificados em 
vários órgãos.

Figura 1. Mecanismos de severidade do diabetes pela COVID-19.
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por maiores valores de D-dímero.31 A severidade 
dos marcadores laboratoriais alterados em 
pacientes com diabetes fornece uma pista para a 
gravidade das lesões aos órgãos.

Glicemia – Outra Tempestade na COVID-19

Estudos demonstram que o vírus SARS-
CoV-2 tem impacto no metabolismo da glicose 
e a hiperglicemia do estresse ou diabetes podem 
surgir durante a COVID-19.

Publicações iniciais reportaram incidência 
de hiperglicemias em 45% a 52% dos pacientes 
admitidos com infecção pelo SARS-CoV-2 
severa. Entretanto, apenas 10,9% a 12% tinham 
relato de diabetes prévio, revelando desregulação 
glicêmica nova.32,33 Guo e colaboradores31 
demonstraram que 29,2% dos pacientes 
com COVID-19 e diabetes e que usavam 
insulina tiveram suas doses aumentadas após 
admissão hospitalar e 37,5% dos que usavam 
hipoglicemiantes orais iniciaram insulina após 
admissão, denotando pobre controle glicêmico 
após hospitalização. Ilias e colaboradores34 

evidenciaram hiperglicemias em 55% dos 
pacientes admitidos em UTI e em índice de 
severidade (área sob a curva de hiperglicemia) 
maior que o controle histórico de pacientes 
críticos sem COVID-19.

A severidade das hiperglicemias, a 
necessidade de iniciar insulina ou aumentar 
doses poderiam ser justificadas pelo processo 
inflamatório infeccioso induzido pelo vírus 
e pelo uso eventual de medicações que 
sabidamente deterioram o controle glicêmico 
como corticoides.

Entretanto, parece haver ação direta do SARS-
CoV-2 no pâncreas conforme demonstrado em 
epidemias prévias. Na epidemia por SARS-
CoV-1 em 2002 e 2003, observou-se associação 
da pneumonia com hiperglicemia como 
possível resultado da ação direta do vírus no 
pâncreas. Yang e colaboradores35 observaram 
glicemias significativamente mais altas em 
pacientes hospitalizados por SARS comparados 

aos internados por pneumonias não-SARS e 
ambos os grupos foram avaliados antes do uso 
de corticoides. Nesta mesma publicação, os 
autores evidenciaram abundante expressão do 
ECA2 no pâncreas endócrino, sugerindo que, 
possivelmente, o coronavírus pudesse entrar 
nas ilhotas usando o ECA2  como seu receptor 
e causar dano às células das ilhotas, resultando 
em diabetes agudo.

Inúmeros mecanismos, no entanto, podem 
justificar a hiperglicemia mais severa na 
COVID-19, independente do uso de corticoides: 
reação inflamatória aguda e a grande quantidade 
de citocinas (tempestade de citocinas) resultam 
em função e estrutura endotelial anormal, 
prejuízo na liberação de insulina, levando à 
resistência,36 e dano hepático. Esse processo 
reduz a habilidade das células hepáticas em 
utilizar a glicose para sintetizar glicogênio, o 
que leva a um aumento da resistência à insulina 
e hiperglicemias.33,36 E, ainda, a especulação de 
ação direta do vírus no pâncreas endócrino via 
receptor ACE2, causando dano nas células das 
ilhotas e diabetes agudo.35

Relatos de casos de cetoacidose precipitados 
pela COVID-19 têm sido reportados. Possíveis 
mecanismos aventados são as interações do 
vírus com o receptor ECA2 e consequente 
indução de resistência à insulina e a injúria às 
células das ilhotas na interação com o pâncreas 
endócrino.37

A desregulação do metabolismo da glicose 
faz surgir hiperglicemia ou piora o controle 
em pacientes com diabetes, predispondo a 
infecções secundárias que podem resultar em 
mais hiperglicemias agravando a severidade 
pulmonar e de outros órgãos. A elevada 
resistência à insulina e a tempestade inflamatória 
causam excessiva lipólise com lipotoxicidade e 
estresse oxidativo. Este desequilíbrio metabólico 
age como um ciclo fechado em alça que 
amplifica em si mesmo e agrava a doença.31 
A falta de um controle glicêmico prévio em 
pacientes com diabetes tipo 1 e 2 associa-se, 
independentemente, à maior mortalidade.38 
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A Hiperglicemia sem Diabetes

Não só o diabetes é comorbidade associada a 
mau prognóstico na COVID-19, mas também a 
hiperglicemia sem diabetes prévio, denominada 
hiperglicemia do estresse ou hiperglicemia 
hospitalar.

Diversos estudos demonstraram a associação 
de hiperglicemias hospitalares em pacientes 
sem diabetes prévio com piores desfechos na 
COVID-19.

Sardu e colaboradores39 avaliaram 55 pacientes 
internados por COVID-19 com moderada 
severidade e compararam a indivíduos normo 
e hiperglicêmicos (glicemias > 140mg/dL). Os 
autores demonstraram aumento da severidade da 
doença, admissão em unidade de terapia intensiva, 
uso de ventilação mecânica e morte em pacientes 
com hiperglicemias com ou sem diabetes prévio.39

Bode e colaboradores40 avaliaram 1.122 
pacientes com COVID-19 em 88 hospitais 
americanos dos quais 451 tinham diabetes e/
ou hiperglicemia superior a 180mg/dL. Os 
pesquisadores mostraram que, dentre pacientes 
hospitalizados por COVID-19, aqueles com 
diabetes e/ou hiperglicemia hospitalar que 
ficaram mais tempo internados, tiveram maior 
mortalidade que os indivíduos sem diabetes 
ou hiperglicemia descontrolada (média da 
tempo de internação 5,7 vs. 4,3 dias, p<0,001 e 
mortalidade 28,8 vs. 6,2%, p<0,001). Pacientes 
com hiperglicemias sem diabetes prévio tem, 
particularmente, elevada mortalidade (41,7% vs. 
14,8%, p<0,001) em comparação com pacientes 
com diabetes prévio, sendo o grupo de pior risco.
Iacobellis e colaboradores41 mostraram que 
a hiperglicemia no primeiro dia de admissão 
em pacientes com diabetes ou hiperglicemia 
do estresse é um preditor independente de 
severidade de acometimento pulmonar por 
imagem radiológica. A hiperglicemia como 
preditor independente de morbimortalidade já 
havia sido identificada na epidemia por SARS em 
200242 e semelhante comportamento é observado 
na atual pandemia.

A associação entre hiperglicemias e maior 
morbimortalidade na COVID-19 levam 
especialistas43 e organizações a conclamarem 
o rastreamento e a rápida normalização da 
hiperglicemia na COVID-19 com cuidados 
específicos e adaptações que diminuam o risco 
de contaminações em profissionais de saúde.44 

Manejo Glicêmico e Influência nos Desfechos

Hiperglicemias no ambiente hospitalar 
estão relacionadas a aumento de infecções, 
maior tempo de internação, disfunção orgânica 
e aumento da mortalidade.45 Evidências na 
pandemia de COVID-19 mostram que o diabetes 
e a hiperglicemia descontrolada ocorrem 
frequentemente e estão associados a maior tempo 
de internação e elevada mortalidade.

No estudo de Sardu e colaboradores,39 
dentre os 55 pacientes estudados, 25 tinham 
hiperglicemia ou diabetes e 15 usaram insulina 
venosa. Os pacientes que usaram insulina 
venosa tiveram menores concentrações de IL-6, 
D-dímero, menos progressão de lesões vistas nas 
tomografias computadorizadas e, em análises de 
regressão de Cox ajustadas, menor mortalidade.

É bem conhecido que a glicosilação, no início, 
é um processo reversível e conhecido como 
“glicosilação lábil”, cuja reversibilidade acontece 
também in vivo. Portanto, é plausível pensa, 
que, dentre os motivos para controle glicêmico 
rápido em ambiente hospitalar, a normalização 
da glicemia possa resultar em diminuição da 
liberação das citocinas inflamatórias e diminuir 
a capacidade de ligação do vírus ao ECA2, 
que precisa estar glicosilado: dois fatos que, 
consistentemente, podem ajudam a melhorar 
o prognóstico de pessoas afetadas pelo SARS-
CoV-2.43

Embora não haja estudos sobre o resultado do 
tratamento das hiperglicemias, a melhor forma 
de manejo e o alvo glicêmico a ser alcançado, a 
associação entre hiperglicemias, maus desfechos 
e mortalidade na COVID-19 é evidente em 
várias publicações. A forma mais sugerida 
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para tratamento é a insulina em esquema 
basal-bolus subcutâneo e insulina venosa em 
casos de descompensação severa e estados 
hiperglicêmicos agudos. Vários pesquisadores 
e organizações recomendam que os serviços 
de saúde assegurem que a hiperglicemia na 
COVID-19 seja tratada de forma efetiva e segura 
e que esforços sejam feitos para minimizar a 
contaminação de profissionais de saúde.44

O  Hospital Santa Izabel e o Controle 
Glicêmico na Pandemia pelo SARS-CoV-2

Ao anúncio da pandemia, a Comissão 
de Controle Glicêmico Hospitalar (CCGH) 
rapidamente criou um folder educativo para 
divulgação dos protocolos da CCGH para 
rápido treinamento e implantação do manejo 
glicêmico em todas as unidades que não haviam 
sido treinadas. Foram feitos treinamentos com 
coordenações das unidades abertas, hospitalistas 
e com a enfermagem durante as passagens de 
plantão. Foi criado um checklist de procedimentos 
de rastreamento e conduta inicial na hiperglicemia 
e divulgado em todas as unidades.

A CCGH até o momento mantém, 
diariamente, a vigilância das glicemias críticas 
pelo programa gerenciador de glicemias 
hospitalares (UNIPOC). Ao identificar o 
paciente com glicemias críticas, a CCGH realiza 
a análise dos dados clínicos e laboratoriais do 
paciente e emite, no prontuário, um parecer de 
apoio à decisão terapêutica com orientações de 
condução das glicemias aos médicos assistentes 
das unidades abertas e plantonistas das unidades 
fechadas. O alerta no sistema informa que foi 
emitido um parecer da CCGH.  Por meio de 
grupos de whatsapp, a CCGH adicionalmente 
alerta as mudanças que necessitam ser feitas 
na prescrição e ligações telefônicas também 
são realizadas para comunicar à enfermagem e 
médicos as alterações de prescrição ou pacientes 
com complicações que necessitem de abordagem 
imediata. Ampla divulgação e educação por 
contato telefônico e whatsapp é feita com 

coordenadores de unidades para reforçar a 
realização do rastreamento, monitoração e 
tratamento inicial das hiperglicemias.

No pico da pandemia no Brasil, em maio e 
junho, devido à sobrecarga das unidades abertas 
e fechadas, a CCGH incorporou a prescrição 
remota do tratamento para hiperglicemias 
em pacientes rastreados. As prescrições são 
realizadas desde abril em todas as unidades 
abertas; desde maio na Unidade Neuroclínica 
(UNC); desde junho no PA; e, desde agosto na 
UTI clínica com o consentimento dos médicos 
assistentes e coordenadores de unidades abertas 
e fechadas.

Em maio, foram disponibilizados materiais 
educativos na pasta da CCGH que fica na área 
de trabalho para orientar a alta de pacientes com 
COVID-19 que cursaram com hiperglicemias 
hospitalares.

Nos meses de maio e junho, devido à lotação 
das unidades fechadas e importante aumento de 
casos de hiperglicemias severas em enfermarias, 
a CCGH auxiliou na condução hora a hora 
do tratamento de diversos casos de estados 
hiperglicêmicos agudos (cetoacidose diabética 
e estado hiperglicêmico hiperosmolar), evitando 
desfechos desfavoráveis e necessidade de terapia 
intensiva nas UTIs sobrecarregadas.

Em junho, vídeo-aula sobre insulinização 
subcutânea e venosa foi criada e disponibilizada 
em computadores para treinamento de 
equipe multidisciplinar no PA.  Os grupos 
multidisciplinares de whatsapp com enfermeiras, 
coordenadores, farmacêuticos serviram para 
abreviar as comunicações entre a CCGH e as 
unidades e prover intervenções de tratamento 
com rapidez.

Em agosto, cinco novas vídeo-aulas 
foram criadas e disponibilizadas em todos os 
computadores para treinamento em unidades 
abertas e fechadas.

Em setembro, a CCGH e coordenadores do 
PA analisaram dados sobre a atuação da CCGH e 
comportamento das glicemias no PA e produziram 
dois resumos que foram enviados ao CONAHP.
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Resumo do Protocolo de Rastreamento e Manejo Glicêmico durante a Pandemia no Hospital 
Santa Izabel

1.  Rastrear todos os pacientes para a hiperglicemia hospitalar com glicemia capilar à 
admissão.

2.  Prescrever monitoração da glicemia capilar durante a internação (3 a 4 glicemias/dia) para 
todos os pacientes com história prévia de diabetes. Realizar 4x por dia, antes das refeições 
e às 22h nos que se alimentam por via oral e a cada 4 ou 6h nos que estão em jejum ou 
dieta enteral/parenteral.

3. Prescrever monitoração da glicemia capilar por 24 horas e durante a internação se mantiver 
glicemias >140mgdL para pacientes com rastreamento positivo para hiperglicemia 
hospitalar (glicemia >140mg/dL) ou uso de corticoide.

4. Prescrever insulina regular conforme HGT e tratamento para hipoglicemias para todos os 
pacientes em monitoração da glicemia capilar.

5. Suspender hipoglicemiantes orais (HGO) à admissão, especialmente inibidores da SGlT2 
e metformina.

6. Prescrever insulina de correção (conforme HGT) e basal-bolus para pacientes em que 
foram suspensos os HGOs, para os usuários prévios de insulina e para os que apresentem 
hiperglicemias persistentes durante a internação (>140mg/dl)

7. Prescrever insulina venosa para pacientes com glicemias >180mg/dl e em unidades 
fechadas. Utilizar o aplicativo insulinapp UTI para cálculo da vazão de insulinas.

8. Em pacientes com severas hiperglicemias e sem choque hemodinâmico, prescrever 
insulina basal (NPH e glargina) 0,3UI/kg para uso concomitante à insulina venosa.

9. Na alta hospitalar, fornecer materiais educativos sobre insulinas e glicemias para os 
pacientes com hiperglicemias hospitalares e orientar retorno breve (1 a 2 semanas) com 
endocrinologista para manejo glicêmico. 
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O artigo trata de um relato de caso clínico de paciente de 14 anos, que levou a 
uma abordagem sobre o diagnóstico diferencial para determinar a etiologia de 
distúrbio do comportamento de início agudo e evolução subaguda no contexto 
da pandemia de COVID-19.
Palavras-chave: Encefalite Autoimune; Encefalite Viral; COVID-19; Doença 
Psiquiátrica; Distúrbio do Comportamento.

The article presents a case report of a 14-year-old patient, which led to an approach 
on differential diagnosis to determine the etiology of acute onset behavior disorder 
and subacute evolution in the context of the COVID-19 pandemic.
Keywords: Autoimmune Encephalitis; Viral Encephalitis, COVID-19, Psychiatric 
Illness; Behavioral Disorder.

Introdução

Distúrbios psiquiátricos em adolescentes, principalmente de início agudo 
ou subagudo, podem estar associados a causas orgânicas, como a encefalite. 
A encefalite é caracterizada por uma inflamação do sistema nervoso central 
(SNC), de etiologia infecciosa ou autoimune predominantemente.1,2  As 
manifestações clínicas da encefalite são: alteração do nível de consciência, 
febre, convulsão, sintomas neurológicos focais e sintomas psiquiátricos.3,4

Os vírus são os principais agentes etiológicos da encefalite infecciosa, 
sendo mais frequentemente descritos o herpesvirus simples 1 e 2, 
enterovírus, varicella-zoster, os arbovírus, Epstein-Barr virus, influenza, 
citomegalovírus.4-6 A encefalite autoimune é caracterizada por um intenso 
processo inflamatório no SNC causado por autoanticorpos, com sintomas 
neurológicos e psiquiátricos proeminentes. A forma mais comum de 
encefalite autoimune, recentemente descrita, é causada por anticorpos anti-
receptor N-metil D-aspartato (NMDA).2,7

No contexto da pandemia pelo novo coronavirus, foi reconhecido o 
acometimento neurológico pelo SARS-CoV-2. Estudos iniciais realizados na 

RELATO DE CASO
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cidade de Wuhan, epicentro da pandemia, relatam 
sintomas neurológicos em 30% dos pacientes 
com diagnóstico de COVID-19, incluindo 
alteração do nível de consciência, convulsão 
e confusão mental. O novo coronavirus já foi 
identificado como agente etiológico de encefalite, 
encefalopatia e doença cerebrovascular. No 
entanto, ainda existe consenso na literatura se 
as manifestações neurológicas são causadas por 
lesão viral direta ou por inflamação no sistema 
nervoso central gerada por uma resposta imune 
intensa.8-10 

O presente relato de caso tem o objetivo de 
discutir o diagnóstico etiológico diferencial de 
um quadro psiquiátrico em um adolescente e 
alertar que a tendência a realizar um diagnóstico 
etiológico psiquiátrico precipitadamente deve 
ser evitada. Causas orgânicas infecciosas 
ou inflamatórios devem ser investigadas 
primeiramente, e, por vezes, são quadros 
desafiadores que, uma vez diagnosticados, 
o tratamento adequado pode determinar 
positivamente o prognóstico.   

Relato de Caso

Paciente ESP, do sexo masculino, 14 
anos de idade, procurou serviço médico por 
movimentos involuntários no membro superior 
esquerdo em 30/04/2020. Apresentava discreta 
hipotrofia muscular. Realizou Ressonância 
Nuclear Magnética (RNM) de coluna cervical 
que mostrou abaulamentos discais de C3 aC6. 
Recebeu alta com propranolol e orientação para 
realizar tratamento com a técnica de reeducação 
postural global (RPG).

Apresentou-se ao serviço de emergência 
pediátrica do Hospital Santa Izabel em 
12/05/2020, acompanhado da genitora, com 
queixa de tremores em membros superiores e 
inferiores, bem como dificuldade de deambular e 
fala pastosa iniciados 2 dias antes. Previamente, 
durante o período de 10 dias, quando os 
sintomas iniciaram, o adolescente foi avaliado 
na emergência pediátrica por 3 vezes, com 

uma hospitalização. O quadro iniciou com 
tremores em membro superior esquerdo e 
um pico febril, posteriormente evoluiu com 
piora dos movimentos involuntários que se 
estenderam para membros superiores e inferiores 
bilateralmente. Apresentou ageusia. Iniciou 
alterações comportamentais com choro fácil, 
insônia, agressividade e labilidade de humor. Ao 
longo do período, foi medicado em emergência 
com prometazina e benzodiazepínico e, 
ambulatorialmente, foi avaliado por psiquiatria, 
sendo prescritos alprazolam, aripiprazol e 
quetiapina. Fez uso irregular das medicações. 
Realizou eletroencefalograma (EEG), 
eletroneuromiografia, RNM de crânio, todos 
normais.

Na enfermaria, evoluiu com episódios 
frequentes de crises mioclônicas, disartria, 
disfagia e déficit motor, além de manutenção 
da ageusia. Após 2 dias da admissão, o paciente 
agravou com rebaixamento de sensório, além 
de aumento da frequência dos tremores, sendo 
transferido para a unidade de terapia intensiva 
(UTI) pediátrica para vigilância neurológica. 

Retornou para a enfermaria com estabilidade 
clínica, sem febre, bom padrão de atividade e 
com melhora dos sintomas neurológicos, porém, 
após 2 dias, iniciou sintomas psiquiátricos, com 
labilidade de humor intensa (agressividade verbal 
e física contra familiares e equipe assistente, 
choro fácil, euforia), não reconhecia a si mesmo 
e nem aos pais, delírios, pensamento incoerente 
e bloqueio de pensamento. As crises de sintomas 
psicóticos apenas remitiam após administração 
de prometazina e haloperidol. Evoluiu com 
diminuição da frequência e intensidade do 
quadro descrito após ajuste de medicações.

Apresentou estudo do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) com discreta pleocitose, 
às custas de linfomononucleares, leucograma 
sem alterações significativas, proteina C reativa 
baixa, discreta elevação de creatinofosfoquinase, 
D-dímero normal, perfil reumatológico normal. 
Realizou dois eletroencefalogramas ao longo 
do internamento em vigília e sonolência, 
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evidenciando atividade de base organizada e 
relativamente simétrica. RNM de crânio normal. 
Tomografia de crânio e angiotomografia arterial 
e venosa de crânio normais

Foram realizados os seguintes exames 
complementares específicos para elucidação 
diagnóstica: RT-PCR para COVID-19 no swab 
nasal 2 vezes, em 14/05, que resultou positivo, 
e, em 21/05/2020, resultou negativo; sorologia 
sérica para herpes vírus simples 1 e 2 (IgG 
positivo e IgM negativo); coleta de LCR em 
15/05 com PCR para SARS-CoV-2 negativo, 
PCR para herpes vírus simples 1 e 2 negativo, 
anticorpo anti-receptor NMDA inconclusivo.

O paciente recebeu aciclovir, suspenso após 
resultado de PCR para herpes vírus simples 1 
e 2 no LCR negativo. Diante da piora clínica, 
tendo sido descartadas encefalite por herpes 
vírus simples 1 e 2 e com PCR negativo para 
SARS-CoV-2 no LCR, a hipótese de encefalite 
autoimune ficou mais fortalecida. Foi indicado 
tratamento com Imunoglobulina 2g/kg, em 
5 dias. O paciente reagiu positivamente a 
esse tratamento, com melhora das mioclonias 
generalizadas e do distúrbio do comportamento.
No início do internamento foi introduzido 
risperidona e clonazepam, tendo sido modificados 
para quetiapina e clobazam. Foi medicado 
com haloperidol e prometazina de resgate nos 
episódios de crise. Paciente recebeu alta com 
sintomas leves, em uso de quetiapina, clobazam, 
e valproato de sódio, com orientação de 
acompanhamento ambulatorial com neurologia 
e psiquiatria.

Discussão

O relato de caso tratou de um adolescente de 
quatorze anos que iniciou um quadro de distúrbio 
do movimento no membro superior esquerdo, 
com discreta hipotrofia muscular. Inicialmente, 
foiaventada a hipótese de radiculopatia cervical 
ou plexopatia do plexo braquial esquerdo, de 
acordo com resultado da ressonância magnética 
de coluna, que mostrou abaulamentos dicais de 

C3 a C6. O paciente recebeu alta com orientação 
para realizar tratamento com a técnica de RPG.

Porém, o paciente evoluiu com intensificação 
do quadro e novos sintomas, retornando à 
emergência pediátrica algumas vezes com 
queixas psíquicas. Finalmente foi internado 
por alteração de várias funções neurológicas 
(síndrome psiquiátrica, distúrbio do movimento, 
alteração na fala e na marcha). Esse conjunto de 
sinais e sintomas foi indicativo do diagnóstico de 
encefalite.3,4 

Todos esses eventos deram-se no contexto da 
pandemia da COVID-19. No mesmo período, 
vários casos de encefalite pelo SARS-CoV-2 
já haviam sido descritos.11-13 A possibilidade 
de uma encefalite pela COVID-19 parecia 
plausível e foi reforçada pelo resultado positivo 
do exame de PCR para SARS-CoV-2 no Swab de 
nasofaringe, mesmo apresentando-se negativo 
no líquido cefalorradquidiano (LCR).(os 
primeiros sintomas ocorreram em 30/04/2020, 
o PCR positivo para SARS-CoV-2 do swab de 
nasofaringe foi colhido 15 dias depois do início 
dos sintomas e o PCR negativo para SARS-
CoV-2 no LCR foi colhido 23 dias depois). 
Entretanto, ao considerarmos o intervalo de 
tempo entre o início dos sintomas e coleta do 
exame, a possibilidade de que as manifestações 
tenham sido causadas pelo SARS-CoV-2 foi 
considerada remota. Aventou-se que o paciente 
tivera uma encefalite por outras causas e a 
presença do vírus SARS-CoV-2 seria uma 
comorbidade.

Por outro lado, se considerarmos que os 
sintomas que fecham critério para encefalite 
iniciaram no dia 10/05/2020, então a 
possibilidade de encefalite pelo SARS-CoV-2 
seria plausível. Nesse caso, nem o PCR negativo 
no LCR poderia descartar definitivamente esse 
diagnóstico, pois no dia 22/05/2020, já estaria 
fora do período de positividade para o PCR, que, 
de acordo com a literatura, tem sido, em média, 
de 72 horas a 6 dias após o início dos sintomas.14 
O que reforçou a a possibilidade da  encefalite 
ter sido causada pelo novo coronavírus. 
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Podemos afirmar que não se trata de uma 
encefalite herpética, pois o PCR para herpes 
vírus simples 1 e 2 no LCR foi negativo. A RNM 
de crânio e a angiotomografia de crânio normais 
descartaram outras causas de comprometimento 
agudo e subagudo do sistema nervoso central, 
como doenças neurovasculares ou inflamatórias 
como encefalomielite aguda disseminada 
(ADEM).15 

Por diagnóstico de exclusão, pelas 
características clínicas, tempo de evolução da 
doença e intensidade dos sintomas psiquiátricos, 
a encefalite autoimune tornou-se a principal 
hipótese diagnóstica. Foi pesquisada a presença 
de anticorpos anti-receptores NMDA no LCR, 
que resultou inconclusivo. Até o presente 
momento não foram realizados exames 
específicos para outras encefalites autoimunes e 
o paciente permanece em acompanhamento.16,17 

Acrescentamos a resposta positiva ao 
tratamento com imunoglobulina, que reforça a 
hipótese de encefalite autoimune. A encefalite 
autoimune é uma causa importante e tratável 
de encefalite aguda. O diagnóstico em uma 
criança em desenvolvimento é desafiador devido 
à sobreposição de apresentações clínicas com 
outras doenças e à complexidade das mudanças 
normais de comportamento. 

A encefalite autoimune em adolescentes e 
adultos jovens pode estar associada a neoplasias, 
principalmente teratomas de ovários e testículos.16,17 
No caso deste paciente, esta hipótese foi afastada, 
com exames de imagem de abdômen e bolsa 
escrotal normais. Existe a possibilidade remota, 
devido à cronologia dos sintomas, de tratar-se 
de uma encefalite autoimune, desencadeada pela 
infecção pelo SARS-CoV-2.18

Outros tipos de doenças autoimunes, 
como Síndrome de Guilláin-Barré, têm sido 
descritas como consequência da infecção pela 
COVID-19.19,20 

A última hipótese seria de uma patologia 
psiquiátrica de base que tenha sido 
descompensada pela infecção pela COVID-19 
e pelo estresse desencadeado pelo clima de 

apreensão provocado pela pandemia. Essa 
hipótese é menos plausível, devido à boa resposta 
ao tratamento com imunoglobulina e à resposta 
frustrada ao uso de neurolépticos.21

Conclusão

Estamos diante de um caso de distúrbio do 
comportamento de início agudo e evolução 
subaguda no contexto da pandemia pela 
COVID-19. O quadro clínico neurológico 
descrito é de uma encefalite e resta-nos a dúvida 
se foi ou não causada pelo SARS-CoV-2 de 
maneira direta ou indireta.

A possibilidade de se tratar de uma encefalite 
autoimune é alta. Sendo assim, pretendemos 
testar o paciente para outros anticorpos anti-
receptores de membrana neuronal.

Distúrbio do comportamento de início 
agudo ou subagudo em jovens e adolescentes, 
antes de serem enquadrados como transtornos 
psiquiátricos, devem, obrigatoriamente, ser 
investigados para causas orgânicas como as 
infecciosas ou autoimunes.
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Encefalite Hemisférica Associada ao SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 Associated Hemospheric Encephalitis 
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Pedro Antônio Pereira de Jesus1, Mateus Santana do Rosário1
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A nova síndrome respiratória aguda grave causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) surgiu em Wuhan, China, e rapidamente se espalhou pelo 
mundo. Embora a apresentação clínica predominante seja a doença respiratória, 
as manifestações neurológicas são cada vez mais reconhecidas. Neste relato, 
demonstramos um caso de encefalite hemisférica como manifestação neurológica 
do SARS-CoV-2 em uma mulher de 74 anos internada no Hospital Santa Izabel 
(HSI) entre maio e julho de 2020. 
Palavras-chave: COVID-19; Encefalite; SARS-CoV-2; Pandemia.

The severe acute respiratory syndrome caused by the novel coronavirus (SARS-
CoV-2) emerged in Wuhan, China, and rapidly spread worldwide. Although the 
predominant clinical presentation is pulmonary, neurological manifestations are 
recognized increasingly. We demonstrate a case of hemispheric brain involvement as 
a neurological manifestation of Sars-CoV-2 in a 74-year-old-female patient admitted 
to Hospital Santa Izabel (HSI) between May and July 2020.
Keywords: COVID-19; Encephalitis; SARS-CoV-2; Pandemic.

Introdução

A doença associada ao novo coronavírus (COVID-19) é uma infecção 
causada por um betacoronavírus chamado SARS-CoV-2, inicialmente  
reconhecido em Wuhan, China, em dezembro de 2019.1 Embora a 
apresentação clínica seja predominantemente respiratória, manifestações 
neurológicas vêm sendo descritas,2 e dentre elas, destaca-se as encefalites e 
doenças imunomediadas.3 Apesar da descrição dessas diversas manifestações 
neurológicas, o acometimento cerebral hemisférico relacionado ao SARS-
CoV-2 é raro.4

Relato de Caso

Paciente de 74 anos, sexo feminino, hipertensa e diabética, foi admitida 
em 11 maio de 2020 no Hospital Santa Izabel (HSI) com rebaixamento 
do nível de consciência (escala de coma de Glasgow = 7), taquicardia 
e baixa saturação de oxigênio. Durante o atendimento inicial cursou com 
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crise epiléptica tônico-clônico generalizada. 
Familiares traziam relato de astenia e tosse 
iniciadas há quatro dias da admissão. A 
tomografia de tórax evidenciou padrão de vidro 
fosco com acometimento entre 25%-50% do 
parênquima pulmonar, além de consolidação em 
ápice esquerdo e bases pulmonares e derrame 
pleural bilateral. A tomografia de crânio não 
demonstrava alterações agudas. Foi submetida 
a intubação orotraqueal e mantida sedada com 
midazolam e fentanil e iniciado tratamento 
empírico com ceftriaxona, azitromicina, 
oseltamivir e fenitoína para profilaxia de crises 
convulsivas. Encaminhada para a unidade de 
terapia intensiva (UTI), utilizou aciclovir pela 
possibilidade de meningoencefalite herpética 
por 14 dias.  A pesquisa de SARS-CoV-2 através 
da reação em cadeia de polimerase (RT-PCR) em 
swab nasofaríngeo (11/05/2020 e 03/06/2020) 
detectou a presença do vírus. Não foi realizado 
RT-PCR no líquor devido a escassez de recursos 
e indisponibilidade do método naquele período. 
Foram realizadas duas punções lombares para 
coleta de líquido cefalorraquidiano (LCR): 
na primeira amostra do dia 15/06/2020, não 
havia descrição de celularidade (por pequena 
quantidade de amostra), porém apresentava 
características inflamatórias com proteínas 
totais de 267mg/dL e glicose de 102mg/dL; a 
segunda amostra do dia 22/06/2020 mostrou 324 
leucócitos (82% linfócitos, 18% neutrófilos), 
242mg/dL de proteínas e glicose  de 80mg/
dL, compatível com processo inflamatório/
infeccioso. O PCR solicitado na segunda amostra 
de LCR para herpes simples vírus I e II resultou 
negativo. Durante o internamento na UTI foram 
presenciadas pelos médicos crises epilépticas 
tônico-clônicas que motivaram ajuste frequente 
de drogas antiepilépticas (DAE). A posteriori, 
os eletroencefalogramas (EEG) realizados não 
registraram descargas epileptiformes e, portanto, 
foram retiradas progressivamente as DAEs. A 
equipe de neurologia foi chamada para avaliar 
a paciente pelo quadro de paralisia facial central 
à esquerda e redução de força muscular nos 

4 membros (pior em hemicorpo à esquerda). 
Devido a essas alterações neurológicas, foi 
realizada a ressonância magnética (RNM) do 
crânio no dia 09/06/2020, que demonstrou 
extensas áreas de alteração de sinal córtico-
subcorticais comprometendo quase que a 
totalidade do hemisfério cerebral direito, com 
áreas de tênue restrição à difusão bem como 
focos de deposição de hemossiderina de permeio 
nas regiões occipital e temporal, achados que, 
dentro do contexto clínico, seriam compatíveis 
com encefalite hemisférica (Figura 1).

Pela gravidade do quadro pulmonar e 
complicações infecciosas, necessitou-se de longa 
permanência em UTI, recebendo alta no dia 
16/06/2020 em uso de cânula de traqueostomia 
sem suporte complementar  de oxigênio, com 
abertura ocular espontânea e mantendo as 
alterações neurológicas descritas anteriormente.
A paciente recebeu alta para “home-care “ no 
dia 10/07/2020 restrita ao leito e demandando 
cuidados diários de enfermagem para aspiração 
de via aérea, higiene e administração de 
alimentação pela gastrostomia. Apesar da 
completa dependência funcional, era capaz 
de interagir com o meio através do olhar e de 
pequenos gestos como um beijo. 

Discussão 

A primeira descrição de encefalite por SARS-
CoV-2 foi caracterizada por rebaixamento 
do nível de consciência e crises epilépticas,5 
mas assim como outras encefalites virais, a 
apresentação clínica pode variar desde sintomas 
leves como a cefaleia, até alterações cognitivas e 
até o coma.6 

Diversas manifestações neurológicas 
associadas ao SARS-CoV-2 foram descritas 
incluindo-se síndrome de Guillain-Barré, Miller 
Fisher, PRES, ADEM, esta última diagnóstico 
diferencial importante para encefalite 
infecciosa.2,3,7,8

A descrição de encefalite hemisférica associada 
ao SARS-CoV-2 foi descrita anteriormente 
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somente em achados anatomopatológicos devido 
à progressão rápida da doença. A descrição do 
cérebro era de edema generalizado, com foco de 
encefalomalácia no hemisfério cerebral direito e 
múltiplas hemorragias petequiais. A histologia 
revelou focos difusos de encefalite, com grandes 
áreas de necrose neuronal, neurofagia e gliose 
reativa ao redor dos vasos sanguíneos e uma 
borda nítida com o parênquima saudável.4

Algumas teorias já foram propostas para o 
acometimento do ao sistema nervoso central 
(SNC) pelo coronavírus, como o movimento 
retrógado do vírus através do nervo olfatório 
ou outros nervos cranianos,  propagação 
hematogênica por linfócitos circulantes,  além 
de dano a barreira cerebral pela tempestade de 
citocinas e aumento de migração de leucócitos 
como resposta imune ao hospedeiro.5

A realização do RT-PCR no LCR não foi 
possível pela não disponibilidade do método 

no período, entretanto, a detecção de RNA de 
coronavírus parece ser infrequente no líquor 
nesses casos.2 O tropismo neurológico do 
SARS-CoV-2 e outros coronavírus pelo SNC 
e sua capacidade de induzir encefalite já foram 
documentadas.6  

Portanto, assumiu-se neste caso que a 
manifestação neurológica observada foi 
relacionada ao novo coronavírus, uma vez que o 
quadro respiratório e outras complicações podem 
ser relacionadas ao COVID-19 e houve detecção 
do vírus em swab de nasofaringe.

Não há tratamento específico para encefalite 
pelo SARS-CoV-2. Questiona-se sobre 
as contribuições relativas de dano viral e 
resposta inflamatória do hospedeiro e se os 
corticosteroides poderiam ser úteis para estes 
casos.2 Há relatos anedóticos de tratamento com 
corticosteroides em altas doses e imunoglobulina 
venosa realizados com sucesso.9

Figura 1. Imagens de RNM do crânio. A: Axial T1 sem contraste demonstrando hiperintensidade de sinal 
cortical, compatível com necrose laminar. B: Axial T1 com contraste, demonstrando realce de gadolíneo 
nas regiões supracitadas, corroborando com o diagnóstico. C e D: FLAIR demonstrando hiperintensidade 
cortical e subcortical em todo hemisfério direito compatível com processo inflamatório agudo (encefalite). 
E. FLAIR coronal. F. DWI demonstrando alteração de sinal em hemisfério cerebral direito.
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Conclusão

Encefalite é uma das manifestações 
neurológicas possíveis da COVID-19, 
caracterizada por inflamação do parênquima 
cerebral e outras alterações estruturais. O 
diagnóstico conclusivo é possível através de 
anatomia patológica, entretanto, pleocitose no 
LCR, exames de neuroimagem e detecção do 
vírus no LCR podem ser utilizados para este 
fim. Apesar do  curso clínico favorável em 
relação a sobrevida, o acometimento cerebral 
foi extenso e repercutiu em comprometimento 
funcional da paciente na desospitalização, e o 
grau de recuperação das sequelas neurológicas 
poderão ser observadas apenas durante o 
acompanhamento ambulatorial.
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A doença causada pelo coronavírus 2019 (COVID-19) pode variar de doença 
assintomática a doença grave decorrente da pneumonia viral. Em pacientes que 
evoluem com piora da hipoxemia, além de aumento da extensão do acometimento 
do parênquima pulmonar, devemos afastar complicações secundárias, como 
tromboembolismo pulmonar e infecção bacteriana sobreposta. Em alguns casos, 
no entanto, faz-se necessário ampliar os diagnósticos diferenciais. Descrevemos 
um caso de paciente com COVID-19 que cursou com piora da hipoxemia 
secundária a síndrome de platipneia e ortodeoxia associada a pneumomediastino.
Palavras-chave: Coronavirus; Hipóxia; Pneumomediastino; Pneumonia Viral; 
Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto.

The 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) can vary from asymptomatic 
illness to severe due to viral pneumonia. In patients with acute deterioration, in 
addition to increasing the extent of involvement of the lung parenchyma, it should 
be investigated secondary complications already well known, such as pulmonary 
thromboembolism and bacterial infection. In some cases, however, it is necessary 
to expand the differential diagnoses. We described a case report of a patient with 
COVID-19 who had hypoxemia worsening secondary to platypnea and orthodeoxia 
syndrome associated with pneumomediastinum.
Keywords: Coronavirus; Hypoxia; Pneumomediastinum; Viral Pneumonia; Adult 
Respiratory Distress Syndrome.

Introdução

A doença causada pelo coronavírus 2019 (COVID-19) tem espectro 
clínico variável.1 Uma pequena parcela dos infectados pelo Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) cursa com hipoxemia 
decorrente de doença respiratória grave secundária a pneumonia viral que, 
por sua vez, pode evoluir para a síndrome do desconforto respiratório agudo 
(SDRA).1 Em pacientes com piora da hipoxemia, complicações secundárias 
bem descritas nessa população, como tromboembolismo pulmonar (TEP) 
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e infecção bacteriana associada, devem ser 
sempre investigadas.2-4 Quando descartadas, 
faz-se necessário avaliar outros diagnósticos 
diferenciais. Neste artigo, relatamos um caso 
grave de COVID-19 que cursou com piora 
da hipoxemia decorrente da síndrome de 
platipneia e ortodeoxia (SPO) associada a 
pneumomediastino. 
 
Relato de Caso

Paciente masculino, 64 anos, com relato 
de episódio de diarreia e febre autolimitados 
há 15 dias, evoluindo, nos últimos 5 dias, com 
tosse seca e dispneia aos moderados esforços. 
Hipertenso, diabético, coronariopata, passado de 
neoplasia de cólon, ex-tabagista (4 anos-maço). 
Chegou à unidade de emergência deambulando 
a despeito de apresentar-se, ao exame físico, 
com hipoxemia (SatO2: 52% em ar ambiente), 
taquipneia (F: 26 irpm), taquicardia (FC: 104 
bpm) e cianose de extremidades que melhorou 
após a suplementação de oxigênio em máscara 
não reinalante 10 L/min. Exame segmentar sem 
outras alterações. Na avaliação complementar, 
foi identificada intensa hipoxemia (pH 7,4; PaO2 
81 mmHg; PaCO2 33 mmHg; HCO3 total 20,4 
mmol/L; BE: - 3,6 mmol/L, SatO2 96%) com 
relação PaO2/FiO2 de 132, leucograma 11.950/
mm3 (Linfócitos 1.550/mm3), anemia (Hb 9,0 
g/dL), alteração da função renal (Ur 112,0 mg/
dL; Cr 1,46 mg/dL; K 5,6 mmol/L), elevação 
do D-dímero (1.260 ng/mL) e PCR 32,3, além 
do RT-PCR para SARS-CoV-2 detectável. 
Tomografia computadorizada (TC) de tórax 
evidenciou opacidades com atenuação em vidro 
fosco difusas, associadas a espessamento septal 
(pavimentação em mosaico) bilateralmente, 
acometendo extensamente o parênquima 
pulmonar (Figura 1A). Diante de quadro grave 
de COVID-19 e pela impossibilidade de afastar 
infecção bacteriana secundária, foi iniciado 
tratamento com ceftriaxona e azitromicina, além 
de dexametasona. Permaneceu em unidade de 
terapia intensiva por 11 dias, sem necessidade 

de ventilação mecânica com pressão positiva, 
recebendo alta em uso de oxigênio sob catéter 
nasal em baixo fluxo (3L/min). Cerca de quatro 
dias após, o paciente evoluiu na enfermaria com 
piora da hipoxemia e febre. Ao exame físico, foi 
identificado cianose periférica e queda da SatO2 
em 10% quando em posição sentada em relação à 
posição supina. Gasometria arterial foi coletada 
nas duas posições com intervalo de três minutos 
(Tabela 1), confirmando a queda importante de 
PaO2 caracterizando a SPO. Foi realizada também 
angiotomografia arterial de tórax, que não 
mostrou falhas de enchimento, mas evidenciou 
áreas de sinal do halo invertido e reforço 
perilobular, compatíveis com pneumonia em 
organização, associada a áreas de atenuação em 
vidro fosco difusas e diminuto pneumomediastino 
(Figura 1B). O ecocardiograma transtorácico 
contrastado com microbolhas não foi sugestivo 
de shunt intracardíaco ou intrapulmonar. A 
ultrassonografia de abdome total foi normal. 
Diante do diagnóstico de SPO por distúrbio de 
ventilação/perfusão (V/Q) secundário ao extenso 
comprometimento parenquimatoso pulmonar 
associado a pneumomediastino, optou-se por 
reiniciar corticoterapia com metilprednisolona 
em dose alta, manter suplementação de oxigênio 
e fisioterapia motora e respiratória intensificadas. 
Paciente evoluiu com resolução da SPO e recebeu 
alta mantendo boa SatO2 em ar ambiente. A 
tomografia de tórax de controle, após 14 dias de 
tratamento com corticoide, evidenciou redução 
significativa das alterações parenquimatosas 
e resolução completa do pneumomediastino 
(Figura 1C). A Figura 2 demonstra os achados 
do parênquima pulmonar mais significativos da 
infecção por COVID-19 durante o decorrer do 
caso. 

Discussão

Os achados tomográficos da COVID-19 
vêm sendo amplamente descritos na literatura 
médica.5 Apesar de relatados, ainda são poucos 
os casos de pneumotórax e/ou pneumomediastino 
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Tabela 1. Gasometria arterial em uso de suplementação de oxigênio (11L/min, FiO2 65%) sob 
máscara não reinalante coletada em posição deitada e posição sentada após cerca de 3 minutos mostra 
importante queda de PaO2.

Posição pH PaO2 PaCO2 Bicarbonato B.E. SatO2 Lactato PaO2/FiO2

Deitado 7,44 97 45 30,5 5,6 98% 2,2 149
Sentado 7,43 74 46 30,5 5,3 95% 2,1 113

PaO2: pressão parcial de oxigênio; PaCO2: pressão parcial de gás carbônico; BE: base excess; SatO2: saturação de oxigênio; 
FiO2: fração inspirada de oxigênio.

Figura 1. As imagens de janela de parênquima pulmonar durante a evolução do caso evidenciaram: (A) 
opacidades com atenuação em vidro fosco difusas pelo parênquima pulmonar associadas a espessamento 
septal liso configurante padrão de pavimentação em mosaico; (B) opacidades com atenuação em vidro 
fosco difusas pelo parênquima pulmonar por vezes consolidativas associadas a áreas de pavimentação 
em mosaico, reforço perilobular e diminuto pneumomediastino; (C) opacidades com atenuação em vidro 
fosco com menor atenuação, sugerindo processo infeccioso/ inflamatório em involução.

associados a essa infecção viral.6 Habitualmente, 
o pneumomediastino trata-se de uma condição 
autolimitada, podendo, entretanto, levar à piora 
da dispneia e hipoxemia. De forma semelhante 
a outras doenças, o provável mecanismo 
fisiopatológico no contexto da COVID-19 
decorre do aumento do gradiente de pressão entre 
os alvéolos e estruturas circundantes, resultando 
na ruptura alveolar com passagem de ar para o 
interstício peribroncovascular e posteriormente 
para o hilo e mediastino. Sugere-se que esse 
gradiente de pressão pode estar relacionado 
com o envolvimento heterogêneo pulmonar.7 
Dessa forma, a ocorrência de pneumomediastino 
espontâneo em pacientes com COVID-19 deve 
ser cuidadosamente monitorado como um 
indicador potencial de agravamento da doença.8 

A SPO é uma condição rara caracterizada pela 
queda da saturação periférica de oxigênio (SpO2) 
> 5% e/ou pressão parcial de oxigênio (PaO2) 
> 4 mmHg quando em ortostase.9 Geralmente 
subdiagnosticada, deve ser suspeitada quando 
dispneia e hipoxemia são desencadeadas ou 
exacerbadas em ortostase, com melhora em 
decúbito dorsal. A fisiopatologia envolve 
a ocorrência de shunt intracardíaco ou 
intrapulmonar, distúrbio V/Q ou combinação 
destes. Nas doenças parenquimatosas extensas, 
sugere-se que a postura ereta leve ao aumento 
do fluxo sanguíneo para as bases pulmonares 
(doentes e mal ventiladas) por efeito gravitacional, 
podendo ocorrer shunt pulmonar com alteração 
importante na relação V/Q e consequente 
platipneia-ortodeoxia. Em posição supina, por 

A B C
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C D

outro lado, há uma maior área de distribuição da 
ventilação e da perfusão pulmonar, o que leva 
a uma melhora da relação V/Q com redução da 
hipoxemia.9

Um estudo retrospectivo em uma UTI de 
Singapura descreveu todos os casos graves de 
COVID-19 relacionados com SPO durante um 
período de quatro meses. A SPO foi observada 
em cinco de 20 pacientes sobreviventes. Os 
indivíduos afetados eram mais velhos, com 
idade média de 64 anos e apresentavam menor 
índice de massa corporal (média de 24,7kg/
m2). Este fenômeno teve resolução em média 

ao longo de 17 dias, após melhora da doença 
parenquimatosa.10

Acreditamos que o extenso acometimento 
intersticial decorrente da resposta inflamatória 
à infecção pelo SARS-CoV-2 em nosso 
paciente tenha sido responsável pelo distúrbio 
V/Q e consequente SPO, agravado pelo 
pneumomediastino. Apesar incomum, casos 
têm sido descritos de SPO e pneumomediastino 
isoladamente em pacientes com infecção pelo 
SARS-CoV-2. Até o nosso conhecimento, esse 
é o primeiro caso relatado de SPO associado a 
pneumomediastino em paciente com COVID-19, 

Figura 2. As imagens de janela de parênquima pulmonar evidenciam opacidades em vidro fosco por vezes 
consolidativas (seta laranja) associadas a áreas com pavimentação em mosaico, sinal do halo invertido 
e reforço perilobular (seta roxa). Em campos inferiores, evidencia-se presença de bronquiectasias de 
tração (seta preta). Pneumomediastino dissecando estruturas mediastinais (seta azul).
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reforçando a necessidade de ampliar o olhar 
para essas condições, talvez não tão raras, mas 
subdiagnosticadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A COVID-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que 
apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 
respiratórios graves. 

O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por gotículas respiratórias 
(expelidas durante a fala, tosse ou espirro) de pessoas sintomáticas para outras 
pessoas que estão em contato próximo (menos de 1 metro), pelo contato 
direto com a pessoa infectada ou por contato com objetos e superfícies 
contaminados. Além disso, evidências científicas apontam para uma possível 
transmissão da COVID-19 por inalação do vírus através de partículas de 
aerossóis (partículas menores e mais leves que as gotículas), especialmente 
a curtas e médias distâncias. É importante lembrar que a transmissão por 
aerossóis já era reconhecida como de alto risco em situações que comumente 
podem gerar essas partículas em ambientes hospitalares, como por exemplo, 
durante a manipulação direta da via aérea, intubação e extubação de pacientes, 
em procedimentos de aspiração, dentre outros.

O período de incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus 
e o início dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, pode ser de 1 
a até 14 dias. O reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido de infectados 
e contactantes são essenciais para impedir a transmissão e fornecer cuidados 
de suporte em tempo hábil.

2. OBJETIVO 

Identificar precocemente, de forma rápida e programada, casos de 
pacientes suspeitos/confirmados (sintomáticos/assintomáticos) em unidades 
não referenciadas para atendimento ao paciente com COVID-19 no Hospital 
Santa Izabel, evitando a propagação e disseminação da infecção. 
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3. APLICAÇÃO 

A todas as unidades assistenciais do Hospital Santa Izabel.

3.1. Formas de Acionamento 

•  Surgimento de casos positivos para COVID-19 em pacientes fora das unidades de referência. 

4. TERMOS E DEFINIÇÕES 

APS – Atenção Primária a Saúde.
COVID 19 – Coronavírus. 
SARS-CoV-n2 – Novo coronavírus identificado como agente etiológico da doença pelo coronavírus 
2019 (COVID-19).
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual;
MS – Ministério da Saúde;
SG – Síndrome Gripal;
SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave.
SMO – Serviço de Medicina Ocupacional.
SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.
TR – Teste Rápido.

5. NORMAS 

5.1. Paciente

•   Surgimento de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 em pacientes que não estavam 
alocados em enfermarias específicas para tal comorbidade.

5.1.1. Diante do ocorrido na unidade, são necessárias as seguintes ações:
• Informar imediatamente ao SCIH da ocorrência; 
• Alocar caso suspeito/confirmado em unidade específica ou leito de isolamento e testá-lo com 

RT-PCR; 
• Detalhar história clínica do paciente e seu percurso na estrutura interna do hospital; 
• Instituir precauções para todos os expostos;
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• Transferir paciente para unidade de referência COVID-19;
• Comunicar áreas envolvidas por e-mail; 
• Reforçar uso de EPIs na unidade; 
• Reforçar higienização de mãos; 
• Acionar higienização para limpeza do ambiente; 
• Bloquear leito contíguo (no caso de ocorrência em enfermaria);
• Na ocorrência de colaboradores positivos assintomáticos (incluindo médicos), deve-se testar 

os pacientes que foram assistidos por esses colaboradores.

5.2. Colaborador

5.2.1. Área Assistencial
• Os colaboradores da assistência direta dos pacientes deverão utilizar os EPIs já definidos em 

protocolo para atendimento COVID-19, até finalização da investigação na unidade e novas 
recomendações. Ressaltamos que para procedimentos que possam gerar aerossol o profissional 
deve utilizar toda a paramentação (óculos, máscara N95, gorro, capa impermeável, avental 
descartável branco). Os colaboradores administrativos da unidade deverão fazer uso da 
máscara cirúrgica.

• Em caso de paciente com resultado positivo, expandir a testagem em todos os profissionais de 
saúde que atuaram na assistência da unidade no período. 

• Na ocorrência de colaboradores (incluindo médicos) com resultados positivos, os mesmos 
deverão ser afastados, mesmo que assintomáticos.

• Como medida de boas práticas e de precaução, recomendamos que os profissionais destas 
unidades evitem aglomerações e circular em áreas comuns sem estar em uso de máscara, além 
de reforçar incansavelmente a importância da higienização das mãos. 

6. REPONSABILIDADES 

6.1. Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH do HSI

• Após notificação da equipe assistencial, APS ou laboratório – investigar possibilidade de 
surtos em unidades específicas e analisar cada caso individualmente.

• Discutir com equipe médica assistencial possibilidade de coorte.
• Indicar busca ativa de pacientes possivelmente expostos ao vírus através de colaboradores que 

testaram positivo ao SARS-CoV-2 em determinada unidade.
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• Rastrear a movimentação do paciente.
• Indicar a higienização terminal da unidade.
• Reforçar higienização das mãos e uso adequado dos EPIs.
• Acompanhar resultado de RT-PCR de pacientes; 
• Disparar alerta crítico e ações conforme estabelecido nesta política; 
• Comunicar por e-mail as recomendações aos setores envolvidos.

6.2. Unidade de Internação 

• Avaliar diariamente os pacientes internados e identificar potenciais suspeitas de COVID-19. 
• Comunicar imediatamente ao SCIH da ocorrência de caso suspeito de COVID-19 em unidade 

não dedicada à doença.
• Alocar caso suspeito em leito de isolamento e coletar RT-PCR.
• Reforçar uso de EPIs e higienização de mãos na unidade.
• Acionar higienização para limpeza da unidade.
• Seguir orientações emitidas pelo SCIH.

6.3. Atenção Primária a Saúde

• Estratégia de vigilância passiva: orientação dos profissionais a se autoavaliarem e notificar a liderança 
presença de sintomas/sinais suspeitos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave.

• Estratégia ativa presencial: realização de BLITZ imediata na unidade identificada, com 
aplicação de checklist.

• Identificação de sintomáticos com afastamento imediato.
• Realização de TR em todos os colaboradores, afastando os que apresentarem IgM positivo.
• Realização de teste RT-PCR nos colaboradores assintomáticos com teste rápido positivo e 

todos sintomáticos.
• Seguir diretriz de afastamento determinada na instituição.
• Monitoramento durante 05 dias de sintomas e sinais dos colaboradores assintomáticos que 

apresentarem o teste rápido negativo.
• Indicar higienização terminal da unidade.
• Reforço nas orientações de uso de EPIs recomendados conforme função específica e protocolo 

institucional.
• Reforço na orientação de higienização das mãos.
• Acionar a SCIH e Segurança do trabalho.
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6.4. Epidemiologia do HSI

• Notificar em sistema E-SUS, SIVEP, FORM-SUS.
• Comunicar ao laboratório os resultados dos exames para pesquisa de SARS-COV-2 de 

pacientes que realizaram o teste em outros serviços de saúde.
• Anexar em prontuário os resultados dos resultados dos exames para pesquisa de SARS-COV-2 

de pacientes que realizaram o teste em outros serviços de saúde.

6.5. Segurança do Trabalho 

• Garantir o abastecimento dos EPIs necessários a todas as categorias que atuam direta ou 
indiretamente na assistência ao paciente com COVID-19.

• Ministrar treinamentos quanto à paramentação/desparamentação antes dos colaboradores e 
parceiros iniciarem atividades em áreas de atendimento ao paciente com COVID-19.

• Assessorar os gestores quanto à definição de áreas dedicadas à paramentação/desparamentação 
dos colaboradores que atuam nas áreas de atendimento ao paciente com COVID-19, assim 
como, definir e aplicar sinalização de piso (área vermelha/Amarela).

• Reforçar higienização das mãos.

7. REFERÊNCIA NORMATIVA 

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020:Orientações para a Prevenção da Transmissão de COVID-19 Dentro 
dos Serviços de Saúde, Brasília, 08 de Maio de 2020.

Nota Técnica COE - Saúde Nº 35 de 28 de março de 2020: Procedimentos para Trabalhadores de Saúde da SESAB com 
Suspeita de COVID-19 e Contactantes da Área de Saúde.

NR 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

RDC Nº 36, de 25 de Julho de 2013: Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências.

Recomendações de Proteção aos Trabalhadores dos Serviços de Saúde no Atendimento de COVID-19 e Outras Síndromes 
Gripais - Coronavírus 19, Ministério da Saúde. 

Boletim Epidemiológico No 7: Centro de Operações e Emergências em Saúde Pública/ Doença pelo Coronavírus 2019 
(COE-COVID19) - 04/04/2020.

8. ANEXOS 

Anexo 01 – Alerta Crítico (Paciente) 

POLÍTICA

Alerta Crítico SARS-CoV-2 para Paciente



169Rev. Cient. HSI 2020;4(3/4)

www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br

SARS-CoV-2: Alerta Crítico para Paciente

ELABORADO POR:
Joicilene Borges (Enfermeira, Coordenadora do SCIH)
Leila Azevedo – (Infectologista, Médica do SCIH)
Raissa Bastos (Infectologista, Médica do SCIH)
Soraia Accioly (Enfermeira, Gerente do SCIH)

CONSENSADO POR:
Soraia Accioly
(Gerente de Qualidade)

APROVADO POR:
José Ricardo Madureira
(Diretor Técnico Assistencial)

POLÍTICA

Alerta Crítico SARS-CoV-2 para Paciente

Início

Comunicar ao SCIH o surgimento
de caso suspeito em unidade não

COVID-19

Investigar / rastrear o caso

Estabelecer recomendações
conforme Política de Alerta Crítico

Comunicar por e-mail as
recomendações as áreas

envolvidas

Fim

E
qu

ip
e

A
ss

is
te

nc
ia

l

Realizar TR (Teste Rápido) nos
colaboradores

S
C

IH

Resultado
disponível para Covid-19?

C
oo

rd
en

aç
ão

 / 
Li

de
ra

nç
a

da
 U

ni
da

de

Disparar alerta critico

Sim

Resultado positivo? Não

Áreas:

Assistência
NGL
Higienização
APS
Segurança do Trabalho

Comunicar ao APS a relação dos
profissionais contactantes

Acionar higienização para realizar
desinfecção terminal em toda

unidade

Acionar NGL para trâmites de
gestão de leitos

Movimentação do paciente no HSI
Solicitação / Resultado de exame
para Covid-19
Levantamento da história clínica

Descartar suspeita

Sim

Estabelecer recomendações para
minimizar surto até

disponibilização do resultado
Não

Contactante de paciente com
resultado positivo ou suspeito

Convocar o colaborador para
realizar RT-PCR

Sim

IgM positivo?

Não

Definir conduta conforme
resultado do exame

Se afastamento ou retorno
as atividades laborais

A
te

nç
ão

 P
rim

ar
ia

 a
 S

aú
de

 -
A

P
S

Encaminhar a relação de pacientes
contactantes do caso

Bloqueio de admissão na unidade
Bloqueio de leitos (se paciente
em quarto compartilhado)
Transferência de paciente para
unidade COVID-19
Seguir fluxos institucionais
para COVID-19

Anexo 01 - Alerta Crítico (Paciente)
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Instruções para Autores

 Os autores devem encaminhar o manuscrito em 
Português com abstract em Inglês, salvo artigos 
originais que devem ser encaminhados tanto em 
Português como em Inglês. O manuscrito deve 
conter uma carta de apresentação para o Editor-
Chefe da revista, com todos os dados do autor 
correspondente, como filiação (e coautores), 
endereço, número de telefone e e-mail. Os artigos 
devem ser submetidos pelo autor correspondente 
através de e-mail rchsi@santacasaba.org.br ou 
do site www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.
org.br. Juntamente com a carta de apresentação, 
o autor correspondente deverá encaminhar 
uma declaração assinada, confirmando que o 
conteúdo do manuscrito representa a opinião dele 
e dos coautores, assim como não há conflito de 
interesses, além da informação de que o manuscrito 
não foi nem está sendo submetido ou sobreposto/
duplicado em outra revista. Os manuscritos que 
obrigatoriamente necessitaram de uma aprovação 
do Comitê de Ética, deve apresentar o ofício e o 
número; assim como, manuscritos que obtiveram 
fundos de financiamento, devem indicá-los.
 Os manuscritos podem ser submetidos nas 
seguintes categorias:

•  Investigação básica ou clínica original (artigos originais 
sobre temas de amplo interesse no campo da medicina). 
Congratulamo-nos com trabalhos que discutem aspectos 
epidemiológicos da saúde, ensaios clínicos e relatórios 
de investigações de laboratório.

•  Apresentação e discussão de casos (os relatos de 
caso devem ser cuidadosamente documentados e 
devem ser importantes porque ilustram ou descrevem 
características incomuns ou têm implicações práticas 
importantes).

•  Briefs de novos métodos ou observações.

•  Resumos de art igos (ar t igos já  publicados, 
sumarizados,com uma nova abordagem crítica).

•  Atualização de tema ou revisões de última geração 
(revisões sobre tópicos importantes para leitores em 
diferentes áreas geográficas).

•  Artigos multiprofissionais (artigos que apresentem a 
importância da inter disciplinaridade na área de saúde).

•  Cartas ao editor ou editoriais referentes a publicações 
anteriores ou contendo breves relatos de descobertas 
incomuns ou preliminares.

•  Estado de arte,  contendo ideias,  hipóteses e 
comentários (artigos que avançam para hipóteses ou 
representam uma opinião relacionada a um tópico de 
interesse atual).

 Os autores devem fazer o checklist do 
manuscrito antes de enviá-lo à Revista.
 Os suplementos da Revista incluem artigos sob 
um tema unificador, como aqueles que resumem 
apresentações de simpósios ou se concentram em 
um assunto específico. Estes serão adicionados à 
publicação periódica e serão revisados da mesma 
maneira que os manuscritos submetidos.

Política Editorial

 Os editores da Revista reservam o direito de 
editar os manuscritos submetidos em relação 
à clareza, gramática e estilo. Os autores terão 
a oportunidade de revisar essas alterações na 
prova final, antes da impressão do manuscrito. 
Alterações e revisões no conteúdo apenas serão 
aceitas para impressão após as provas finais serem 
assinadas pelo autor, com anuência dos coautores. 

A Revista Científica Hospital Santa Izabel não 
aceita artigos duplicados, sobrepostos ou que 
estejam sendo submetidos em outro Jornal. 

Processo de Revisão por Pares

 Todos os manuscritos originais serão 
encaminhados a um Editor Associado pelo 
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Editor-Chefe, ou enviados a especialistas ad hoc 
para revisão por pares. Entretanto, é o Editor-
Chefe que toma a decisão final de aceitar, rejeitar 
ou solicitar revisão do manuscrito. Um pedido 
de revisão não garante a aceitação do manuscrito 
revisado.
 Os manuscritos também podem ser enviados 
para revisão estatística ou revisores ad hoc. O 
tempo médio da submissão até a primeira decisão 
é de três semanas.

Revisões

 Manuscritos devem ser reenviados pelos 
autores após a revisão, quando necessária, até 
quinze dias após a solicitação. O texto revisado 
deve incluir resposta ponto a ponto e deve indicar 
quaisquer alterações adicionais feitas pelo autor. 
Qualquer alteração na autoria, incluindo uma 
mudança na ordem dos autores, deve ser acordada 
por todos os autores, e uma declaração assinada 
por todos deve ser submetida à redação.

Estilo

 Os manuscritos podem ser submetidos em 
formato eletrônico pelo site www.revistacientifica.
hospitalsantaizabel.org.br ou pelo e-mail rchsi@
santacasaba.com.br. Cada manuscrito terá um 
número de registro. O arquivo deve ser enviado 
em Word ou no arquivo de formato de documento 
RTF para textos e JPG (300dpi) para figuras.
 Os autores devem ser indicados em uma 
carta de apresentação com endereço, número 
de telefone e e-mail do autor correspondente. 
O autor correspondente será convidado a fazer 
uma declaração confirmando que o conteúdo do 
manuscrito representa a opinião dos coautores e 
que nem o autor correspondente nem os coautores 
têm manuscritos submetidos/sobrepostos ou 
duplicados em outros jornais.
 Os textos dos manuscritos devem conter: 
título, resumo, corpo do texto (com subtópicos, 
como Introdução, Objetivo, Material e Métodos, 
Resultados, Discussão, Conclusão; ou outros 

subtópicos que não de artigos originais), 
agradecimentos, referências, tabelas, figuras e 
legendas. O running title não deve ultrapassar 40 
caracteres e devem estar no topo de cada página, 
assim como a paginação. As referências devem 
seguir o “Requisitos Uniformes para Manuscritos 
Submetidos a Revistas Biomédicas” ou “Estilo 
de Citação Vancouver” (vide American Medical 
Association Manual of Style: a guide for authors 
and editors). Títulos de periódicos não listados no 
Index Medicus devem ser escritos por extenso.

Aprovação do Comitê de Ética

 Artigos que necessitem de aprovação em 
Comitê de Ética devem encaminhar ofício de 
aprovação com número específico (número de 
protocolo e / ou certificação de aprovação deve 
ser enviada após as referências). O número do 
protocolo deve ser incluído no final da seção 
Introdução do artigo.

Ética

 Falsificação ou fabricação de dados, plágio, 
incluindo publicação duplicada do trabalho 
dos próprios autores sem a devida citação e 
apropriação indébita do trabalho são práticas 
inaceitáveis. Quaisquer casos de má conduta ética 
serão tratados com rior de acordo com as leis 
vigentes.

Conflitos de Interesse

 No momento da submissão, cada autor deve 
revelar qualquer interesse financeiro ou afim, 
direta ou indiretamente, ou outras situações que 
possam levantar a questão do viés no trabalho 
apresentado ou as conclusões, implicações 
ou opiniões declaradas - incluindo fontes 
pertinentes comerciais ou outras de financiamento 
para o(s) autor(es) individual(is) ou para o(s) 
departamento (s) ou organização(ões) associada(s) 
e relações pessoais. Existe um potencial conflito 
de interesses quando alguém envolvido no 
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revisores ou do conselho editorial da Revista, 
isentando-a de responsabilidades cíveis e 
criminais. 

Declaração de Privacidade

 Os nomes e endereços de e-mail inseridos 
nesta Revista serão utilizados para o propósito 
deste periódico e não serão disponibilizados 
para qualquer outra finalidade ou qualquer 
outra parte.

processo de publicação possui interesse financeiro 
ou de outra ordem nos produtos ou conceitos 
mencionados em um manuscrito submetido ou 
em produtos concorrentes que possam influenciar 
seu julgamento.

Isenção de Responsabilidade Material

 As opiniões expressas na Revista são as dos 
autores e colaboradores e não necessariamente 
reflete aquelas da Revista, dos editores, 
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CHECKLIST

 Por favor, forneça uma carta de apresentação com o envio do seu artigo, especificando o autor 
correspondente, bem como endereço, número de telefone e e-mail. Não se esqueça de encaminhar 
juntamente a declaração de conflito de interesses, número/protocolo do Comitê de Ética (se for o caso), 
se houve auxílio de instituições de fomento, e de que o artigo está sendo submetido apenas à Revista 
Científica Santa Izabel.

 Envie seu artigo usando nosso site www.revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br ou pelo e-mail 
rchsi@santacasaba.org.br. Use Word Perfect / Word para Windows, e figuras em JPG (300 dpi). 

 Todo o manuscrito (incluindo tabelas e referências) deve ser digitado de acordo com as diretrizes da 
Revista (Sistema Vancouver), ou seja, as referências devem ser numeradas na ordem em que aparecem 
no texto, de forma sobrescrita. Ex: “Segundo Santo e colaboradores (2019)1; ou....... “nos esudos sobre 
doenças coronarianas.1 - as referências devem vir após vírgula, ponto, dois pontos e ponto-e-vírgula; 
entretanto, quando se tratar da referência explicitada de autor ou estudo, deve vir logo em seguida.

 A ordem de aparição do material em todos os manuscritos deve ser a seguinte: página de título, 
resumos, texto, agradecimentos, referências, tabelas, legendas de figuras/tabelas/gráficos, figuras/
tabelas/gráficos.

 O título do manuscrito não deve possuir mais do que três linhas impressas, autores com titulação 
e afiliação completas, nome e endereço completo para o qual as solicitações de correspondência 
e reimpressão devem ser enviadas, e notas de rodapé indicando as fontes de apoio financeiro e as 
mudanças de endereço.

 Agradecimentos a pessoas que ajudaram os autores devem ser incluídos na página anterior às 
referências.

  As citações de referência devem seguir o formato estabelecido pelo "Estilo de Citação de 
Vancouver".

 Se você citar um trabalho próprio ainda não publicado (ou seja, um artigo "in press") no manuscrito 
que está enviando, você deve anexar um arquivo do artigo "in press".

 Se você citar um trabalho da internet, deverá seguir as exigências do Estilo Vancouver. Informar 
dia de acesso.

 Se você citar dados não publicados que não é seu, deverá fornecer uma carta de permissão ao autor 
dessa publicação.

 Por favor, forneça figuras de alta qualidade (mínimo de 300 dpi: JPG ou TIF). As figuras devem vir 
em um arquivo separado.

 Fornecer legenda de figuras/tabelas/gráficos para cada um deles.

 Se o estudo receber um apoio, o nome dos patrocinadores deve ser incluído no texto, depois das 
afiliações do autor.




