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TÍTULO: CORONAVÍRUS E SISTEMA NERVOSO: ASPECTOS  CLÍNICOS, 

IMAGEM E LABORATORIAIS DA NEUROINVASÃO,  EPIDEMIA 2019-2020 

 

RESUMO 

Em dezembro de 2019, na China,  um  surto de pneumonia, de alta  transmissibilidade e 

letalidade  em humanos, foi iniciado por  um novo Coronavírus. . A disseminação por 

todos os continentes ocorreu em menos de 2 meses, sendo considerada pandemia pela 

organização mundial de saúde (OMS), em março de 2020. As manifestações clínicas da 

atual pandemia apresenta semelhança com outras coronaviroses, a SARS-CoV e a MERS-

CoV, em 2002 e 2012, respectivamente 3,4. A pandemia atual é causada pelo  

betacoronavirus 2  que pode causar sindrome respiratória aguda grave  (derivado do 

inglês severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e a doença 

infecciosa causada por este agente tem sido denominada de doença do Coronavírus 2019 

(COVID19) pela organização mundial de Saúde (OMS). A família do Coronavirus 

humano apresenta  principal tropismo  pelo sistema  respiratório e tem nas vias aéreas 

superiores e pulmão as  principais manifestações. Porém outros sistemas como o trato 

digestório, fígado e sistema nervosos também tem potencial de acometimento. Estudos 

experimentais in vivo e in vitro têm reforçado o neurotropismo por meio de estudos. 

Portanto, potencial para invasão do sistema nervoso SN tem sido demonstrado por quase 

todos betacoronavirus incluindo SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV229E, HCoV OC43, virus 

da hepatite e vírus da encefalomielite hemaglutinante suína podendo induzir patologias 

neurológicas em modelos experimentais11. A atual pandemia do COVID-19 trouxe mais 

sinalizações experimentais in vivo15 e clínicas  do neurotropismo do coronavírus em 

humanos, particulamente com manifestações de acidente vascular encéfalico, alteração da 

consciência e lesão muscular16. Dessa forma, consideramos justificado estudo que aborde 

os aspectos clínicos, de imagem, eletroneuromiográficos e da quebra de barreira  

hematoencéfalica para melhor conhecer como se manifesta a neuroinvasão do sistema 

nervoso. pelo vírus SARS-CoV-2. Objetivo: Avaliar a invasão do sistema nervoso em 

pacientes com infecção pelo Coronavirus com manifestações neurológicas e com alguma 

condição com potencial vulnerabilidade, como uso de imunossupressor. 3.Metodologia: 

Este projeto é monocentrico de abrangência nacional e utilizará um sistema para 

recebimento, edição e armazenamento de dados, o Registro Brasileiro de Doenças 

Neurológicas (REDONE-BR) com projeto em andamento sob o CAAE 

62361216.0.0000.5411 aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina 

de Botucatu, UNESP e patrocinado pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN),  
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liberado desde janeiro de 2017. Este sistema modular possui já abas informativas sobre 

dados pessoais e geoespaciais, diagnóstico e capacidade funcional e uma aba para receber 

novos projetos. Neste projeto guarda chuva, a adesão do neurologista por meio do aceite é 

oferecida online e as dos pacientes, em papel. O médico fará cadastro colocando nome, 

CRMUF, local de trabalho (SUS, convênio ou particular) e email. Serão coletados dados 

de identificação do paciente similar ao que é utilizado pelos sistemas datasus, nome 

completo, data de nascimento e nome da mãe para permitir cruzamento de dados futuros 

com os sistemas de internação e óbito. Além disso, dados sobre sexo, cor da pele e etnia e o 

local de moradia, dados de imagens, liquor e manifestações clínicas serão coletados. 

Análises Estatísticas Estatística descritiva será utilizada para descrever as características 

do grupo de participantes. Os resultados esperado são Identificação das características 

clínicas, de imagem, de ENMG e quebra de barreira  de pacientes infectados por corona 

vírus e evoluindo com neuroinvasão. Informações colhidas de um grande  grupo de 

pacientes poderão dar informações valiosas que repercutiram no manejo de pacientes 

futuros 
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Introdução  

Em dezembro de 2019, na China,  um  surto de pneumonia, de alta  transmissibilidade e 

letalidade  em humanos, foi iniciado por  um novo coronavírus 1  A disseminação por 

todos os continentes ocorreu em menos de 3 meses, sendo considerada pandemia pela 

organização mundial de saúde (OMS), em março de 20202. As manifestações clínicas da 

atual pandemia apresenta semelhança com outras coronaviroses, a SARS-CoV e a 

MERS-CoV, em 2002 e 2012, respectivamente 3,4. A pandemia atual é causada pelo  

betacoronavirus 2  que pode causar sindrome respiratória aguda grave  (derivado do 

inglês severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e a doença 

infecciosa causada por este agente tem sido denominada de doença do Coronavírus 

2019 (COVID19) pela organização mundial de Saúde (OMS)5. 

A maioria dos acometidos pela COVID-19 evoluem com gripe leve, pneumonia sem 

complicações. Em torno de 20%,  pneumonias complicadas podem evoluir para 

insuficiência respiratória e choque séptico, com alto desfecho fatal6,7. Há crescente  

conjunto de evidências que a gravidade de sua manifestação clínica está associada a 

idade e presença de comorbidades8. Não há medicação específica para tratamento da 

COVID-19. O órgão americano, Food and Drug Administration (FDA), e outros 

governamentais de diferentes países, declara em seu site que está trabalhando com 

instituições governamentais e parceiros internacionais.   Mas, ainda não se tem nenhuma 

medicação aprovada nem elementos para suspender medicações em uso.  

 Na COVID19 há evidência de desregulação imune caracterizada pela linfopenia 

nos casos mais graves, maior contagem de leucócitos e taxa neutrófilo-linfócito (TNL) e 

menor porcentagem de monócitos, eosinófilos e basófilos9. Adicionalmente, também foi 

observado que no grupo de maior gravidade da COVID-19, a linfopenia cursava com 

redução das células T helper maior que das célula T supressora. A disregulação imune 

também ocorre no privilegiado sistema nervoso central10. 

Coronavírus humanos é uma família de vírus que o principal tropismo é pelo sistema  

respiratório e tem nas vias aéreas superiores e pulmão as  principais manifestações.. 

Porém outros sistemas como o trato digestório, fígado e sistema nervosos também tem 

potencial de acometimento em humanos11. Para o SN, as evidências são originadas 

principalmente de estudos experimentais e de alguns casos relatados. Estudos 

experimentais realizados por meio de  cultura celular de linhagens neurais evidenciam 

invasão de células oligodendrocíticas e gliais pelo Coronavirus 229E e OC4312.  
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 Experimentos in vivo  também têm reforçado o neurotropismo por meio de estudos com 

animais e o desenvolvimento de encefalites induzidos por coronavirus13. Além de 

demonstrar que a infecção pode ser aguda e persistente14 Adicionalmente, em humanos 

com infecção por SARS-CoV há relato de polineuropatia e miopatia de doente crítico, 

convulsão tônico-clônica generalizada  inclusive com demonstração do virus no liquor. 

 Portanto, potencial para invasão do sistema nervoso SN tem sido demonstrado 

por quase todos betacoronavirus incluindo SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV229E, 

HCoV OC43, virus da hepatite e vírus da encefalomielite hemaglutinante suína podendo 

induzir patologias neurológicas em modelos experimentais11. A atual pandemia do 

COVID-19 trouxe mais sinalizações experimentais in vivo15 e clínicas  do 

neurotropismo do coronavírus em humanos, particulamente com manifestações de 

acidente vascular encéfalico, alteração da consciência e lesão muscular16. Dessa forma, 

consideramos justificado estudo que aborde os aspectos clínicos, de imagem, 

eletroneuromiográficos e da quebra de barreira  hematoencéfalica para melhor conhecer 

como se manifesta a neuroinvasão do sistema nervoso. pelo vírus SARS-CoV-2.  

 

Objetivo Primário 

Avaliar a invasão do sistema nervoso em pacientes com infecção pelo coronavirus - 

Brasil 

 

Objetivos secundários 

1. Avaliar  a neuroinvasão pelo Coronavirus  por meio das manifestações neurológicas 

em paciente positivos.  

 

2.Avaliar  a neuroinvasão pelo Coronavirus por meio das alterações das imagens do 

sistema nervoso em pacientes positivos.  

 

3.Avaliar a neuroinvasão pelo Coronavirus por meio de eletroneuromiografia nos casos 

com sinais e sintomas do sistema nervoso periférico. 

 

4.Avaliar  a disfunção da barreira hematoencefálica no sangue e líquor de pacientes 

positivos para o coronavirus em pacientes positivos apresentando manifestações 

neurológicas. 
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5. Avaliar  a incidência  de "estados gripais"  Coronavirus ou não em  pacientes com 

doenças autoimunes sob uso de imunossupressores e imunomoduladores - perspectiva 

do médico e serviços de saúde, em teletrabalho, em busca ativa ou demanda espontânea 

 

6. Avaliar a incidência de "estados gripais"  Coronavirus em pacientes com doenças 

neurológicas autoimunes sob o uso de imunossupressores e imunomoduladores - 

perspectiva do paciente por meio de sistemas online em situação de restrição das 

atividades, sob o mantra “fique em casa”. 

 

Metodologia 

 

Este projeto é monocentrico de abrangência nacional e utilizará um sistema para 

recebimento, edição e armazenamento de dados, o Registro Brasileiro de Doenças 

Neurológicas (REDONE-BR) com projeto em andamento sob o CAAE 

62361216.0.0000.5411 aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, UNESP e patrocinado pela Academia Brasileira de Neurologia 

(ABN),  liberado desde janeiro de 2017. Este sistema modular possui já abas 

informativas sobre dados pessoais e geoespaciais, diagnóstico e capacidade funcional e 

uma aba para receber novos projetos. Neste projeto guarda chuva, a adesão do 

neurologista por meio do aceite é oferecida online e as dos pacientes, em papel. O 

médico fará cadastro colocando nome, CRMUF, local de trabalho (SUS, convênio ou 

particular) e email. Serão coletados dados de identificação do paciente similar ao que é 

utilizado pelos sistemas datasus, nome completo, data de nascimento e nome da mãe 

para permitir cruzamento de dados futuros com os sistemas de internação e óbito. Além 

disso, dados sobre sexo, cor da pele e etnia e o local de moradia. 

 

 

Armazenamento de dados clínicos, de imagens, ENMG e líquor 

O armazenamento de dados clínicos, informações sobre as imagens, 

eletroneuromiografia (ENMG) e avaliações da correlação sangue/liquor será no sistema 

REDONE-BR/ABN. Exames laboratoriais de sangue e líquor serão realizados conforme 

as normas e técnicas hospitalares quando indicados no manejo do paciente.  O projeto 
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atual será tratado, em termos de sistema, como um subprojeto. No sistema já 

desenvolvido será desenvolvida uma página (aba) específica para  cada objetivo 

específico conforme questionários em anexo. Estes serão  acessados pelo MÉDICO por 

meio de um link. Ao  médico será oferecido, online,  um novo termo de consentimento 

específico para este projeto. Somente neste projeto, diante da excepcionalidade da 

situação, estamos propondo a não aplicação do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) para o paciente ou aplicá-lo online. 

 

Estamos propondo a opção por diferentes páginas (abas) que irão se integrar ao 

REDONE-BR/ABN para responder sobre  a neuroinvasão pelo coronavirus devido a 

diversidade dos cenários que o acesso ao paciente ocorrerá e das diferentes áreas da 

neurologia que estarão envolvidas. Os casos graves estarão em hospitais, mas os casos 

moderados a leves, não necessariamente. O que acarretará um viés nas informações 

obtidas. Em tempo de sobrecarga, preencher formulário não é prioridade. Desta forma, 

muitos braços e mentes  de toda a comunidade de neurologia poderão estar envolvidas 

nesta tarefa com menor burocracia permitindo a obtenção dos dados de maneira rápida e 

eficaz. Estes serão repassados  à nossa comunidade e aos órgãos de políticas públicas 

antes de publicação em revista científica, mas sem perder esta ação de vista.  

 

Elaboração dos formulários para desenvolvimento das abas no sistema 

 

A aba denominada " coronavírus e manifestações neurológicas" receberá informações 

para responder às questões dos objetivos 1 ao 4. Será preenchida por médico, 

neurologista que respalde o atendimento de pacientes coronavírus positivo evoluindo 

com manifestações neurológicas. 

 

A aba denominada  "Coronavírus e imagens do sistema nervoso" detalhará os achados 

à ressonância magnética do neuroeixo (objetivo 2). Será preenchida  por 

neuroradiologistas, em apoio aos neurologista, para maior fidedignidade das 

informações. 

A aba denominada  "Coronavirus- imunossupressão" será para detalhar o uso de 

medicamentos  e  a incidência de "estados gripais" com ou sem complicações prevista 

no objetivo 5. Será predominantemente preenchidas por neurologista que trabalham 
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com ênfase em neuroimunologia. Este receberá informações recebidas por 

atendimento remoto que está substituindo temporariamente o atendimento presencial. 

Uma aba denominada "Coronavirus-registro pacientes"  será de preenchimento 

específico pelo paciente, conforme objetivo 6. 

O conjunto destas informações quando integradas poderão dar respostas mais 

fidedignas sobre os aspectos clínicos da neuroinvasão pelo coronavírus  no sistema 

nervoso central. 

 

Análises Estatísticas 

Estatística descritiva será utilizada para descrever as características do grupo de 

participantes. Os dados estudados serão apresentados em gráficos, figuras e tabela, 

sendo as variáveis contínuas com distribuição normal expressas em valores médios e 

desvio padrão. Já as variáveis com distribuição não normal em mediana e interquartil 

(25-75%). A avaliação da incidência dos casos de coronavirus em pacientes com 

doenças específicas ou em uso de imunossupressores  será avaliado por meio da razão 

de casos positivos/total avaliados. Em casos de comparações de proporções de grupos 

será utilizado teste do Qui-quadrado. Para avaliação de variáveis de medidas repetidas, 

será utilizada análise do test t pareado  ou análise de variância de medidas repetidas em 

caso de  mais de uma comparação para variáveis de distribuição normal. Caso tenham 

distribuição não normal, será utilizado Wilkoxon ou Freedman para comparações.  

 

Benefícios  

Não haverá beneficio individual para o paciente.  

 

Risco 

Mínimos riscos relacionados a procedimento necessários para a condução clínica do 

paciente. Nenhum exame será realizado sem que seja necessário para a condução do 

caso. 

 

Resultado Esperados 

Identificação das características clínicas, de imagem, de ENMG e quebra de barreira  de 

pacientes infectados por corona vírus e evoluindo com neuroinvasão. Informações 
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colhidas de um grande  grupo de pacientes poderão dar informações valiosas que 

repercutiram no manejo de pacientes futuros 
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