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DEDICATÓRIA 

Às vítimas da COVID19 bem como as pessoas que as amam, 

Aos intrépidos profissionais de saúde, heróis diante dessa calamidade que enfrentamos. 



Prefácio 

              Nesse último ano, muito mudou. Uma tempestade de incertezas tomou conta de grande 

parte da humanidade gerando toda a sorte de respostas emocionais. Uma calamidade com 

muitas perdas humanas. Talvez, não se transforme em realidade o sonho de muitos de que, 

frente a uma pandemia tão pavorosa o mundo se tornasse mais fraterno, solidário e justo. 

Entretanto, o sentimento de gratidão para com os profissionais de saúde e de solidariedade às 

pessoas acometidas pela COVID 19, motivou a coordenação do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Medicina (Neurologia: neurologia & neurociências) da Universidade Federal 

Fluminense (PPGN-UFF) a escrever essa pequena obra. Ela objetiva auxiliar médicos no 

atendimento a pacientes com complicações neurológicas decorrentes da infecção pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV) ou enfermos com doenças neurológicas prévias, acometidos pela 

COVID19. Realizamos uma criação conjunta. Reunimos um grupo de professores, egressos e 

discentes PPGN-UFF, professores, pesquisadores e médicos de outras instituições de grande 

prestígio, públicas e privadas, com expertise em subáreas da neurologia e atividade em unidades 

de emergência, centros de terapia intensiva e outros ambientes hospitalares. Agregamos a esse 

grupo, uma pesquisadora em farmacologia médica (UFRJ), uma especialista em documentação 

(UFF), experts em inteligência artificial (Eagle Life), além de dois alunos de graduação em 

medicina. Procuramos promover informações relevantes, de fácil acesso, para respaldarem 

condutas que necessitam ser tomadas com celeridade. Esse manual é de uso gratuito e poderá 

ser acessado por telefones celulares, tablets, notebooks e outros computadores. Pretendemos 

realizar ao menos quatro revisões e atualizações e acrescentar com o tempo, outras áreas de 

conhecimento das ciências da vida, possibilitando, no futuro, a utilização do e-book por outros 

profissionais da área da saúde.  

            

                                                       Dezembro de 2020, primeiro ano da pandemia por COVID 19. 

                          Marco Antonio Araujo-Leite, Juliana Camacho Pereira, Danuzia da Rocha de Paula 

                                                                                         

 



Introdução 

                            Em 30 de dezembro de 2019, o médico oftalmologista chinês Li Wenliang alertou 

um grupo de colegas médicos, sobre a possibilidade de estarem diante de uma nova Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (sigla inglesa SARS), provavelmente de causa infecciosa. Isso ocorreu 

na província de Wuhan, na República Popular da China, onde se suspeita ter surgido o caso 

índice da COVID19. Desde as primeiras descrições, muito tem sido escrito sobre o vírus, 

identificado como novo Coronavírus (2019-nCoV) e a síndrome mais famosa relacionada a ele, 

a SARS COV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavírus 2), sigla que, por vezes, também 

é designada por alguns autores para nomear o vírus. Em fevereiro de 2020, contraindicando o 

emprego de termos xenofóbicos e preconceituosos, a OMS cunhou a sigla COVID 19, que 

significa COrona VIrus Disease, sendo 19 uma referência ao ano de 2019, data da descrição dos 

primeiros casos da doença. Logo em seguida, essa organização, sinalizou a pandemia por 

COVID19. A maioria dos casos de COVID19 que não se manifesta por meio de síndrome 

respiratória grave. 

                             A prevalência das manifestações neurológicas na COVID19 parece ser de cerca 

de 36%, sendo o sistema nervoso central afetado em 2/3 dos casos. Ela varia desde casos 

paucissintomáticas como pequena dor de cabeça até casos graves de acidente vascular cerebral.  

Pessoas com doença neurológicas não estão imunes ao 2019-nCoV, à SARS-COV2 ou à COVID19. 

Muitos, por conta da idade e das co-morbidades manifestas, tornam-se mais vulneráveis às 

formas mais graves da doença pandêmica. Entretanto, o adoecimento e a morte não estão 

restritos a esse grupo. Há morte, inclusive entre pessoas saudáveis como atletas e até mesmo 

crianças. 

                            Sobre o acesso dos médicos não neurologistas às informações de origem 

neurológica, observa-se, muitas vezes, uma aversão à neurologia e às neurociências por parte 

de muitos deles (neurofobia), o que causa diminuição do rendimento desses, quando diante de 

pacientes com sinais e sintomas neurológicos. Esse somatório, de uma nova e misteriosa doença 

com a neurofobia, pode acarretar graves problemas por ocasião do atendimento a pessoas com 

COVID19.  

                           Mesmo considerando-se os médicos mais experientes, é difícil o atendimento 

prestado aos pacientes com COVID19, em especial nas suas formas mais graves. Requer desse 

profissional de saúde o manejo de vários tipos de terapia e o rápido acesso a informações 

relevantes, no sentido de auxiliá-lo na tomada de decisões. Desse modo, justifica-se a 

propagação de conhecimentos referentes a essas questões. Formatamos um ebook e um APP, 

para uso de médicos, principalmente, mas não exclusivamente, para aqueles que atuam no front 

do atendimento a pacientes com COVID 19. Em vários cenários, esse enfrentamento pode 

ocorrer (saúde da família, ambulatório, enfermaria, quarto, centro de terapia intensiva e 

outros). Nossa proposta é o da distribuição gratuita desse livro para acesso em computadores, 

tablets, telefones celulares e similares. Desejamos que ele seja útil e promova algum efeito 

lenitivo no leitor, porquanto todas as dificuldades enfrentadas por ele.                                                                                
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Carimbo de data/hora 08/07/2020 10:17:42

Nome da Doença/Capítulo Acidente Vascuclar Cerebral (AVC )

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 2

Texto explicativo da resposta anterior

Até o presente momento a relação entre o AVC e a COVID19 permanece incerta. 
Sabemos que os maiores fatores de risco para hospitalização pelo COVID19 são 
hipertensão arterial sistêmica (30%) e diabetes mellitus (19%) e doença cardíaca 
coronariana (8%). Além disso, trabalhos sugerem que pacientes com idade superior 
a 60 anos, têm maior risco de hospitalização. 
Assim, embora não se saiba se o AVC é, de forma independente, um fator de risco 
para infecção pelo SARS-COV2 ou um fator para pior desfecho em pacientes com 
COVID19, muitos pacientes com AVC apresentam as comorbidades citadas acima. 
Portanto, esses pacientes devem tomar mais cuidados em relação à contaminação, 
priorizando medidas preventivas, tais como o isolamento social. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

    1. Zhou, F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.. Lancet. 2020 Mar 11. pii: 
S0140-6736(20)30566-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. [Epub ahead of print] 
PMID: 32171076
    2. Huang, C. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus 
in Wuhan, China. Lancet 2020;395:497-506.

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

Dados preliminares sugerem que o AVC possa ser uma complicação da COVID19. 
As primeiras coortes chinesas e italianas indicam uma incidência que varia de 3,4 a 
5,1% em pacientes com formas graves de COVID19. Um relato de casos de médicos 
de Nova Iorque, sugere que AVC pode ser uma complicação da infecção mesmo em 
pacientes jovens, sem fatores de risco cardiovascular. Uma hipótese é que a cascata 
inflamatória levaria a uma trombogênese aumentada, que inclusive pode provocar 
eventos trombóticos em outros sítios arteriais. Geralmente os pacientes que se 
apresentam com AVC são aqueles que possuem quadros mais graves, com de D-
dímero muito aumentado (acima de 1000) e necessidade de internação em UTI. 
Também há relatos de AVC hemorrágico, com possível associação com a COVID19 
com hipótese de consumo de fatores de coagulação ou inflamação de 
microvasculatura intracraniana como etiologia.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

    1. Zhou, F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 11. pii: 
S0140-6736(20)30566-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. [Epub ahead of print] 
PMID: 32171076
    2. Pooya AA et al. Central Nervous System Manifestations of COVID-19: A 
Systematic Review. J Neurol Sci. 2020,413:116832
    3. Violi, F. et al. Hypercoagulation and Antithrombotic treatment in Coronavirus 
2019: A New challenge. Thromb and Haemostasis. 2020 DOI:10.1055/s-0040-
1710317
    4. Oxley, T.  et al. Large Vessel Stroke as a Presenting Feature of COVID-19 in the 
Young.. New Engl J Med 2020 [Epub ahead of print] DOI: 10.1056/NEJMc20097

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

O tratamento agudo de AVC isquêmico ou hemorragico não deve ser mudado. Há 
necessidade de triagem dos pacientes e uso de EPI adequado pra os casos 
necessitando de trombólise.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

 1.Mont’alverne FJ et al. Management of Acute Stroke and Urgent 
Neurointerventional Procedures During COVID-19 Pandemic. In Press
 2.  Baracchini C, P et al. Acute Stroke Management Pathway During Coronavirus-19 
Pandemic. Neurol Sci. 2020 DOI:10.100/s10072-020-04375-9

Quais fatores pioram o prognóstico?
Presença de comorbidades vasculares como hipertensão arterial sistêmica, 
cardiopatia e Diabetes Mellitus

Explicação detalhada da pergunta anterior

Sabemos que os maiores fatores de risco para hospitalização pelo COVID19 são 
hipertensão arterial sistêmica (30%) e diabetes mellitus (19%) e doença cardíaca 
coronariana (8%). Além disso, trabalhos sugerem que pacientes com idade superior 
a 60 anos, têm maior risco de hospitalização. 

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

    1. Zhou, F.  et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients 
with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.. Lancet. 2020 Mar 11. 
pii: S0140-6736(20)30566-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. [Epub ahead of 
print] PMID: 32171076
    2. Huang, C.  et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel 
coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;395:497-506.

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Não há evidências de contraindicação medicamentosa dos fármacos habitualmente 
usados nesses pacientes.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há evidência para recomendar a suspensão de medicamentos que os pacientes 
com AVC normalmente utilizam. Embora relatos iniciais sugiram que medicações 
anti-hipertensivas como inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou 
bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA) possam ter relação com pior 
desfecho em pacientes com COVID-19, não há recomendação para sua interrupção. 
Os fármacos antiagregantes e anticoagulantes também devem ser continuados. 

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

    1. Jarcho, JÁ. et al. Inhibitors of the nhibitors of the Renin-Angiotensin-Aldosterone 
System and COVID-19. New Enl J Med. 2020 DOI: 10.1056/NEJMe2012924
    2. Markus H, Branin M. COVID and Stroke – A Global World Stroke Organization 
Perspective. Int J Stroke. 2020:0(0);1-4

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Não há relato de interação até o momento.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há evidência para recomendar a suspensão de medicamentos que os pacientes 
com AVC normalmente utilizam. Embora relatos iniciais sugiram que medicações 
anti-hipertensivas como inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou 
bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA) possam ter relação com pior 
desfecho em pacientes com COVID-19, não há recomendação para sua interrupção. 
Os fármacos antiagregantes e anticoagulantes também devem ser continuados. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

    1. Jarcho, JÁ. et al. Inhibitors of the nhibitors of the Renin-Angiotensin-Aldosterone 
System and COVID-19. New Enl J Med. 2020 DOI: 10.1056/NEJMe2012924
    2. Markus H, Branin M. COVID and Stroke – A Global World Stroke Organization 
Perspective. Int J Stroke. 2020:0(0);1-4

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Não há mudança ou necessidade de atenção especial diferente do tratamento 
habitual do AVC isquêmico ou hemorrágico.
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Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há evidência de que o tratamento na fase aguda do AVC isquêmico ou do 
hemorrágico deva ser mudado devido a uma infecção ou suspeita de infecção pelo 
SARS-COV2. Por exemplo, não há contraindicação ao uso de alteplase nem a 
realização de trombólise mecânica. Não há evidência para recomendar a suspensão 
de medicamentos que os pacientes com AVC normalmente utilizam. Embora relatos 
iniciais sugiram evidências conflitantes que medicações anti-hipertensivas como 
inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores de 
receptores da angiotensina (BRA) possam ter relação com pior desfecho em 
pacientes com COVID-19, não há recomendação para sua interrupção. Os fármacos 
antiagregantes e anticoagulantes também devem ser continuados.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

    1. Jarcho, JÁ. et al. Inhibitors of the nhibitors of the Renin-Angiotensin-Aldosterone 
System and COVID-19. New Enl J Med. 2020 DOI: 10.1056/NEJMe2012924
    2. Markus H, Branin M. COVID and Stroke – A Global World Stroke Organization 
Perspective. Int J Stroke. 2020:0(0);1-4
      3.  Baracchini,  C. et al. Acute Stroke Management Pathway During Coronavirus-
19 Pandemic. Neurol Sci. 2020 DOI:10.100/s10072-020-04375-9

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Alteplase, anticoagulantes, antiagregantes, hipolipemiantes (estatinas) orais, anti 
hipertensivos. Efeitos colaterais de sangramento e mialgia por exemplo.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há evidências que os efeitos colaterais sejam maiores devido à infecção por  
SARS-COV2, portanto deve-se manter o uso das medicações de maneira igual aos 
pacientes com AVC sem infecção, inclusive os anti-hipertensivos para os casos de 
AVC hemorrágico de etiologia hipertensiva.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1 Markus H, Branin M. COVID and Stroke – A Global World Stroke Organization 
Perspective. Int J Stroke. 2020:0(0);1-4

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Não há necessidade de ajuste medicamentoso das medicações citadas.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Como dito anteriormente, não há mudanças de conduta terapêutica na fase aguda ou 
crônica dos pacientes com AVC isquêmico ou hemorrágico, incluindo as medicações 
usadas no contexto de insuficiencia renal. Na prevenção secundária de AVC 
isquêmico, mesmo em pacientes dialíticos, deve ser feito o uso de estatina, havendo 
inclusive a opção de usar uma menor dose de sinvastatina associada ao ezetimibe.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients 
with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised 
placebo-controlled trial.Lancet. 2011 Jun 25;377(9784):2181-92
2 Markus H, Branin M. COVID and Stroke – A Global World Stroke Organization 
Perspective. Int J Stroke. 2020:0(0);1-4

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 4

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Aumento de D-dímero como fator relacionado à ocorrência de AVC isquêmico.

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores

A cascata inflamatória levaria a uma trombogênese aumentada, que inclusive pode 
provocar eventos trombóticos em outros sítios arteriais. Geralmente os pacientes que 
se apresentam com AVC são aqueles que possuem quadros mais graves, com  D-
dímero muito aumentado (acima de 1000) e necessidade de internação em UTI. 

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-êependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1 Violi F, Pastori D, Cangemi R et al. Hypercoagulation and Antithrombotic treatment 
in Coronavirus 2019: A New challenge. Thromb and Haemostasis. 2020 DOI:10.1055
/s-0040-1710317

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Não deve ser alterado em relação ao manejo usual, crônico ou agudo.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há evidência de que o tratamento na fase aguda, ou crônica, do AVC isquêmico 
ou do hemorrágico deva ser mudado devido a uma infecção ou suspeita de infecção 
pelo SARS-COV2. Por exemplo, não há contraindicação ao uso de alteplase nem a 
realização de trombólise mecânica, nem de uso de profilaxia secundária. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

 1 Baracchini C, Pieroni A, Viaro F et al. Acute Stroke Management Pathway During 
Coronavirus-19 Pandemic. Neurol Sci. 2020 DOI:10.100/s10072-020-04375-9

Quais são os sintomas diferenciais?
Não há mudança em relação à apresentação clínica de AVC sem presença de 
infecção por SARS-COV2. 

Explicação detalhada da pergunta anterior
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Mont’alverne FJ, Lima FO, Nogueira RG et al. Management of Acute Stroke and 
Urgent Neurointerventional Procedures During COVID-19 Pandemic. In Press
      2.  Baracchini C, Pieroni A, Viaro F et al. Acute Stroke Management Pathway 
During Coronavirus-19 Pandemic. Neurol Sci. 2020 DOI:10.100/s10072-020-04375-9
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27/12/2020 20:32:42Cefaleia 1 Até o momento, 
não há na 
literatura 
nenhuma 
evidência que 
sugira que as 
cefaleias 
primárias 
aumentam o 
risco de se 
contrair o 
SARS-CoV-2. 

Até o momento, 
não há na 

literatura 
nenhuma 

evidência que 
sugira que as 

cefaleias 
primárias 

aumentam a 
mortalidade da 

COVID-19

No entanto, 
uma série de 
complicações 
neurológicas da 
COVID-19 tem 
sido descritas e 
estas podem ter 
como sintomas 
a cefaleia. 
Dentre estas 
complicações 
destacamos as 
doenças 
cerebrovascular
es, hipertensão 
intracraniana, 
meningites e 
meningoencefal
ites e a 
encefalomielite 
disseminada 
aguda. Existe 
uma 
controvérsia na 
literatura se a 
presença de 
cefaleia está 
associada a 
uma menor 
mortalidade da 
COVID-19

1-HWANG, J. 
Moon et al. 
Neurological 
diseases as 
mortality 
predictive 
factors for 
patients with 
COVID-19: a 
retrospective 
cohort study. 
Neurological 
Sciences, 1 set. 
2020. v. 41, n. 
9, p. 2317–2324                                                                                              
2-MESAS, A. E. 
et al. Predictors 
of in-hospital 
COVID-19 
mortality: A 
comprehensive 
systematic 
review and 
meta-analysis 
exploring 
differences by 
age, sex and 
health 
conditions. 
PLoS ONE, 1 
nov. 2020. v. 
15, n. 11 
November                                           
3-BRIDWELL, R.; 
LONG, B.; 
GOTTLIEB, M. 
Neurologic 
complications 
of COVID-19. 
American 
Journal of 
Emergency 
Medicine, 1 jul. 
2020. v. 38, n. 
7, p. 1549.e3-
1549.e7.                                                                                                                                                        
4-ELLUL, M. A. 
et al. 
Neurological 
associations of 
COVID-19. The 
Lancet. 
Neurology, 2 
jul. 2020                                                         
5-MUNHOZ, R. 
P. et al. 
Neurological 
complications 
in patients with 
SARS-CoV-2 
infection: a 
systematic 
review. 
Arquivos de 
neuro-
psiquiatria, 1 
maio. 2020. v. 
78, n. 5, p. 290–
300                                                                                                                               
6-OLIVEIRA, F. 
A. A. DE; 
PALMEIRA, D. 
C. C.; ROCHA-
FILHO, P. A. S. 
Headache and 
pleocytosis in 
CSF associated 
with COVID-19: 
case report. 
Neurological 
Sciences, 1 nov. 
2020. v. 41, n. 
11, p. 3021–
3022                                                                                             
7- SILVA, M. T. 
T. et al. Isolated 
intracranial 
hypertension 
associated with 
COVID-19. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1452–1458                                                                                                                                                                                                            
8- CARONNA, E. 
et al. Headache: 
A striking 
prodromal and 
persistent 
symptom, 
predictive of 
COVID-19 
clinical 
evolution. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1410–1421                                                                                                                                     
9- TRIGO, J. et 
al. Factors 
associated with 
the presence of 
headache in 
hospitalized 
COVID-19 
patients and 
impact on 
prognosis: a 
retrospective 
cohort study. 
The Journal of 
Headache and 
Pain, 29 dez. 
2020. v. 21, n. 
1, p. 94.

Alguns sinais e 
sintomas nos 
pacientes com 
cefaleia estão 
ligados a um 
aumento de 
chance de ser 
uma cefaleia 
secundária. São 
as chamadas 
bandeiras 
vermelhas (red 
flags)
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A presença de 
bandeiras 
vermelhas é 
frequente em 
pacientes com 
COVID-19 
que 
apresentam 
cefaleias. 
Dentre as 
bandeiras 
vermelhas, 
destacamos: 
cefaleia de 
início súbito 
(que atingiu o 
pico de 
intensidade em 
menos de 1 
minuto); “a 
pior cefaleia 
da vida”; 
cefaleia 
desencadeada 
por tosse, 
espirro e 
exercício 
físico; cefaleia 
com piora 
progressiva; 
cefaleia 
refratária ao 
tratamento, 
cefaleia 
desencadeada 
pela mudança 
da posição da 
cabeça ou pela 
posição 
ortostática; 
cefaleia 
associada a 
sinais 
neurológicos 
focais, a crises 
epilépticas, 
edema de 
papila, sinais 
meníngeos e / 
ou alteração 
do nível de 
consciência.  
Dessa forma, 
de acordo com 
o quadro 
clínico, se 
deve 
consideram a 
realização de 
exame de 
neuroimagem 
e líquor.

 1- DO, T. P. et 
al. Red and 
orange flags for 
secondary 
headaches in 
clinical practice 
SNNOOP10 list. 
2018.                                                                                                                                                
2- KOWACS, F. 
et al. 
Consensus of 
the Brazilian 
headache 
society on the 
treatment of 
chronic 
migraine. 
Arquivos de 
Neuro-
Psiquiatria, 
2019. v. 77, n. 
7, p. 509–520.                                                                                                                
3-  GARCÍA-
AZORÍN, D. et 
al. Frequency 
and Type of 
Red Flags in 
Patients With 
Covid-19 and 
Headache: A 
Series of 104 
Hospitalized 
Patients. 
Headache, 1 
set. 2020. v. 60, 
n. 8, p. 1664–
1672. 

Fatores que 
estão 
associados a 
uma maior 
prevalência de 
cefaleia nos 
com COVID-19: 
sexo feminino,
idade menor,ter 
cefaleia 
primária prévia, 
ter 
comorbidades, 
ter tido 
anosmia, ter 
tido ageusia.  
Fatores que 
estão 
associados a 
uma maior 
intensidade de 
cefaleia nos 
com COVID-19: 
idade menor,
sexo feminino, 
diagnóstico de 
migrânea 
prévia, a 
cefaleia ter sido 
o primeiro 
sintoma da 
COVID-19, ter 
apresentado 
febre, ter 
apresentado 
desidratação.
Fatores que 
estão 
associados a 
uma maior 
duração da 
cefaleia nos 
com COVID-19: 
sexo feminino,a 
cefaleia ter sido 
o primeiro 
sintoma da 
COVID-19, 
diagnóstico de 
migrânea prévia 
diagnóstico de 
alguma cefaleia 
primária prévia, 

1-  CARONNA, 
E. et al. 
Headache: A 
striking 
prodromal and 
persistent 
symptom, 
predictive of 
COVID-19 
clinical 
evolution. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1410–1421             
2- LIGUORI, C. 
et al. Subjective 
neurological 
symptoms 
frequently occur 
in patients with 
SARS-CoV2 
infection. Brain, 
Behavior, and 
Immunity, 2020. 
v. 88, p. 11–16                      
3-TRIGO, J. et 
al. Factors 
associated with 
the presence of 
headache in 
hospitalized 
COVID-19 
patients and 
impact on 
prognosis: a 
retrospective 
cohort study. 
The Journal of 
Headache and 
Pain, 29 dez. 
2020. v. 21, n. 
1, p. 94.                                                              
4- MAGDY, R. 
et al. 
Characteristics 
of headache 
attributed to 
COVID-19 
infection and 
predictors of its 
frequency and 
intensity: A 
cross sectional 
study. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1422–1431                         
5-ROCHA-
FILHO, P. A. S.; 
MAGALHÃES, 
J. E. Headache 
associated with 
COVID-19: 
Frequency, 
characteristics 
and association 
with anosmia 
and ageusia. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1443–1451.            
6- MEMBRILLA, 
J. A. et al. 
Headache as a 
Cardinal 
Symptom of 
Coronavirus 
Disease 2019: 
A Cross-
Sectional Study. 
Headache, 1 
nov. 2020. v. 
60, n. 10

Nenhum Até o momento, 
não há 
evidências de 
contra-
indicações ao 
uso das 
medicações 
habitualmente 
usadas no 
tratamento 
agudo ou 
profilático das 
cefaleias 
primárias para 
pacientes com 
COVID-19. 
Dessa forma, 
estas não 
devem ser 
interrompidas

 Nenhuma Até o momento 
há poucas 
medicações 
com evidência 
científica para 
uso na Covid 19 
mas pensando 
na fisiopatologia 
da doença é 
usado 
corticóide e 
anticoagulante 
em fases 
avançadas e 
mais graves da 
doença. Para 
estas 
medicações, 
não 
observamos 
interação 
destas 
medicações 
com as usadas 
para o 
tratamento da 
migrânea, 
portanto os 
medicamentos 
usados não 
devem ser 
interrompidos.
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  1- Fadel R, et 
al. Early Short 
Course 
Corticosteroids 
in Hospitalized 
Patients with 
Covid-19. 
Clinical 
Infectious 
Diseases. 2020 
Mai. https://doi.
org/10.
1093/cid/ciaa60
1                                                                         
2-Bikdeli, 
Behnood, et al. 
“COVID-19 and 
thrombotic or 
thromboembolic 
disease: 
implications for 
prevention, 
antithrombotic 
therapy, and 
follow-up.” 
Journal of the 
American 
College of 
Cardiology 
(2020).                                                                  
3- Tang, Ning, 
et al. 
“Anticoagulant 
treatment is 
associated with 
decreased 
mortality in 
severe 
coronavirus 
disease 2019 
patients with 
coagulopathy.” 
Journal of 
Thrombosis and 
Haemostasis 
(2020).

Nenhum No início de 
2020 existia 
uma 
preocupação 
quanto ao uso 
do ibuprofeno 
em pacientes 
com COVID-19. 
No entanto, não 
há evidências 
que falem 
contra o uso de 
anti-
inflamatórios 
não hormonais 
em pacientes 
com COVID-19

    ARCA, K. N. 
et al. COVID-19 
and Headache 
Medicine: A 
Narrative 
Review of Non-
Steroidal Anti-
Inflammatory 
Drug (NSAID) 
and 
Corticosteroid 
Use. Headache. 
Blackwell 
Publishing Inc

Não há ensaios 
clínicos que 
guiem o 
tratamento da 
cefaleia 
associada à 
COVID-10. Se 
relata o uso de 
analgésicos 
comuns, anti-
inflamatórios 
não hormonais 
e triptanas. 
Essas drogas 
levam a um 
alívio completo 
da dor em 26% 
dos pacientes, 
enquanto 54% 
tem uma 
resposta 
parcial. 
Alguns 
pacientes vão 
evoluir para 
cefaleia 
persistente e 
diária desde o 
início. Nesses, 
após se afastar 
complicações 
neurológicas da 
COVID-19, 
deve-se usar os 
tratamentos 
profiláticos 
adequados para 
esta condição.

Uma das 
complicações 
da COVID-19 é 
a insuficiência 
renal.  Dessa 
forma, se deve 
avaliar a função 
renal antes da 
prescrição de 
anti-
inflamatórios 
não hormonais 
e esta deve ser 
acompanhada 
enquanto os 
pacientes 
estiverem em 
uso dessas 
medicações.   

1- GABARRE, 
P. et al. Acute 
kidney injury in 
critically ill 
patients with 
COVID-19. 
Intensive Care 
Medicine. 
Springer                                
2- YANG, X. et 
al. Prevalence 
and impact of 
acute renal 
impairment on 
COVID-19: A 
systematic 
review and 
meta-analysis. 
Critical Care, 18 
jun. 2020. v. 24, 
n. 1.                              
3-MEMBRILLA, 
J. A. et al. 
Headache as a 
Cardinal 
Symptom of 
Coronavirus 
Disease 2019: 
A Cross-
Sectional Study. 
Headache, 1 
nov. 2020. v. 
60, n. 10.                                   
4- TOPTAN, T. 
et al. Case 
Series of 
Headache 
Characteristics 
in COVID-19: 
Headache Can 
Be an Isolated 
Symptom. 
Headache, 1 
set. 2020. v. 60, 
n. 8, p. 1788–
1792                                                               
5-CARONNA, 
E. et al. 
Headache: A 
striking 
prodromal and 
persistent 
symptom, 
predictive of 
COVID-19 
clinical 
evolution. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1410–1421                  
6- SAMPAIO 
ROCHA-FILHO, 
P. A.; VOSS, L. 
Persistent 
headache and 
persistent 
anosmia 
associated with 
COVID-19. 
Headache, 
2020. v. 60, p. 
1797–1799. 

 1- Evitar 
antinflamatório 
não esteróide 2- 
Topiramato  3- 
Divalproato 

1- 
Antiinflamatório 
é nefrotóxico 2- 
Topiramato 
ajuste: 
Clearence de 
creatinina >70 
mL/min/1,73m2 
não é 
necessário 
ajuste de dose; 
< 70 mL/min/1,
73m2 reduzir a 
dose em 50 % 
3- Divalproato: 
Clearence de 
creatinina > 10 
mL/min?1,73m2 
não é 
necessário 
ajuste;< 
10mL/min/1,
73m2 diminuir a 
dose em 30% e 
fazer 
monitorização 
sérica 
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Aronoff GR, 
Bennett WM, 
Berns JS, et all. 
Drug 
Prescribing in 
Renal Failure: 
Dosing 
guidelines for 
adults and 
children, 5th ed, 
Philadelphia; 
American 
College of 
Phisicians;2007

Os pacientes 
com cefaleia 
associada à 
COVID-19 NÃO 
TEM pior perfil 
laboratorial dos 
exames que 
são marcadores 
de atividade 
inflamatória 
e/ou 
marcadores 
prognóstico, 
mostrando que 
a inflamação 
provavelmente 
não é a 
alteração 
fisiopatológica 
importante para 
a gênese da 
cefaleia nesses 
pacientes. Os 
pacientes com 
cefaleia tem 
menores níveis 
de interleucina 
6 e de LDL ; 
níveis iguais ou 
menores de 
proteína C 
reativa e de D-
Dímero e níveis 
iguais ou 
maiores de 
linfócitos  do 
que os sem 
cefaleia

Os pacientes 
com cefaleia 
tem menores 
níveis de 
interleucina 6 e 
de LDL; níveis 
iguais ou 
menores de 
proteína C 
reativa e de D-
Dímero e níveis 
iguais ou 
maiores de 
linfócitos  do 
que os sem 
cefaleia.

Os pacientes 
com cefaleia 
associada à 
COVID-19 NÃO 
TEM pior perfil 
laboratorial dos 
exames que 
são marcadores 
de atividade 
inflamatória 
e/ou 
marcadores 
prognóstico, 
mostrando que 
a inflamação 
provavelmente 
não é a 
alteração 
fisiopatológica 
importante para 
a gênese da 
cefaleia nesses 
pacientes

1- CARONNA, 
E. et al. 
Headache: A 
striking 
prodromal and 
persistent 
symptom, 
predictive of 
COVID-19 
clinical 
evolution. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1410–1421.                  
2-MEMBRILLA, 
J. A. et al. 
Headache as a 
Cardinal 
Symptom of 
Coronavirus 
Disease 2019: 
A Cross-
Sectional Study. 
Headache, 1 
nov. 2020. v. 
60, n. 10.                                            
3- TRIGO, J. et 
al. Factors 
associated with 
the presence of 
headache in 
hospitalized 
COVID-19 
patients and 
impact on 
prognosis: a 
retrospective 
cohort study. 
The Journal of 
Headache and 
Pain, 29 dez. 
2020. v. 21, n. 
1, p. 94. 

 Se relata o uso 
de analgésicos 
comuns, anti-
inflamatórios 
não hormonais 
e triptanas.  
Essas drogas 
levam a um 
alívio completo 
da dor em 26% 
dos pacientes, 
enquanto 54% 
tem uma 
resposta 
parcial.Alguns 
pacientes vão 
evoluir para 
cefaleia 
persistente e 
diária desde o 
início. Nesses, 
após se afastar 
complicações 
neurológicas da 
COVID-19, 
deve-se usar os 
tratamentos 
profiláticos 
adequados para 
esta condição

Não há ensaios 
clínicos que 
guiem o 
tratamento da 
cefaleia 
associada à 
COVID-10.

1- MEMBRILLA, 
J. A. et al. 
Headache as a 
Cardinal 
Symptom of 
Coronavirus 
Disease 2019: 
A Cross-
Sectional Study. 
Headache, 1 
nov. 2020. v. 
60, n. 10.                                   
2- TOPTAN, T. 
et al. Case 
Series of 
Headache 
Characteristics 
in COVID-19: 
Headache Can 
Be an Isolated 
Symptom. 
Headache, 1 
set. 2020. v. 60, 
n. 8, p. 1788–
1792                                                               
3-CARONNA, 
E. et al. 
Headache: A 
striking 
prodromal and 
persistent 
symptom, 
predictive of 
COVID-19 
clinical 
evolution. 
Cephalalgia, 1 
nov. 2020. v. 
40, n. 13, p. 
1410–1421                  
4- SAMPAIO 
ROCHA-FILHO, 
P. A.; VOSS, L. 
Persistent 
headache and 
persistent 
anosmia 
associated with 
COVID-19. 
Headache

Uma série de 
complicações 
neurológicas da 
COVID-19 tem 
sido descritas e 
estas podem ter 
como sintomas 
a cefaleia. 
Dentre estas 
complicações 
destacamos as 
doenças 
cerebrovascular
es, hipertensão 
intracraniana, 
meningites e 
meningoencefal
ites e a 
encefalomielite 
disseminada 
aguda
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Estas 
patologias 
evoluem com 
cefaleia 
secundárias 
apresentando 
os sinais de 
alarme já 
discutidos em 
capítulos 
anteriores

1- BRIDWELL, 
R.; LONG, B.; 
GOTTLIEB, M. 
Neurologic 
complications of 
COVID-19. 
American 
Journal of 
Emergency 
Medicine, 1 jul. 
2020. v. 38, n. 
7, p. 1549.e3-
1549.e7.      2- 
ELLUL, M. A. et 
al. Neurological 
associations of 
COVID-19. The 
Lancet. 
Neurology, 2 jul. 
2020                                           
3- MUNHOZ, R. 
P. et al. 
Neurological 
complications in 
patients with 
SARS-CoV-2 
infection: a 
systematic 
review. 
Arquivos de 
neuro-
psiquiatria, 1 
maio. 2020. v. 
78, n. 5, p. 290–
300                                                                 
4- SAMPAIO 
ROCHA-FILHO, 
P. A.; VOSS, L. 
Persistent 
headache and 
persistent 
anosmia 
associated with 
COVID-19. 
Headache, 
2020. v. 60, p. 
1797–1799. 

Pedro Augusto 
Sampaio Rocha 
Filho | Elder 
Machado 
Sarmento

Médico | 
Médico

Doutor | Doutor 15337 | 57316-
0

pedroasampaio
@gmail.com | 
elder.
sarmento66@g
mail.com



Cefaleia

12



Doença de Parkinson

1

Carimbo de data/hora 2020-12-01

Nome da Doença/Capítulo Doença de Parkinson

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 2

Texto explicativo da resposta anterior

 Em um estudo caso-controle realizado recentemente na Lombardia (Itália), 
verificou-se COVID-19 em doze pessoas com DP, dentre as 141 com esse diagnóstico, 
residentes naquela região. Essa proporção foi similar a observada no grupo controle. 
Apesar, dessa constatação, tem sido, de modo raro, descritos casos que relacionam 
o surgimento de parkinsonismo à COVID 19. O primeiro descrito ocorreu em um 
homem, que na fase aguda da infecção, manifestou de modo reversível 
parkinsonismo  associado à mioclonias e opsomioclonia. Posteriormente, outros 
casos clínicos foram descritos, até mesmo após a remissão dos sintomas iniciais da 
COVID. Foi referido um homem com bradicinesia e tremor de mão, hipomimia e 
hipofonia progressivos posteriores à fadiga, anosmia, tosse, dispnéia, mialgia e dor 
torácica. Manteve a cognição normal e o parkinsonismo cessou com o uso de 
biperideno e pramipexol. O exame de cintilografia com PET 18F-fluorodopa (18F-
FDOPA) foi compatível com diminuição da captação de 18F-FDOPA em ambos os 
putâmens, de modo mais acentuado à esquerda. Mais recentemente, foram 
publicados três casos de pacientes adultos jovens do gênero masculino, que 
manifestaram  parkinsionismo após infecção pelo SARSCOV2. Em comum, eles 
padeceram inicialmente de anosmia. Com o tempo, surgiram bradicinesia e rigidez 
progressivas. Os exames de  ressonância magnética e tomografia computadorizada 
do encéfalo, não evidenciaram nenhuma alteração estrutural que justificassem os 
sintomas. Não havia SARSCOV2 no líquido cefalorraquiano, apesar de detecção 
inicial de RT-PCR do vírus no swab nasal e inexistência da mutação LRRK2. Pela 
analogia com a encefalite letárgica da "gripe espanhola" e casos agora descritos de 
parkinsonismo relacionados à COVID19, teme-se uma terceira onda caracterizada 
por manifestações parkinsonianas.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Méndez-Guerrero, A. et al. Acute hypokinetic-rigid syndrome following SARS-CoV-
2 infection.  Neurology. 2020. DOI: 10.1212/WNL.0000000000010282. 
2. Geyer, HL, et al. Movement Disorders in COVID-19: Whither Art Thou? Tremor and 
Other Hyperkinetic Movements. 2020;10:25. DOI: http://doi.org/10.5334/tohm.553.                                                                                                                                                                                                                              
3. Sulzer, D et al. COVID-19 and possible links with Parkinson’s disease and 
parkinsonism: from bench to bedside. NPJ Parkinsons Dis. 2020. 20;6:18. 2020  doi: 
10.1038/s41531-020-00123-0.                                                                                                                                                                                                                                     
4. Cohen, ME et al.  A case of probable Parkinson’s disease after SARS-CoV-2 
infection. Lancet Neurol. 2020. 19: 804–805. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30305-7
5. Beauchamp, LC et al. Parkinsonism as a Third Wave of the COVID-19 Pandemic? J 
Parkinsons Dis 2020;10:1343-1353. doi: 10.3233/JPD-202211

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 1

Texto explicativo para a resposta anterior

    A DP acomete mais frequentemente idosos. Muitos padecem de comorbidades. 
Os maiores fatores de risco para hospitalização pelo COVID 19 são: idade superior a 
60 anos, hipertensão arterial sistêmica (30%) e diabete melito (19%) e doença 
cardíaca coronariana (8%). Desse modo, pelo que se sabe até o momento, não pela 
DP, mas pela idade e pelas comorbidades, há aumento da vulnerabilidade para o 
agravamento e a hospitalização decorrentes da COVID19. 
     Um estudo controlado caso-controle (via telefônica), com mais de 1.000 pacientes 
com DP na Itália, sugeriu que o risco de morbidade e mortalidade por COVID-19 
dessas pessoas, com as formas leve a moderada da doença, não diferia da população 
geral. Esses dados contrastaram com estudos anteriores (séries pequenas de casos), 
que avaliaram exclusivamente pacientes mais graves: em um estudo inglês 4 de 10 
pacientes com DP faleceram.                                                                                                                                                  
Uma pesquisa multicêntrica avaliou de 117 em 21 centros terciários na Itália, Irã, 
Espanha e Reino Unido, sugeriu que a co-ocorrência de demência, hipertensão e 
duração DP (doentes há mais tempo) aumentavam em 19,7% o risco de morte 
naqueles com COVID 19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Huang C et al. Features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China. Lancet 2020 395:497-506. doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 2. Fasano, A et al. COVID-19 in Parkinson's Disease Patients Living in Lombardy, Italy. 
Mov Disord. 2020 Jun 2 : 10.1002/mds.28176. doi: 10.1002/mds.28176
 3. Antonini, A et al. Outcome of Parkinson's Disease Patients Affected by COVID -19. 
Movement Disorders 2020, 35(6): 905-908. doi.org/10.1002/mds.28104                                                                                     
4. Fasano, A et al. Predictors of COVID-19 outcome in Parkinson's disease. Park. 
Relat. Disord. 2020, 78:134-137.
doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.08.012

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

Não suspender drogas antiparkinsonianas (há exceções). A retirada abrupta pode 
acarretar morte.
Pode ocorrer confusão e dificuldade no diagnóstico: Há sintomas e sinais comuns à 
Doença de Parkinson, à COVID 19 e aos efeitos colaterais dos antiparkinsonianos.  

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Quais fatores pioram o prognóstico? Associação de fase avançada de DP com hipertensão arterial sistêmica e demência
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Explicação detalhada da pergunta anterior

A DP acomete mais frequentemente idosos. Muitos padecem de comorbidades. E 
desse modo, tornam-se vulneráveis para o agravamento e a hospitalização 
decorrentes da COVID19. Os maiores fatores de risco para hospitalização pelo COVID 
19 são: idade superior a 60 anos, hipertensão arterial sistêmica (30%) e diabete 
melito (19%) e doença cardíaca coronariana (8%).  Na DP, quando associada à 
demência e à hipertensão arterial sistêmica, houve aumento do risco de morte em 
19,7%

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Zhou F, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.  Lancet. 2020. pii: S0140-
6736(20)30566-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. 
2. Huang C, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China. Lancet 2020 395:497-506. 5. Fasano, A. et al. COVID -19 in Parkinson’
s Disease Patients Living in Lombardy, Italy. Movement Disorders. 2020. doi.org/10.
1002/mds.28176
6. Fasano, A et al. Predictors of COVID-19 outcome in Parkinson's disease. Park. 
Relat. Disord. 2020, 78:134-137.
doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.08.012

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

De uma forma geral, considera-se muitíssimo baixo ou inexistente o risco do uso de 
medicações antiparkinsonianas em pessoas acometidas pela COVID19. Protocolos de 
tratamento variam de acordo com o centro de assistência.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há contra-indicação absoluta do uso de antiparkinsonianos em pessoas com a 
COVID 19. Entretanto, deve-se atentar para: 1. Medicações utilizadas na DP, para as 
manifestações motoras como a amantadina e a apomorfina (não comercializada no 
Brasil) e não motoras tais quais domperidona, amitriptilina, nortriptilina e a 
clozapina podem, de forma incomum, acarretar prolongamento do intervalo QT. 
Essa última, como efeito sinérgico a outra droga com potencial de aumentar o 
intervalo QT e 2. Drogas anti-parkinsonianas devem ser continuadas em pacientes 
com DP que venham manifestar COVID19. A retirada delas, pode acarretar vários 
problemas dentre eles a piora da função respiratória. Cabe ressaltar, que tal qual 
algumas pessoas com COVID19, pacientes com DP, mesmo diante de disfunção 
pulmonar moderada e até mesmo intensa podem não referir queixas respiratórias. A 
interrupção abrupta dessas drogas pode ocasionar a Síndrome de parkinsonismo-
hiperpirexia, potencialmente fatal, mas por sorte rara. Ela é idêntica à síndrome 
neuroléptica maligna e muito parecida com a síndrome serotoninérgica. Pode 
ocorrer de 18h a 7 dias após a suspensão dos antiparkinsonianos, levodopa, 
pramipexol e outros agonistas dopaminérgicos ou amantadina. É caracterizada por 
febre alta, piora do parkinsonismo, especialmente a rigidez, grande elevação da CPK, 
pequena leucocitose e, nos casos mais graves, alteração da forma e do nível da 
consciência e disautonomia (taquicardia, hipotensão) e taquipneia. 

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Manini AF et al. QT Prolongation and Torsades De Pointes Following Overdose of 
Ziprasidone and Amantadine. J Med Toxicol. 2007, 3:178-81. DOI: 10.1007
/BF03160936
2. Carreiro, SV et al. Psicofármacos e morte súbita. Acta Med Port 2006 19: 151-164  
3. Sabaté M, et al. Obstructive and restrictive pulmonary dysfunction increases 
disability in Parkinson disease. Arch Phys Med Rehabil. 1996, 77:29-34. DOI: org/10.
1016/S0003-9993(96)90216-6 
4. Hocker, S, et al. Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome: Broadening our differential 
diagnosis in the ICU. Neurol Clin Pract. 2013. 3: 535–538. DOI: 10.1212/CPJ.
0b013e3182a9c652 
6. Aror, A. Parkinsonism hyperpyrexia syndrome caused by abrupt withdrawal of 
ropinirole. British Journal of hospital medicine. 2005. 74:698-9. DOI: 10.12968
/hmed.2013.74.12.698 

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Rasagilina, Selegilina, Amantadina (usadas nos sintomas motores da DP) e 
domperidona, amitriptilina, nortriptilina e a clozapina (utilizadas nos sintomas não 
motores)

Explicação detalhada da pergunta anterior

Necessidade de uso de ciprofloxacina e teofilina: Por serem inibidoras da CYP1A2, 
não devem ser utilizadas em pacientes com DP em uso de rasagilina - Inibidores da 
CYP1A2. Outrossim, a rasagilina possui contraindicação absoluta na insuficiência 
hepática grave. Na moderada, deve ser avaliada com cautela, monitorando as 
enzimas hepáticas. No caso de aumento dos níveis o fármaco deve ser interrompido.  
Amantadina, apomorfina (não comercializada no Brasil), domperidona, amitriptilina, 
nortriptilina e a clozapina podem, de forma incomum, acarretar prolongamento do 
intervalo QT. Essa última, como efeito sinérgico à outra droga com potencial de 
aumentar o intervalo QT. Apesar de não serem efeitos colaterais comuns, devem ser 
levadas em consideração as condições que caracterizam um paciente com a forma 
grave da COVID 19: politerapia (em especial quando do uso da cloroquina, e da 
azitromicina) imposta aos pacientes com COVID 19, complicações da doença como a 
disautonomia e a miocardite e a co-existência, em muitos deles, de diabete melito e 
doenças cardiovasculares. Desse modo, é necessária a vigilância quanto à 
possibilidade de arritmia.   
Há risco de interação da rasagilina e da selegilina com o uso de analgésicos do tipo 
opióde,  relaxante muscular do tipo ciclobenzaprina, simpaticomimético e 
dextrometorfano . Pode ocorrer síndrome serotominérgica.  Ciprofloxacina e 
teofilina também não devem ser utilizadas junto ao uso da rasagilina e da selegilina 
por serem inibidoras da CYP1A2. Contraindica-se também o consumo concomitante 
da fluvoxamina ou da fluoxetina com a rasagilina.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Não se aplica
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Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Rasagilina, Selegilina

Explicação detalhada da pergunta anterior

Risco de interação com possível uso de analgésicos do tipo opióde, com relaxante 
muscular do tipo ciclobenzaprina, com simpaticomimético e dextrometorfano pelo 
risco de síndrome serotominérgica. j. 
 Necessidade de uso de ciprofloxacina e teofilina: Por serem inibidoras da CYP1A2, 
não devem ser utilizadas em pacientes com DP em uso de rasagilina - Inibidores da 
CYP1A2.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Romero-Sánchez et al. Neurologic manifestations in hospitalized patients with 
COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology. 2020. DOI: 10.1212/WNL.
0000000000009937  2.http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp 12:
05h, 09/07/2020

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Todos os antipakinsonianos possuem efeito colaterais que mimetizam sintomas e 
sinais da COVID. Em ordem de frequência (decrescente) para efeitos colaterais mais 
graves: anticolinérgicos (Biperideno e triexifenidil), amantadina, agonistas 
dopaminérgicos (AD) (pramipexol e rotigotina), inibidores seletivos da 
monoaminooxidase B (IMAO B)(selegilina e rasagilina), entacapona e levodopa

Explicação detalhada da pergunta anterior

Todas as medicações antiparkinsonianas podem acarretar quadros mentais (ilusão, 
alucinação, especialmente visuais, confusão mental, psicose). Em ordem de 
frequência (mais comum, para o menos comum) temos: anticolinérgicos, 
amantadina e agonistas dopaminérgicos (AD), IMAO B, entacapona e levodopa. Tais 
efeitos colaterais são mais comuns em pessoas com DP há mais tempo ou quando 
manifestam déficit cognitivo. O isolamento/internação acarretam piora dessas 
condições. Hipotensão ortostática  ocorre mais amiúde com o uso dos IMAOs B e a 
levodopa. 
Náuseas e vômitos, secundários ao uso dos AD e da levodopa e a constipação 
(decorrente da própria doença ou de todos esses fármacos) podem ser muito 
limitantes com relação à alimentação e à absorção de fármacos. Sonolência 
desencadeada pelos AD e pela levodopa, igualmente tornam-se problemáticos.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Li, B-D. Adverse effects produced by different drugs used in the treatment of 
Parkinson's disease: A mixed treatment comparison. CNS Neurosci Ther. 2017 23: 
827–842. doi: 10.1111/cns.12727.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Amantadina, Pramipexol e Selegilina

Explicação detalhada da pergunta anterior

Amantadina: a apresentação da amantadina disponibilizada no Brasil é a de 
liberação rápida. A depuração é renal e a dose deve ser corrigida no caso de 
alteração dos níveis de creatinina. Recomenda-se a correção relacionada ao ClCr 
(mL/min/1,73m2) da seguinte forma (clearance/dose de amantadina): 30 a 50 / 
utilizar no máximo 100mg/dia 15-29 / 100 mg em dias alternados e menos de 15 / 
100 mg 1x/semana. Caso a hemodiálise seja necessária a correção é a de 200 mg/ 1x 
semana.
Pramipexol : de liberação prolongada: Não recomendado em pacientes com ClCr 
<30, nem em pacientes com doença renal crônica estágio 5. Nos pacientes com 
insuficiência renal aguda em hemodiálise, não é necessário ajuste de dose. de 
liberação não prolongada: A relação ClCr e dose diária máxima de pramipexol de 
liberação não lenta recomendada é: de 30 e 50 – até 2,25 mg 15 e 30 – até 1,5 mg. 
Notas: Caso a função renal diminua durante a terapia de manutenção, a dose diária 
deve ser diminuída na mesma proporção (p.ex. se a depuração da creatinina 
diminuir em 30% a dose de pramipexol deve ser reduzida em 30%) A dose diária 
pode ser administrada em duas doses divididas se o ClCr estiver entre 20 e 50 e 
como dose única diária caso esteja < 20. 
Selegilina: não é recomendado o uso em pacientes com doença renal crônica estágio 
5 e deve ser suspensa caso ClCr <30. Em pacientes com insuficiência renal aguda em 
hemodiálise, não é necessário ajuste de dose. 
Rasagilina: a dose não precisa ser corrigida por ocasião da insuficiência renal leve ou 
moderada. Desconhece-se o que ocorre na insuficiência renal grave. Menos de 1% 
da rasagilina é excretada pelo rim. 
Levodopa: não existem evidências de que as doses devam ser corrigidas na 
insuficiência renal ou durante as sessões de hemodiálise. Porém, pode ocasionar 
alteração da cor da urina (cromatúria): avermelhada e escurecendo após um tempo 
em repouso. Situação parecida ocorre com a entacapona que também modifica a 
coloração da urina, escurecendo-a.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Ing, TG, et al. Removal of amantadine hydrochloride by dialysis in patients with 
renal insufficiency. CMA JOURNAL, 1976. 115:515. 
2.https://momentafarma.com.br/bulas/Mantidan_Bula_Profissional-da-Saude.pdf. 
Acessado em 07/05/2020 às 8:40h 
3.https://www.drugs.com/dosage/levodopa.html Acessado em 07/05/2020 às 10:
20h 
4.Carrarini, C, et al. Stage-Based Approach to Therapy in Parkinson’s Disease. 
Biomolecules 2019. 388(9): 1-32 doi:10.3390/biom9080388 
5.https://www.drugs.com/search.php?
searchterm=pramipexol+side+effects&sources%5B%5D= Acessado 07/05/2020 às 
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Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 4

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais?

Pela DP, níveis séricos da homocisteína, da vitamina D, do ácido úrico e das 
bilirrubinas, principalmente e pelo tratamento, mais comumente, aumento das 
provas de função hepática
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Explicação detalhada das duas perguntas anteriores

Na DP, existem alterações nos exames laboratorias causadas pela própria doença. 
Podem ocorrer aumento da homocisteína e de seus metabólitos, (ácido metil 
malônico e cisteína C), queda da vitamina D (25 OH), aumento do fator insulina "like" 
do tipo 1, diminuição do fator de crescimento cerebral, queda do nível de ácido 
úrico, variações dos níveis de bilirrubina, aumento Mais comum) ou decréscimo e 
pequenas quedas de ceruloplasmina. Outras alterações como a dos níveis séricos do 
ferro e do manganês também são verificados. Quanto aos antiparkinsonianos, temos 
incomumente reações, geralmente transitórias e sem expressão clínica, que se 
caracterizam por: 
1.        A levodopa de modo raro (relatos de caso) ocasiona anemia hemolítica, 
leucopenia, trombocitopenia, aumento das enzimas hepáticas (transaminases (TGO 
e TGP), fosfatase alcalina, gama-glutamil transferase (GGT)) e da uréia. Ademais, 
promove alterações dos resultados de testes laboratoriais para catecolaminas, 
creatinina, ácido úrico e glicosúria,  falso positivo no teste de Coombs e  presença de 
corpos cetônicos na urina quando em conjunto com a benserazida ou com a 
carbidopa. Outrossim ocasiona aumento da desidrogenase láctica, da bilirrubina e da 
proteína ligada a iodo, bem como a diminuição da hemoglobina e do hematócrito. A 
elevação da glicose sérica acontece excepcionalmente quando há associação da 
levodopa com a carbidopa.
2.        Rotigotina: aumento da TGO, TGP, GGT (incomum - =1/1.000 e <1/100) e da 
CPK (comum - =1/100 e <1/10) Selegilina: aumento pequeno das enzimas (comum - 
=1/100 e <1/10), taquicardia supraventricular (incomum - =1/1.000 e <1/100) 
Rasagilina (em 1%): aumento das enzimas hepáticas"

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Picillo, M. et al. Biomarkers of Parkinson’s disease: recent insights, current 
challenges, and future prospects. Journal of Parkinsonism and Restless Legs 
Syndrome. 2016:6 1–13. doi: 177.205.230.162
 2.http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp 12:05h, 09/07/2020

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes?

A DP possui peculiaridades que podem promover confusão quanto ao diagnóstico 
(manifestação clínica acarretada pela DP, por seu tratamento ou pela COVID19), 
bem como cuidados no manejo dos fármacos utilizados no seu tratamento.
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Explicação detalhada da pergunta anterior

 A. Febre: no paciente com DP a abordagem da febre é semelhante â população 
geral, antitérmicos por via venosa ou oral e compressas frias, os medicamentos 
antitérmicos não possuem interação medicamentosa com as medicações para 
tratamento da DP. 
B. Mialgia: a mialgia pela COVID19 pode ser tratada com analgésicos convencionais. 
Caso o enfermo com DP esteja utilizando selegilina ou rasagilina, a ciclobenzaprina e 
os opiáceos, especialmente petidina, meperidina, propoxifeno e metadona, não 
devem ser usados (risco de síndrome serotominérgica). Deve-se considerar também 
que os opióides diminuem a ação de levodopa + cloridrato de benserazida. Outras 
dores que, por vezes, simulam a mialgia, melhoram geralmente com a levodopa tais 
como a rigidez, o tremor, a dor da DP de origem central e a síndrome das pernas 
inquietas. Na síndrome das pernas inquietas, o agonista dopaminérgico (AD) é a 
melhor opção. 
C. Tosse, coriza e pigarro: o manejo da tosse no paciente com DP com COVID é 
semelhante ao da população geral. Cuidado especial deve ser tomado com enfermos 
em uso de selegilina ou rasgilina pois, esses fármacos não devem ser utilizados em 
conjunto com antitussígenos (xaropes e pastilhas) que contenham dextrometorfano, 
pelo risco de síndrome serotominérgica. Pode haver, no caso de serem 
manifestações não motora da DP, risco de broncoaspiração, sendo importante a 
avaliação da fonoaudiologia. O uso de hioscina, colírio de atropina sobre a língua e 
da toxina botulínica (glândulas submandibulares e parótidas) podem atenuar a 
sialorréia. 
D. Diarréia e outras manifestações gastrointestinais: É necessário saber a causa da 
diarréia. A COVID19, fármacos candidatos ao tratamento dessa infecção, como 
antiretrovirais lopinavir e ritonavir, a DP (raro) e medicações para tratar a DP (raro), 
podem acarretar diarréia. Desse modo, o uso da hidratação, reavaliação das drogas 
em uso e outras medidas gerais para diarréia, devem ser empregados. É necessário 
avaliar o aumento da dose de antiparkinsonianos no caso de piora do 
parkinsonismo, em virtude da diminuição da absorção dessas substâncias causada 
pela diarréia. Em pacientes com DP e COVID19, outros sintomas e sinais 
gastrointestinais, bem como a nutrição por catéter nasoentérico, quando se faz 
necessária, requerem vários cuidados. O antiemético de escolha para pacientes com 
DP é a domperidona. Vários outros agravam o parkinsonismo. Há competição pela 
absorção jejunal entre a levodopa e aminoácidos aromáticos. Desse modo, se 
possível, a dieta deve ser interrompida por 1,5h para o uso do fármaco e retomada 
30 min após a utilização do mesmo. Caso contrário, deve-se tentar o aumento da 
dose de levodopa. Pode ser útil a complementação da dose diária da levodopa em 
sua forma dispersível, pelo menor risco de obstrução do cateter enteral, quando 
comparado  ao uso de outras formulações da levodopa. Outro recurso é a reposição 
dopaminérgica com a rotigotina por via transdérmica, sob o uso de emplastro 
(patch), nos casos de diarréia frequente ou impossibilidade de via enteral. 
E. Cefaléia: São múltiplas as causas de cefaléia em pacientes com DP e COVID19. O 
reconhecimento da causa norteará a conduta terapêutica. Como sintomáticos, não 
existe contraindicação ao uso de analgésicos, exceto quando os pacientes com DP 
estão em uso de rasagilina ou selegilina. Nesses casos, não devem ser utilizados 
analgésicos opióides, em especial petidina, meperidina, propoxifeno e metadona. No 
caso da origem da cefalalgia ser muscular, relaxantes do tipo ciclobenzaprina não 
devem ser empregados. 
F. Estado hipertrombótico: O tratamento do estado hipertrombótico em pacientes 
com COVID 19 e DP deve seguir os protocolos instituídos em cada instituição. Não 
existe interação medicamentosa entre a heparina e heparinóides e as medicações 
antiparkinsonianas, devendo-se seguir as mesmas recomendações para a população 
geral. 
G. Insuficiência hepática: levodopa e pramipexol não necessitam de correção. 
Quanto à rasagilina, é necessária a vigilância quando a insuficiência hepática é 
moderada (escore de Child-Pugh 7 a 9) e, até, por vezes, diminuir-se a dose. Deve ser 
suspensa quando a insuficiência é grave. A entacapona é contraindicada em todas na 
insuficiência hepática de qualquer intensidade. 
H. Insuficiência respiratória (CPAP, Ventilador, Pronação) e sedação: Não há 
contraindicação na DP para a realização de pronação, CPAP ou ventilação mecânica. 
Vale ressaltar que a rigidez pode tornar o acesso à via aérea mais difícil, devido à 
dificuldade de hiperextensão cervical nos pacientes com rigidez moderada a grave. 
Conforme os protocolos para sedação na intubação oro-traqueal de paciente COVID 
19, bloqueadores neuromusculares são indicados, facilitando assim o acesso à via 
aérea. Deve-se ter cuidado com o uso da succinilcolina, atualmente pouco utilizada, 
por causa da morte súbita de pacientes com DP causadas por esse fármaco (são 
conflitantes os resultados da literatura sobre esse tema). São preferidos os 
bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, como o rocurônio, pois não 
agravam o parkinsonismo. O período de extubação deve ser muito bem avaliado por 
conta da existência de sintomas neuropsiquiátricos em vários pacientes com DP. 
Alterações cognitivas, ansiedade, depressão, alucinações podem tornar esse 
momento difícil. Soma-se a isso, o dellirium causado pela encefalopatia acarretada 
pela COVID 19 da forma grave. O uso de neurolépticos, caso seja necessário, deve-se 
restringir à clozapina ou à quetiapina pois, os demais agravam o parkinsonismo. 
I. Alterações mentais: Ansiedade, Depressão, Psicose, Confusão mental, Alucinações 
e Dellirium. Ansiedade – buspirona pode ser uma boa alternativa pois, é pouco 
sedativa e pacientes com COVID19 podem manifestar insuficiência respiratória. O 
mesmo, se dá com a venlafaxina. Apesar de não ser classificada como ansiolítico e 
sim como antidepressivo, possui ação sobre a ansiedade em pacientes com DP e 
pouco afeta a ventilação. Depressão – pramipexol e a venlafaxina, são as drogas 
recomendadas atualmente pelo grupo da International Parkinson and Movement 
Disorder Society no tratamento de depressão na DP, ficando a nortriptilina e a 
desipramina em segundo plano. Fluvoxamina e fluoxetina não devem ser utilizadas 
nos pacientes em uso de selegilina e rasagilina. Psicose, Confusão mental, 
Alucinações e Dellirium possuem muitas causas nos pacientes com DP e COVID19. O 
tratamento sintomático pode ser realizado com clozapina ou quetiapina, ou ainda de 
rivastigmina."
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Quais são os sintomas diferenciais? 
Febre, Mialgia, Tosse, Diarréia e outros sintomas gastrointestinais (incluindo 
ageusia), hipo e anosmia,
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Explicação detalhada da pergunta anterior

A.        Febre: esse sinal não é exclusivo da infecção. Caso a febre seja alta, 
persistente e refratária, deve-se evocar a possibilidade de Síndrome de 
parkinsonismo-hiperpirexia (causada pela retirada abrupta de antiparkinsonianos). 
B.        Mialgia: além da COVID, podem causar esse sintoma, como efeito colateral, 
fármacos utilizados no tratamento da DP como o triexifenidil (10%), carbidopa em 
associação com benserazida (12%), levodopa (12%), selegilina (3%) e entacapone 
(2%), nas porcentagens entre parenteses.                                                                                                                                                                                       
C.         Tosse, coriza e pigarro: é importante averiguar se a tosse deve-se à COVID ou 
à existência de sialorréia e disfagia (complicações existentes na DP) ou a ambas 
situações. Rinorréia pode também ser uma manifestação não motora 
(disautonômica) da DP.
D.        Diarréia e outras manifestações gastroenterológicas (incluindo ageusia): 
podem causar esses sinais e sintomas. a COVID19, medicamentos candidatos a seu 
tratamento como antivirais, lopinavir e ritonavir, bem como a DP (raramente) e 
fármacos utilizados em seu tratamento. Quando a rasagilina é utilizada junto a 
outros antiparkinsonianos ocasiona diarréia em 5 a 7% dos casos, vômitos em 4 a 
7%, dor abdominal em 2 a 5% e anorexia em 2 a 5%. Outras causas de diarréia são o 
entacapone e um inibidor da dexcaboxilase chamada benserazida quando associado 
à levodopa. A levodopa ocasiona de quando em vez anorexia, ageusia ou disgeusia 
(raro), não necessariamente em conjunto. Desencadeia também náuseas e vômitos 
e raramente descoloração da saliva, da língua, dos dentes e da mucosa oral. O 
pramipexol causa de forma muito comum (10% das vezes) náusea, comum (entre 10 
e 1%) tais como anorexia, vômitos e constipação e incomum (de 1 a 0,1%) soluços. 
Quanto à rotigotina, náusea e vômito são muito comuns, constipação, boca seca, 
dispepsia ocorrem de forma comum, e dor abdominal acontece de modo incomum, 
sendo desconhecida a frequência de diarréia. 
E.        Hipo ou anosmia: a prevalência do prejuízo da olfação em pessoas com DP 
varia de um pouco menos de 50% a aproximadamente 97%. A percepção dessa 
perda também é variável, podendo ser progressiva ou abrupta. Portanto, em 
situações especiais, pode ocorrer confusão ao se estabelecer qual a causa do déficit 
– a DP, a COVID19 ou ambas. Cabe salientar que, na COVID19 a alteração é abrupta 
ou aguda e em cerca de 50% daqueles com hipo (principalmente) e anosmia, há 
recuperação completa do olfato num período de até 15 dias, o que não ocorre na DP 
pois, a perda é irreversível. Outrossim, comumente a hiposmia da DP, precederá a 
infecção pela COVID
F.        Cefaléia: de um modo geral, a investigação diagnóstica e a abordagem 
terapêutica da cefaléia em pacientes com COVID19 e com ou sem DP é parecida. 
Hemorragias cerebral e subaracnóidea, meningoencefalite, encefalite, dentre outras 
manifestações da COVID19, ocasionam cefaléia. É ainda controversa a frequência de 
cefaléia na DP e a relação entre o comportamento da cefaléia primária, em especial 
a enxaqueca, com essa doença neurológica ou o seu tratamento. Dor no território de 
ambos os trapézios em pacientes com DP (dor em cabide) pode ser um sintoma de 
hipotensão ortostática. Fármacos antiparkinsonianos acarretam cefaléia. Portanto, é 
imperioso o reconhecimento da causa da cefaléia para o seu tratamento eficaz. 
Quanto aos fármacos, refere-se ser muito comum (10% dos casos) a rotigotina 
acarretar cefaléia.
G.        Alterações mentais - Ansiedade, Depressão, Psicose, Confusão mental, 
Alucinações e Dellirium: ansiedade e a depressão são bastante frequentes em 
pacientes com DP sem e com COVID. O temor pela infecção do SARS-COV2, o medo 
de contaminação de outras pessoas, a incerteza da evolução clínica de quem 
desenvolve a COVID19, os mecanismos ainda incertos dessa doença na modificação 
da homeostase do encéfalo, o isolamento social, a internação hospitalar, a estadia 
em unidade de terapia intensiva, promovem a desgraça emocional de várias 
pessoas. A encefalite e mais comumente a encefalopatia da COVID 19 podem se 
manifestar através de ilusões, alucinações, confusão mental, dellirium e psicose. 
Essas manifestações também acometem pacientes com DP, nas suas formas mais 
avançadas, ou ainda ocorrerem com efeitos colaterais de antiparkinsonianos. 
Distúrbios sensoriais especialmente da visão, ocasionados por glaucoma, 
degeneração macular, catarata e outros, estão relacionados a ilusões e alucinações 
visuais. Ademais, antiparkinsonianos podem igualmente causar essas alterações. 
Nesse último caso, a melhora do enfermo provém da retirada ou diminuição das 
doses desses remédios. Devem ser considerada uma ordem de retirada (de primeiro 
para o último) de biperideno ou triexifenidil, amantadina e/ou agonista 
dopaminérgico, inibidor da MAO e levodopa, bem como a velocidade da modificação 
– quando possível o “desmamar” a medicação.
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Neural Transm .2016. 123:3–17 DOI 10.1007/s00702-015-1443-z 
8. Zhou et al. Rotigotine Transdermal Patch in Parkinson’s Disease: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2013. 8: e69738.
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12. Ffytche, DH et al. The psychosis spectrum in Parkinson disease. Nat Rev Neurol. 
2017 13: 81–95. doi:10.1038/nrneurol.2016.200. 
13. Seppi, K et al. Update on treatments for nonmotor symptoms of Parkinson's 
disease—an evidence based medicine review. Mov Disord. 2019 34: 180–198. doi: 
10.1002/mds.27602

Nome completo do autor do capítulo Marco Antonio Araujo-Leite

Profissão Médico

Titulação Doutor em Neurologia (UFF)

Nº do Registro de Classe 5251944-0

Endereço de e-mail
maaraujoleite@id.uff.br | naiade_couto@hotmail.com | smts258@gmail.com | 
guilherme_torezani@msn.com

Nome completo do co-autor do capítulo Naiade Couto | Sandra Torres | Guilherme Sperling Torezani

Profissão Médica | Médica | Médico

Titulação
Mestranda em Neurologia (UFF) | Mestranda em Neurologia (UFF) | Mestrando em 
Neurologia (UFF)   

Nº do Registro de Classe 52104489-3 | 52106354-5 | Desconhecido



Doença de Parkinson

1

Carimbo de data/hora 2020-12-01

Nome da Doença/Capítulo Doença de Parkinson

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 2

Texto explicativo da resposta anterior

 Em um estudo caso-controle realizado recentemente na Lombardia (Itália), 
verificou-se COVID-19 em doze pessoas com DP, dentre as 141 com esse diagnóstico, 
residentes naquela região. Essa proporção foi similar a observada no grupo controle. 
Apesar, dessa constatação, tem sido, de modo raro, descritos casos que relacionam 
o surgimento de parkinsonismo à COVID 19. O primeiro descrito ocorreu em um 
homem, que na fase aguda da infecção, manifestou de modo reversível 
parkinsonismo  associado à mioclonias e opsomioclonia. Posteriormente, outros 
casos clínicos foram descritos, até mesmo após a remissão dos sintomas iniciais da 
COVID. Foi referido um homem com bradicinesia e tremor de mão, hipomimia e 
hipofonia progressivos posteriores à fadiga, anosmia, tosse, dispnéia, mialgia e dor 
torácica. Manteve a cognição normal e o parkinsonismo cessou com o uso de 
biperideno e pramipexol. O exame de cintilografia com PET 18F-fluorodopa (18F-
FDOPA) foi compatível com diminuição da captação de 18F-FDOPA em ambos os 
putâmens, de modo mais acentuado à esquerda. Mais recentemente, foram 
publicados três casos de pacientes adultos jovens do gênero masculino, que 
manifestaram  parkinsionismo após infecção pelo SARSCOV2. Em comum, eles 
padeceram inicialmente de anosmia. Com o tempo, surgiram bradicinesia e rigidez 
progressivas. Os exames de  ressonância magnética e tomografia computadorizada 
do encéfalo, não evidenciaram nenhuma alteração estrutural que justificassem os 
sintomas. Não havia SARSCOV2 no líquido cefalorraquiano, apesar de detecção 
inicial de RT-PCR do vírus no swab nasal e inexistência da mutação LRRK2. Pela 
analogia com a encefalite letárgica da "gripe espanhola" e casos agora descritos de 
parkinsonismo relacionados à COVID19, teme-se uma terceira onda caracterizada 
por manifestações parkinsonianas.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Méndez-Guerrero, A. et al. Acute hypokinetic-rigid syndrome following SARS-CoV-
2 infection.  Neurology. 2020. DOI: 10.1212/WNL.0000000000010282. 
2. Geyer, HL, et al. Movement Disorders in COVID-19: Whither Art Thou? Tremor and 
Other Hyperkinetic Movements. 2020;10:25. DOI: http://doi.org/10.5334/tohm.553.                                                                                                                                                                                                                              
3. Sulzer, D et al. COVID-19 and possible links with Parkinson’s disease and 
parkinsonism: from bench to bedside. NPJ Parkinsons Dis. 2020. 20;6:18. 2020  doi: 
10.1038/s41531-020-00123-0.                                                                                                                                                                                                                                     
4. Cohen, ME et al.  A case of probable Parkinson’s disease after SARS-CoV-2 
infection. Lancet Neurol. 2020. 19: 804–805. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30305-7
5. Beauchamp, LC et al. Parkinsonism as a Third Wave of the COVID-19 Pandemic? J 
Parkinsons Dis 2020;10:1343-1353. doi: 10.3233/JPD-202211

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 1

Texto explicativo para a resposta anterior

    A DP acomete mais frequentemente idosos. Muitos padecem de comorbidades. 
Os maiores fatores de risco para hospitalização pelo COVID 19 são: idade superior a 
60 anos, hipertensão arterial sistêmica (30%) e diabete melito (19%) e doença 
cardíaca coronariana (8%). Desse modo, pelo que se sabe até o momento, não pela 
DP, mas pela idade e pelas comorbidades, há aumento da vulnerabilidade para o 
agravamento e a hospitalização decorrentes da COVID19. 
     Um estudo controlado caso-controle (via telefônica), com mais de 1.000 pacientes 
com DP na Itália, sugeriu que o risco de morbidade e mortalidade por COVID-19 
dessas pessoas, com as formas leve a moderada da doença, não diferia da população 
geral. Esses dados contrastaram com estudos anteriores (séries pequenas de casos), 
que avaliaram exclusivamente pacientes mais graves: em um estudo inglês 4 de 10 
pacientes com DP faleceram.                                                                                                                                                  
Uma pesquisa multicêntrica avaliou de 117 em 21 centros terciários na Itália, Irã, 
Espanha e Reino Unido, sugeriu que a co-ocorrência de demência, hipertensão e 
duração DP (doentes há mais tempo) aumentavam em 19,7% o risco de morte 
naqueles com COVID 19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Huang C et al. Features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China. Lancet 2020 395:497-506. doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 2. Fasano, A et al. COVID-19 in Parkinson's Disease Patients Living in Lombardy, Italy. 
Mov Disord. 2020 Jun 2 : 10.1002/mds.28176. doi: 10.1002/mds.28176
 3. Antonini, A et al. Outcome of Parkinson's Disease Patients Affected by COVID -19. 
Movement Disorders 2020, 35(6): 905-908. doi.org/10.1002/mds.28104                                                                                     
4. Fasano, A et al. Predictors of COVID-19 outcome in Parkinson's disease. Park. 
Relat. Disord. 2020, 78:134-137.
doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.08.012

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

Não suspender drogas antiparkinsonianas (há exceções). A retirada abrupta pode 
acarretar morte.
Pode ocorrer confusão e dificuldade no diagnóstico: Há sintomas e sinais comuns à 
Doença de Parkinson, à COVID 19 e aos efeitos colaterais dos antiparkinsonianos.  

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Quais fatores pioram o prognóstico? Associação de fase avançada de DP com hipertensão arterial sistêmica e demência
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Explicação detalhada da pergunta anterior

A DP acomete mais frequentemente idosos. Muitos padecem de comorbidades. E 
desse modo, tornam-se vulneráveis para o agravamento e a hospitalização 
decorrentes da COVID19. Os maiores fatores de risco para hospitalização pelo COVID 
19 são: idade superior a 60 anos, hipertensão arterial sistêmica (30%) e diabete 
melito (19%) e doença cardíaca coronariana (8%).  Na DP, quando associada à 
demência e à hipertensão arterial sistêmica, houve aumento do risco de morte em 
19,7%

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Zhou F, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.  Lancet. 2020. pii: S0140-
6736(20)30566-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. 
2. Huang C, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China. Lancet 2020 395:497-506. 5. Fasano, A. et al. COVID -19 in Parkinson’
s Disease Patients Living in Lombardy, Italy. Movement Disorders. 2020. doi.org/10.
1002/mds.28176
6. Fasano, A et al. Predictors of COVID-19 outcome in Parkinson's disease. Park. 
Relat. Disord. 2020, 78:134-137.
doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.08.012

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

De uma forma geral, considera-se muitíssimo baixo ou inexistente o risco do uso de 
medicações antiparkinsonianas em pessoas acometidas pela COVID19. Protocolos de 
tratamento variam de acordo com o centro de assistência.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há contra-indicação absoluta do uso de antiparkinsonianos em pessoas com a 
COVID 19. Entretanto, deve-se atentar para: 1. Medicações utilizadas na DP, para as 
manifestações motoras como a amantadina e a apomorfina (não comercializada no 
Brasil) e não motoras tais quais domperidona, amitriptilina, nortriptilina e a 
clozapina podem, de forma incomum, acarretar prolongamento do intervalo QT. 
Essa última, como efeito sinérgico a outra droga com potencial de aumentar o 
intervalo QT e 2. Drogas anti-parkinsonianas devem ser continuadas em pacientes 
com DP que venham manifestar COVID19. A retirada delas, pode acarretar vários 
problemas dentre eles a piora da função respiratória. Cabe ressaltar, que tal qual 
algumas pessoas com COVID19, pacientes com DP, mesmo diante de disfunção 
pulmonar moderada e até mesmo intensa podem não referir queixas respiratórias. A 
interrupção abrupta dessas drogas pode ocasionar a Síndrome de parkinsonismo-
hiperpirexia, potencialmente fatal, mas por sorte rara. Ela é idêntica à síndrome 
neuroléptica maligna e muito parecida com a síndrome serotoninérgica. Pode 
ocorrer de 18h a 7 dias após a suspensão dos antiparkinsonianos, levodopa, 
pramipexol e outros agonistas dopaminérgicos ou amantadina. É caracterizada por 
febre alta, piora do parkinsonismo, especialmente a rigidez, grande elevação da CPK, 
pequena leucocitose e, nos casos mais graves, alteração da forma e do nível da 
consciência e disautonomia (taquicardia, hipotensão) e taquipneia. 

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Manini AF et al. QT Prolongation and Torsades De Pointes Following Overdose of 
Ziprasidone and Amantadine. J Med Toxicol. 2007, 3:178-81. DOI: 10.1007
/BF03160936
2. Carreiro, SV et al. Psicofármacos e morte súbita. Acta Med Port 2006 19: 151-164  
3. Sabaté M, et al. Obstructive and restrictive pulmonary dysfunction increases 
disability in Parkinson disease. Arch Phys Med Rehabil. 1996, 77:29-34. DOI: org/10.
1016/S0003-9993(96)90216-6 
4. Hocker, S, et al. Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome: Broadening our differential 
diagnosis in the ICU. Neurol Clin Pract. 2013. 3: 535–538. DOI: 10.1212/CPJ.
0b013e3182a9c652 
6. Aror, A. Parkinsonism hyperpyrexia syndrome caused by abrupt withdrawal of 
ropinirole. British Journal of hospital medicine. 2005. 74:698-9. DOI: 10.12968
/hmed.2013.74.12.698 

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Rasagilina, Selegilina, Amantadina (usadas nos sintomas motores da DP) e 
domperidona, amitriptilina, nortriptilina e a clozapina (utilizadas nos sintomas não 
motores)

Explicação detalhada da pergunta anterior

Necessidade de uso de ciprofloxacina e teofilina: Por serem inibidoras da CYP1A2, 
não devem ser utilizadas em pacientes com DP em uso de rasagilina - Inibidores da 
CYP1A2. Outrossim, a rasagilina possui contraindicação absoluta na insuficiência 
hepática grave. Na moderada, deve ser avaliada com cautela, monitorando as 
enzimas hepáticas. No caso de aumento dos níveis o fármaco deve ser interrompido.  
Amantadina, apomorfina (não comercializada no Brasil), domperidona, amitriptilina, 
nortriptilina e a clozapina podem, de forma incomum, acarretar prolongamento do 
intervalo QT. Essa última, como efeito sinérgico à outra droga com potencial de 
aumentar o intervalo QT. Apesar de não serem efeitos colaterais comuns, devem ser 
levadas em consideração as condições que caracterizam um paciente com a forma 
grave da COVID 19: politerapia (em especial quando do uso da cloroquina, e da 
azitromicina) imposta aos pacientes com COVID 19, complicações da doença como a 
disautonomia e a miocardite e a co-existência, em muitos deles, de diabete melito e 
doenças cardiovasculares. Desse modo, é necessária a vigilância quanto à 
possibilidade de arritmia.   
Há risco de interação da rasagilina e da selegilina com o uso de analgésicos do tipo 
opióde,  relaxante muscular do tipo ciclobenzaprina, simpaticomimético e 
dextrometorfano . Pode ocorrer síndrome serotominérgica.  Ciprofloxacina e 
teofilina também não devem ser utilizadas junto ao uso da rasagilina e da selegilina 
por serem inibidoras da CYP1A2. Contraindica-se também o consumo concomitante 
da fluvoxamina ou da fluoxetina com a rasagilina.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Não se aplica
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Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Rasagilina, Selegilina

Explicação detalhada da pergunta anterior

Risco de interação com possível uso de analgésicos do tipo opióde, com relaxante 
muscular do tipo ciclobenzaprina, com simpaticomimético e dextrometorfano pelo 
risco de síndrome serotominérgica. j. 
 Necessidade de uso de ciprofloxacina e teofilina: Por serem inibidoras da CYP1A2, 
não devem ser utilizadas em pacientes com DP em uso de rasagilina - Inibidores da 
CYP1A2.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Romero-Sánchez et al. Neurologic manifestations in hospitalized patients with 
COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology. 2020. DOI: 10.1212/WNL.
0000000000009937  2.http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp 12:
05h, 09/07/2020

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Todos os antipakinsonianos possuem efeito colaterais que mimetizam sintomas e 
sinais da COVID. Em ordem de frequência (decrescente) para efeitos colaterais mais 
graves: anticolinérgicos (Biperideno e triexifenidil), amantadina, agonistas 
dopaminérgicos (AD) (pramipexol e rotigotina), inibidores seletivos da 
monoaminooxidase B (IMAO B)(selegilina e rasagilina), entacapona e levodopa

Explicação detalhada da pergunta anterior

Todas as medicações antiparkinsonianas podem acarretar quadros mentais (ilusão, 
alucinação, especialmente visuais, confusão mental, psicose). Em ordem de 
frequência (mais comum, para o menos comum) temos: anticolinérgicos, 
amantadina e agonistas dopaminérgicos (AD), IMAO B, entacapona e levodopa. Tais 
efeitos colaterais são mais comuns em pessoas com DP há mais tempo ou quando 
manifestam déficit cognitivo. O isolamento/internação acarretam piora dessas 
condições. Hipotensão ortostática  ocorre mais amiúde com o uso dos IMAOs B e a 
levodopa. 
Náuseas e vômitos, secundários ao uso dos AD e da levodopa e a constipação 
(decorrente da própria doença ou de todos esses fármacos) podem ser muito 
limitantes com relação à alimentação e à absorção de fármacos. Sonolência 
desencadeada pelos AD e pela levodopa, igualmente tornam-se problemáticos.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Li, B-D. Adverse effects produced by different drugs used in the treatment of 
Parkinson's disease: A mixed treatment comparison. CNS Neurosci Ther. 2017 23: 
827–842. doi: 10.1111/cns.12727.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Amantadina, Pramipexol e Selegilina

Explicação detalhada da pergunta anterior

Amantadina: a apresentação da amantadina disponibilizada no Brasil é a de 
liberação rápida. A depuração é renal e a dose deve ser corrigida no caso de 
alteração dos níveis de creatinina. Recomenda-se a correção relacionada ao ClCr 
(mL/min/1,73m2) da seguinte forma (clearance/dose de amantadina): 30 a 50 / 
utilizar no máximo 100mg/dia 15-29 / 100 mg em dias alternados e menos de 15 / 
100 mg 1x/semana. Caso a hemodiálise seja necessária a correção é a de 200 mg/ 1x 
semana.
Pramipexol : de liberação prolongada: Não recomendado em pacientes com ClCr 
<30, nem em pacientes com doença renal crônica estágio 5. Nos pacientes com 
insuficiência renal aguda em hemodiálise, não é necessário ajuste de dose. de 
liberação não prolongada: A relação ClCr e dose diária máxima de pramipexol de 
liberação não lenta recomendada é: de 30 e 50 – até 2,25 mg 15 e 30 – até 1,5 mg. 
Notas: Caso a função renal diminua durante a terapia de manutenção, a dose diária 
deve ser diminuída na mesma proporção (p.ex. se a depuração da creatinina 
diminuir em 30% a dose de pramipexol deve ser reduzida em 30%) A dose diária 
pode ser administrada em duas doses divididas se o ClCr estiver entre 20 e 50 e 
como dose única diária caso esteja < 20. 
Selegilina: não é recomendado o uso em pacientes com doença renal crônica estágio 
5 e deve ser suspensa caso ClCr <30. Em pacientes com insuficiência renal aguda em 
hemodiálise, não é necessário ajuste de dose. 
Rasagilina: a dose não precisa ser corrigida por ocasião da insuficiência renal leve ou 
moderada. Desconhece-se o que ocorre na insuficiência renal grave. Menos de 1% 
da rasagilina é excretada pelo rim. 
Levodopa: não existem evidências de que as doses devam ser corrigidas na 
insuficiência renal ou durante as sessões de hemodiálise. Porém, pode ocasionar 
alteração da cor da urina (cromatúria): avermelhada e escurecendo após um tempo 
em repouso. Situação parecida ocorre com a entacapona que também modifica a 
coloração da urina, escurecendo-a.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Ing, TG, et al. Removal of amantadine hydrochloride by dialysis in patients with 
renal insufficiency. CMA JOURNAL, 1976. 115:515. 
2.https://momentafarma.com.br/bulas/Mantidan_Bula_Profissional-da-Saude.pdf. 
Acessado em 07/05/2020 às 8:40h 
3.https://www.drugs.com/dosage/levodopa.html Acessado em 07/05/2020 às 10:
20h 
4.Carrarini, C, et al. Stage-Based Approach to Therapy in Parkinson’s Disease. 
Biomolecules 2019. 388(9): 1-32 doi:10.3390/biom9080388 
5.https://www.drugs.com/search.php?
searchterm=pramipexol+side+effects&sources%5B%5D= Acessado 07/05/2020 às 
11:27h
6.https://www.accessdata.fda.
gov/drugsatfda_docs/label/2017/201971Orig1s000lbl.pdf 

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 4

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais?

Pela DP, níveis séricos da homocisteína, da vitamina D, do ácido úrico e das 
bilirrubinas, principalmente e pelo tratamento, mais comumente, aumento das 
provas de função hepática
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Explicação detalhada das duas perguntas anteriores

Na DP, existem alterações nos exames laboratorias causadas pela própria doença. 
Podem ocorrer aumento da homocisteína e de seus metabólitos, (ácido metil 
malônico e cisteína C), queda da vitamina D (25 OH), aumento do fator insulina "like" 
do tipo 1, diminuição do fator de crescimento cerebral, queda do nível de ácido 
úrico, variações dos níveis de bilirrubina, aumento Mais comum) ou decréscimo e 
pequenas quedas de ceruloplasmina. Outras alterações como a dos níveis séricos do 
ferro e do manganês também são verificados. Quanto aos antiparkinsonianos, temos 
incomumente reações, geralmente transitórias e sem expressão clínica, que se 
caracterizam por: 
1.        A levodopa de modo raro (relatos de caso) ocasiona anemia hemolítica, 
leucopenia, trombocitopenia, aumento das enzimas hepáticas (transaminases (TGO 
e TGP), fosfatase alcalina, gama-glutamil transferase (GGT)) e da uréia. Ademais, 
promove alterações dos resultados de testes laboratoriais para catecolaminas, 
creatinina, ácido úrico e glicosúria,  falso positivo no teste de Coombs e  presença de 
corpos cetônicos na urina quando em conjunto com a benserazida ou com a 
carbidopa. Outrossim ocasiona aumento da desidrogenase láctica, da bilirrubina e da 
proteína ligada a iodo, bem como a diminuição da hemoglobina e do hematócrito. A 
elevação da glicose sérica acontece excepcionalmente quando há associação da 
levodopa com a carbidopa.
2.        Rotigotina: aumento da TGO, TGP, GGT (incomum - =1/1.000 e <1/100) e da 
CPK (comum - =1/100 e <1/10) Selegilina: aumento pequeno das enzimas (comum - 
=1/100 e <1/10), taquicardia supraventricular (incomum - =1/1.000 e <1/100) 
Rasagilina (em 1%): aumento das enzimas hepáticas"

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Picillo, M. et al. Biomarkers of Parkinson’s disease: recent insights, current 
challenges, and future prospects. Journal of Parkinsonism and Restless Legs 
Syndrome. 2016:6 1–13. doi: 177.205.230.162
 2.http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp 12:05h, 09/07/2020

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes?

A DP possui peculiaridades que podem promover confusão quanto ao diagnóstico 
(manifestação clínica acarretada pela DP, por seu tratamento ou pela COVID19), 
bem como cuidados no manejo dos fármacos utilizados no seu tratamento.
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Explicação detalhada da pergunta anterior

 A. Febre: no paciente com DP a abordagem da febre é semelhante â população 
geral, antitérmicos por via venosa ou oral e compressas frias, os medicamentos 
antitérmicos não possuem interação medicamentosa com as medicações para 
tratamento da DP. 
B. Mialgia: a mialgia pela COVID19 pode ser tratada com analgésicos convencionais. 
Caso o enfermo com DP esteja utilizando selegilina ou rasagilina, a ciclobenzaprina e 
os opiáceos, especialmente petidina, meperidina, propoxifeno e metadona, não 
devem ser usados (risco de síndrome serotominérgica). Deve-se considerar também 
que os opióides diminuem a ação de levodopa + cloridrato de benserazida. Outras 
dores que, por vezes, simulam a mialgia, melhoram geralmente com a levodopa tais 
como a rigidez, o tremor, a dor da DP de origem central e a síndrome das pernas 
inquietas. Na síndrome das pernas inquietas, o agonista dopaminérgico (AD) é a 
melhor opção. 
C. Tosse, coriza e pigarro: o manejo da tosse no paciente com DP com COVID é 
semelhante ao da população geral. Cuidado especial deve ser tomado com enfermos 
em uso de selegilina ou rasgilina pois, esses fármacos não devem ser utilizados em 
conjunto com antitussígenos (xaropes e pastilhas) que contenham dextrometorfano, 
pelo risco de síndrome serotominérgica. Pode haver, no caso de serem 
manifestações não motora da DP, risco de broncoaspiração, sendo importante a 
avaliação da fonoaudiologia. O uso de hioscina, colírio de atropina sobre a língua e 
da toxina botulínica (glândulas submandibulares e parótidas) podem atenuar a 
sialorréia. 
D. Diarréia e outras manifestações gastrointestinais: É necessário saber a causa da 
diarréia. A COVID19, fármacos candidatos ao tratamento dessa infecção, como 
antiretrovirais lopinavir e ritonavir, a DP (raro) e medicações para tratar a DP (raro), 
podem acarretar diarréia. Desse modo, o uso da hidratação, reavaliação das drogas 
em uso e outras medidas gerais para diarréia, devem ser empregados. É necessário 
avaliar o aumento da dose de antiparkinsonianos no caso de piora do 
parkinsonismo, em virtude da diminuição da absorção dessas substâncias causada 
pela diarréia. Em pacientes com DP e COVID19, outros sintomas e sinais 
gastrointestinais, bem como a nutrição por catéter nasoentérico, quando se faz 
necessária, requerem vários cuidados. O antiemético de escolha para pacientes com 
DP é a domperidona. Vários outros agravam o parkinsonismo. Há competição pela 
absorção jejunal entre a levodopa e aminoácidos aromáticos. Desse modo, se 
possível, a dieta deve ser interrompida por 1,5h para o uso do fármaco e retomada 
30 min após a utilização do mesmo. Caso contrário, deve-se tentar o aumento da 
dose de levodopa. Pode ser útil a complementação da dose diária da levodopa em 
sua forma dispersível, pelo menor risco de obstrução do cateter enteral, quando 
comparado  ao uso de outras formulações da levodopa. Outro recurso é a reposição 
dopaminérgica com a rotigotina por via transdérmica, sob o uso de emplastro 
(patch), nos casos de diarréia frequente ou impossibilidade de via enteral. 
E. Cefaléia: São múltiplas as causas de cefaléia em pacientes com DP e COVID19. O 
reconhecimento da causa norteará a conduta terapêutica. Como sintomáticos, não 
existe contraindicação ao uso de analgésicos, exceto quando os pacientes com DP 
estão em uso de rasagilina ou selegilina. Nesses casos, não devem ser utilizados 
analgésicos opióides, em especial petidina, meperidina, propoxifeno e metadona. No 
caso da origem da cefalalgia ser muscular, relaxantes do tipo ciclobenzaprina não 
devem ser empregados. 
F. Estado hipertrombótico: O tratamento do estado hipertrombótico em pacientes 
com COVID 19 e DP deve seguir os protocolos instituídos em cada instituição. Não 
existe interação medicamentosa entre a heparina e heparinóides e as medicações 
antiparkinsonianas, devendo-se seguir as mesmas recomendações para a população 
geral. 
G. Insuficiência hepática: levodopa e pramipexol não necessitam de correção. 
Quanto à rasagilina, é necessária a vigilância quando a insuficiência hepática é 
moderada (escore de Child-Pugh 7 a 9) e, até, por vezes, diminuir-se a dose. Deve ser 
suspensa quando a insuficiência é grave. A entacapona é contraindicada em todas na 
insuficiência hepática de qualquer intensidade. 
H. Insuficiência respiratória (CPAP, Ventilador, Pronação) e sedação: Não há 
contraindicação na DP para a realização de pronação, CPAP ou ventilação mecânica. 
Vale ressaltar que a rigidez pode tornar o acesso à via aérea mais difícil, devido à 
dificuldade de hiperextensão cervical nos pacientes com rigidez moderada a grave. 
Conforme os protocolos para sedação na intubação oro-traqueal de paciente COVID 
19, bloqueadores neuromusculares são indicados, facilitando assim o acesso à via 
aérea. Deve-se ter cuidado com o uso da succinilcolina, atualmente pouco utilizada, 
por causa da morte súbita de pacientes com DP causadas por esse fármaco (são 
conflitantes os resultados da literatura sobre esse tema). São preferidos os 
bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, como o rocurônio, pois não 
agravam o parkinsonismo. O período de extubação deve ser muito bem avaliado por 
conta da existência de sintomas neuropsiquiátricos em vários pacientes com DP. 
Alterações cognitivas, ansiedade, depressão, alucinações podem tornar esse 
momento difícil. Soma-se a isso, o dellirium causado pela encefalopatia acarretada 
pela COVID 19 da forma grave. O uso de neurolépticos, caso seja necessário, deve-se 
restringir à clozapina ou à quetiapina pois, os demais agravam o parkinsonismo. 
I. Alterações mentais: Ansiedade, Depressão, Psicose, Confusão mental, Alucinações 
e Dellirium. Ansiedade – buspirona pode ser uma boa alternativa pois, é pouco 
sedativa e pacientes com COVID19 podem manifestar insuficiência respiratória. O 
mesmo, se dá com a venlafaxina. Apesar de não ser classificada como ansiolítico e 
sim como antidepressivo, possui ação sobre a ansiedade em pacientes com DP e 
pouco afeta a ventilação. Depressão – pramipexol e a venlafaxina, são as drogas 
recomendadas atualmente pelo grupo da International Parkinson and Movement 
Disorder Society no tratamento de depressão na DP, ficando a nortriptilina e a 
desipramina em segundo plano. Fluvoxamina e fluoxetina não devem ser utilizadas 
nos pacientes em uso de selegilina e rasagilina. Psicose, Confusão mental, 
Alucinações e Dellirium possuem muitas causas nos pacientes com DP e COVID19. O 
tratamento sintomático pode ser realizado com clozapina ou quetiapina, ou ainda de 
rivastigmina."
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp 12:05h, 09/07/2020 
2. Csoti. I, et al. Parkinson’s disease between internal medicine and neurology. J 
Neural Transm. 2016. 123:3–17 DOI 10.1007/s00702-015-1443-z. 
3. Zhou, C-Q, et al. Rotigotine Transdermal Patch in Parkinson’s Disease: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2013 8: e69738. 
4. Vilaça, C. et al. The behavior of migraine in patients with Parkinson’s disease. 
Neurology International, 2015. 7. https://doi.org/10.4081/ni.2015.6133 
5. Ing, TG, et al. Removal of amantadine hydrochloride by dialysis in patients with 
renal insufficiency. CMA JOURNAL, 1976. 115:515. 
6. https://www.drugs.com/dosage/levodopa.html, acessado em 07/05/2020 às 10:
20h
7. Carrarini, C, Russo, M, Dono, F. A Stage-Based Approach to Therapy in Parkinson’s 
Disease. Biomolecules 2019. 388: 1-32 doi:10.3390/biom9080388 
8. https://www.drugs.com/search.php?
searchterm=pramipexol+side+effects&sources%5B%5D=  Acessado 07/05/2020 às 
11:27h 9.https://www.accessdata.fda.
gov/drugsatfda_docs/label/2017/201971Orig1s000lbl.pdf  
10. https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-
druglist 
11. Muzzi DA, et al. The lack of effect of succinylcholine on serum potassium in 
patients with Parkinson's disease. Anesthesiology. 1989 71:322 
12. Nicholson G, et al. Parkinson's disease and anaesthesia. Br J Anaesth. 2002 89:
904–16. 
13. Garg, RK, et al. Encephalopathy in patients with COVID-19: A review. J Med Virol. 
Jun 2020. doi.org/10.1002/jmv.26207. 
14. Ffytche, DH et al. The psychosis spectrum in Parkinson disease. Nat Rev Neurol. 
2017 13: 81–95. doi:10.1038/nrneurol.2016.200. 
15. Seppi, K et al. Update on treatments for nonmotor symptoms of Parkinson's 
disease—an evidence based medicine review. Mov Disord. 2019 Feb 34(2): 180–198. 
doi: 10.1002/mds.27602 

Quais são os sintomas diferenciais? 
Febre, Mialgia, Tosse, Diarréia e outros sintomas gastrointestinais (incluindo 
ageusia), hipo e anosmia,
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Explicação detalhada da pergunta anterior

A.        Febre: esse sinal não é exclusivo da infecção. Caso a febre seja alta, 
persistente e refratária, deve-se evocar a possibilidade de Síndrome de 
parkinsonismo-hiperpirexia (causada pela retirada abrupta de antiparkinsonianos). 
B.        Mialgia: além da COVID, podem causar esse sintoma, como efeito colateral, 
fármacos utilizados no tratamento da DP como o triexifenidil (10%), carbidopa em 
associação com benserazida (12%), levodopa (12%), selegilina (3%) e entacapone 
(2%), nas porcentagens entre parenteses.                                                                                                                                                                                       
C.         Tosse, coriza e pigarro: é importante averiguar se a tosse deve-se à COVID ou 
à existência de sialorréia e disfagia (complicações existentes na DP) ou a ambas 
situações. Rinorréia pode também ser uma manifestação não motora 
(disautonômica) da DP.
D.        Diarréia e outras manifestações gastroenterológicas (incluindo ageusia): 
podem causar esses sinais e sintomas. a COVID19, medicamentos candidatos a seu 
tratamento como antivirais, lopinavir e ritonavir, bem como a DP (raramente) e 
fármacos utilizados em seu tratamento. Quando a rasagilina é utilizada junto a 
outros antiparkinsonianos ocasiona diarréia em 5 a 7% dos casos, vômitos em 4 a 
7%, dor abdominal em 2 a 5% e anorexia em 2 a 5%. Outras causas de diarréia são o 
entacapone e um inibidor da dexcaboxilase chamada benserazida quando associado 
à levodopa. A levodopa ocasiona de quando em vez anorexia, ageusia ou disgeusia 
(raro), não necessariamente em conjunto. Desencadeia também náuseas e vômitos 
e raramente descoloração da saliva, da língua, dos dentes e da mucosa oral. O 
pramipexol causa de forma muito comum (10% das vezes) náusea, comum (entre 10 
e 1%) tais como anorexia, vômitos e constipação e incomum (de 1 a 0,1%) soluços. 
Quanto à rotigotina, náusea e vômito são muito comuns, constipação, boca seca, 
dispepsia ocorrem de forma comum, e dor abdominal acontece de modo incomum, 
sendo desconhecida a frequência de diarréia. 
E.        Hipo ou anosmia: a prevalência do prejuízo da olfação em pessoas com DP 
varia de um pouco menos de 50% a aproximadamente 97%. A percepção dessa 
perda também é variável, podendo ser progressiva ou abrupta. Portanto, em 
situações especiais, pode ocorrer confusão ao se estabelecer qual a causa do déficit 
– a DP, a COVID19 ou ambas. Cabe salientar que, na COVID19 a alteração é abrupta 
ou aguda e em cerca de 50% daqueles com hipo (principalmente) e anosmia, há 
recuperação completa do olfato num período de até 15 dias, o que não ocorre na DP 
pois, a perda é irreversível. Outrossim, comumente a hiposmia da DP, precederá a 
infecção pela COVID
F.        Cefaléia: de um modo geral, a investigação diagnóstica e a abordagem 
terapêutica da cefaléia em pacientes com COVID19 e com ou sem DP é parecida. 
Hemorragias cerebral e subaracnóidea, meningoencefalite, encefalite, dentre outras 
manifestações da COVID19, ocasionam cefaléia. É ainda controversa a frequência de 
cefaléia na DP e a relação entre o comportamento da cefaléia primária, em especial 
a enxaqueca, com essa doença neurológica ou o seu tratamento. Dor no território de 
ambos os trapézios em pacientes com DP (dor em cabide) pode ser um sintoma de 
hipotensão ortostática. Fármacos antiparkinsonianos acarretam cefaléia. Portanto, é 
imperioso o reconhecimento da causa da cefaléia para o seu tratamento eficaz. 
Quanto aos fármacos, refere-se ser muito comum (10% dos casos) a rotigotina 
acarretar cefaléia.
G.        Alterações mentais - Ansiedade, Depressão, Psicose, Confusão mental, 
Alucinações e Dellirium: ansiedade e a depressão são bastante frequentes em 
pacientes com DP sem e com COVID. O temor pela infecção do SARS-COV2, o medo 
de contaminação de outras pessoas, a incerteza da evolução clínica de quem 
desenvolve a COVID19, os mecanismos ainda incertos dessa doença na modificação 
da homeostase do encéfalo, o isolamento social, a internação hospitalar, a estadia 
em unidade de terapia intensiva, promovem a desgraça emocional de várias 
pessoas. A encefalite e mais comumente a encefalopatia da COVID 19 podem se 
manifestar através de ilusões, alucinações, confusão mental, dellirium e psicose. 
Essas manifestações também acometem pacientes com DP, nas suas formas mais 
avançadas, ou ainda ocorrerem com efeitos colaterais de antiparkinsonianos. 
Distúrbios sensoriais especialmente da visão, ocasionados por glaucoma, 
degeneração macular, catarata e outros, estão relacionados a ilusões e alucinações 
visuais. Ademais, antiparkinsonianos podem igualmente causar essas alterações. 
Nesse último caso, a melhora do enfermo provém da retirada ou diminuição das 
doses desses remédios. Devem ser considerada uma ordem de retirada (de primeiro 
para o último) de biperideno ou triexifenidil, amantadina e/ou agonista 
dopaminérgico, inibidor da MAO e levodopa, bem como a velocidade da modificação 
– quando possível o “desmamar” a medicação.
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Nome da Doença/Capítulo Miopatias Inflamatórias

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 3

Texto explicativo da resposta anterior

Pacientes portadores de Miopatia Inflamatória são na maioria das vezes,  submetidos 
a tratamento com Imunossupressores, aumentando o risco de infecção pela COVID 
19. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Han Y et al. COVID-19 in a patient with long-term use of glucocorticoids: A study of a 
familial cluster. Clinical Immunology , 2020. doi: 10.1016/j.clim.2020.108413

Bunch TW. Prednisone and azathioprine for polymyositis: long-term followup. Arthritis 
Rheum 1981. DOI: 10.1002/art.1780240107

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

Pacientes portadores de Miopatia Inflamatória podem apresentar um risco maior de 
mortalidade relacionado ao acometimento de musculatura ventilatória ea condição de 
imunossupressão, favorecendo infecções secundárias.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566
Dalakas MC, Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. Lancet 2003. DOI: 
10.1016/S0140-6736(03)14368-1

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento Monitorar níveis de enzimas musculares.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Dalakas MC, Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. Lancet 2003. DOI: 
10.1016/S0140-6736(03)14368-1

Quais fatores pioram o prognóstico? Acometimento de musculatura ventilatória e acometimento miocárdico. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

As Miopatias Inflamatórias cursam com comprometimento da musculatura proximal 
de membros, cervical e músculos intercostais. O acometimento da musculatura 
ventilatória caracterizada pela doença traduz a um pior prognóstico mediante à 
infecção pela COVID 19. 

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Dalakas MC, Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. Lancet 2003. DOI: 
10.1016/S0140-6736(03)14368-1

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Não há contraindicação formal no tratamento. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Os medicamentos atualmente usados no tratamento do Sars-Cov 2 não são 
contraindicados. Avaliar caso em uso de corticóide, a conversão para mesma dose 
de dexametasona, se esta estiver indicada para tratamento do Sars Cov 2.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Dalakas MC, Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. Lancet 2003. DOI: 
10.1016/S0140-6736(03)14368-1

Amato AA, Griggs RC. Treatment of idiopathic inflammatory myopathies. Curr Opin 
Neurol 2003; DOI: 0.1097/01.wco.0000093099.34793.40

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

O tratamento das Miopatias Inflamatórias cursam com fármacos imunossupressores. 
Devemos 
avaliar cada caso individualmente. 
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Explicação detalhada da pergunta anterior

1-        Corticóide: pacientes que realizam cronicamente corticóide (dose de 
Prednisona igual ou maiores que 1 a 2 mg/Kg/dia ou 20 a 30 mg/dia e tempo de uso 
superior a 14 dias), têm risco aumentado  tanto de contrair a COVID 19, quanto de 
apresentar manifestações graves da doença ( pacientes podem excretar vírus por 
períodos mais prolongados). Devemos avaliar caso a caso, quanto à mudança de 
tratamento desses pacientes (alguns autores preconizam redução gradual até 
20mg/dia de prednisona ou dose correspondente de outro corticóide). Atentar para 
os riscos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), hiperglicemia, distúrbio 
hidroeletrolítico, principalmente hipocalemia.O uso juntamente com ritonavir, pode 
aumentar as concentrações séricas de prednisona. Pode aumentar os efeitos tóxicos 
da quinolona. Importante ressaltar, quanto ao risco de insuficiência adrenal, realizar 
aumento da dose ou administração de corticoide venoso. Fármaco mais utilizado, 
Hidrocortisona doses variam de 50 a 100mg/dia divididos de 6/6 horas por um 
período de 24 a 72 horas. Não necessita de ajuste quanto à insuficiência renal e 
hepática. 
2-        Azatioprina: pacientes que fazem uso de Azatioprina, apresentam risco 
aumentado de contrair CO-VID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, avaliando individualmente caso a caso.  O uso da medicação aumenta o risco de 
Hepatoxicidade, Leucopenia e Trombocitopenia. Para pacientes portadores de 
insuficiência renal e/ou hepática, determina-se que se utilize a dose mínima 
preconizada. 
3-        Micofenolato: pacientes que fazem uso de Micofenolato, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, avaliando individualmente caso a caso.  O uso da medicação aumenta o risco de 
leucopenia e diarreia.  Não se aplica ajuste para pacientes com insuficiência renal e 
hepática. 
4-        Ciclofosfamida: pacientes que fazem uso de ciclofosfamida, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, lembrando que devemos avaliar individualmente caso a caso.  O uso da 
medicação potencializa o efeito dos seguintes fármacos: Carbamazepina, 
Barbitúricos, Fenitoína e Rifampicina.   Diminuem o efeito do Clopidogrel, Paroxetina 
e Sertralina. Prolonga o efeito do bloqueador neuromuscular. Pode diminuir o efeito 
terapêutico das vacinas. Possui risco de Rabdomiólise. Necessita de ajuste para 
insuficiência renal. Administrar 75% da dose normal para Clcr < 10 mL/min. É 
dialisável, administrar após a Hemodiálise (HD). Realizar com cuidado na 
insuficiência hepática. 
5-        Rituximab: pacientes que fazem uso de rituximab, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, lembrando que devemos avaliar individualmente caso a caso. O uso da 
medicação aumenta o risco de linfopenia e infecção oportunista.

 6-Imunoglobulina Humana e Plasmaférese: Atualmente, não há evidências que 
sugiram que  imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou plasmaférese (PLEX ou TPE) 
apresentem qualquer risco adicional para adquirir ou agravar pacientes com COVID-
19. No entanto, o uso de IVIG deve basear-se na necessidade individual do paciente 
e o uso indiscriminado deve ser evitado. Em geral, PLEX e IVIG devem ser 
reservados para pacientes com exacerbações agudas das doenças de base. Atentar 
para aumento da viscosidade sérica e consequente risco trombótico da 
Imunoglobulina humana, principalmente em pacientes com COVID 19 com níveis 
elevados de D-dímero.



DOENÇAS NEUROMUSCULARES - MIOPATIAS INFLAMATÓRIAS

3

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. 
doi:10.1212/WNL
.0000000000009566

2-Dalakas MC, Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. Lancet 2003; 362:971.

3-Amato AA, Griggs RC. Treatment of idiopathic inflammatory myopathies. Curr Opin 
Neurol 2003; 
16:569.

4-https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp
_tab=drug
_general&display_rank=1#F138187

5-https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189

6-https://www.uptodate.com/contents/mycophenolate-mofetil-cellcept-and-
mycophenolate-sodium-myfortic
-drug-information?sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9670&search=
micofenolato&usage_type=
panel&anchor=F50991238&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_ta
b=drug_
general&display_rank=1#F198653

7-https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9308&search=ciclofosfamida&usage_type
=panel&anchor=F50991622&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_t
ab=drug_general
&display_rank=1#F155420

8-https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-of-
rituximab-drug-
information?
search=rituximab&selectedTitle=1~146&usage_type=panel&display_rank=1&kp_tab=
drug_
general&source=panel_search_result#F2197621

9-https://www.uptodate.com/contents/immune-globulin-intravenous-subcutaneous-
and-intramuscular-
drug-information?sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=16471&search=imunoglobulina&usage_type=panel&anchor=F50991441&so
urce=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank
=1#F11513254

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

O tratamento das Miopatias Inflamatórias cursam com fármacos imunossupressores, 
que apresentam extrema atenção quanto à infecção pela COVID-19.  
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Explicação detalhada da pergunta anterior

1- Corticóide: pacientes que realizam cronicamente corticóide (dose de Prednisona 
igual ou maiores que 1 a 2 mg/Kg/dia ou 20 a 30 mg/dia e tempo de uso superior a 
14 dias), tem risco aumentado  tanto de contrair a COVID 19, quanto de apresentar 
manifestações graves da doença ( pacientes podem excretar vírus por períodos mais 
prolongados). Devemos avaliar caso a caso, quanto a mudança de tratamento 
desses 
pacientes (alguns autores preconizam redução gradual até 20mg/dia de prednisona 
ou
dose correspondente de outro corticoide). Atentar para os riscos de hipertensão 
arterial
sistêmica (HAS), hiperglicemia, distúrbio Hidroeletrolítico, principalmente 
hipocalemia.
Importante ressaltar, quanto ao risco de insuficiência adrenal, realizar aumento da 
dose
ou administração de corticóide venoso. Fármaco mais utilizado, Hidrocortisona doses 
variam de 50 a 100mg/dia divididos de 6/6 horas por um período de 24 a 72 horas.
Não necessita de ajuste quanto à insuficiência renal e hepática.
2- Azatioprina: pacientes que fazem uso de Azatioprina, apresentam risco 
aumentado de contrair
COVID 19, além de manifestar formas mais graves da doença. Devemos realizar 
mudanças no
tratamento devido à infecção pela COVID-19, avaliando individualmente caso a caso.  
O uso da
medicação aumenta o risco de hepatoxicidade. Leucopenia e trombocitopenia. Para 
pacientes
portadores de insuficiência renal e/ou hepática, determina-se que se utilize a dose 
mínima preconizada.
3- Micofenolato: pacientes que fazem uso de Micofenolato, apresentam risco 
aumentado
de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da doença. Devemos 
realizar
mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-19, avaliando 
individualmente
caso a caso. O uso da medicação aumenta o risco de leucopenia e diarreia.  Não se
aplica ajuste para pacientes com insuficiência renal e hepática.
4- Ciclofosfamida: pacientes que fazem uso de ciclofosfamida, apresentam risco
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença.
Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-19, 
lembrando
que devemos avaliar individualmente caso a caso.  O uso da medicação potencializa 
o
efeito dos seguintes fármacos: carbamazepina, barbitúricos, fenitoína e rifampicina. 
Diminuem o efeito do clopidogrel, paroxetina e sertralina. Prolonga o efeito do 
bloqueador
neuromuscular. Pode diminuir o efeito terapêutico das vacinas. Possui risco de 
rabdomiólise.
Necessita de ajuste para insuficiência renal. Administrar 75% da dose normal para 
Clcr < 10 mL/min. É dialisável, administrar após a Hemodiálise (HD). Realizar com 
cuidado
na insuficiência hepática.
5- Rituximab: pacientes que fazem uso de rituximab, apresentam risco aumentado de
contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da doença. Devemos 
realizar
mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-19, lembrando que devemos
avaliar individualmente caso a caso. O uso da medicação aumenta o risco de 
linfopenia
e infecção oportunista.
6-Imunoglobulina Humana e Plasmaférese: Atualmente, não há evidências que 
sugiram
que imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou plasmaférese (PLEX ou TPE) apresentem
 qualquer risco adicional para adquirir ou agravar pacientes com COVID-19. No 
entanto,
o uso de IVIG deve basear-se na necessidade individual do paciente e o uso 
indiscriminado deve ser evitado. Em geral, PLEX e IVIG devem ser reservados para
pacientes com exacerbações agudas das doenças de base. Atentar para aumento da
viscosidade sérica e consequente risco trombótico da Imunoglobulina humana,
principalmente em pacientes com COVID 19 com níveis elevados de dímero-D.
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
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2019&sectionRank=1&usage_type=default&anchor=H1946109989&source=machine
Learning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H1946109989

8-https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?
search=ciclofosfamida&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_ty
pe=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F155418

9-https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-of-
rituximab-drug-information?
search=rituximab&selectedTitle=1~146&usage_type=panel&display_rank=1&kp_tab=
drug_general&source=panel_search_result#F218815
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fault&display_rank=2

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais 
são os efeitos colaterais? (COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

As miopatias inflamatórias são tratadas com fármacos imunossupressores, como 
Corticóide, 
Azatioprina, Micofenolato, Ciclofosfamida e Rituximab. 
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Explicação detalhada da pergunta anterior

1-        Corticóide: pacientes que realizam cronicamente corticóide (dose de 
Prednisona igual ou maiores que 1 a 2 mg/Kg/dia ou 20 a 30 mg/dia e tempo de uso 
superior a 14 dias), tem risco aumentado  tanto de contrair a COVID 19, quanto de 
apresentar manifestações graves da doença ( pacientes podem excretar vírus por 
períodos mais prolongados). Devemos avaliar caso a caso, quanto à mudança de 
tratamento desses pacientes (alguns autores preconizam redução gradual até 
20mg/dia de prednisona ou dose correspondente de outro corticóide). Atentar para 
os riscos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), hiperglicemia, distúrbio 
Hidroeletrolítico, principalmente hipocalemia. Importante ressaltar, quanto ao risco de 
insuficiência adrenal, realizar aumento da dose ou administração de corticóide 
venoso. Fármaco mais utilizado, Hidrocortisona doses variam de 50 a 100mg/dia 
divididos de 6/6 horas por um período de 24 a 72 horas. Não necessita de ajuste 
quanto à insuficiência renal e hepática. 
2-        Azatioprina: pacientes que fazem uso de Azatioprina, apresentam risco 
aumentado de contrair CO-VID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, avaliando individualmente caso a caso.  O uso da medicação aumenta o risco de 
hepatoxicidade. Leucopenia e trombocitopenia. Para pacientes portadores de 
insuficiência renal e/ou hepática, determina-se que se utilize a dose mínima 
preconizada. 
3-        Micofenolato: pacientes que fazem uso de Micofenolato, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, avaliando individualmente caso a caso.  O uso da medicação aumenta o risco de 
leucopenia e diarreia.  Não se aplica ajuste para pacientes com insuficiência renal e 
hepática. 
4-        Ciclofosfamida: pacientes que fazem uso de ciclofosfamida, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, lembrando que devemos avaliar individualmente caso a caso.  O uso da 
medicação potencializa o efeito dos seguintes fármacos: carbamazepina, 
barbitúricos, fenitoína e rifampicina.   Diminuem o efeito do clopidogrel, paroxetina e 
sertralina. Prolonga o efeito do bloqueador neuromuscular. Pode diminuir o efeito 
terapêutico das vacinas. Possui risco de rabdomiólise. Necessita de ajuste para 
insuficiência renal. Administrar 75% da dose normal para Clcr < 10 mL/min. É 
dialisável, administrar após a Hemodiálise (HD). Realizar com cuidado na 
insuficiência hepática. 
5-        Rituximab: pacientes que fazem uso de rituximab, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, lembrando que devemos avaliar individualmente caso a caso. O uso da 
medicação aumenta o risco de linfopenia e infecção oportunista.

 6-Imunoglobulina Humana e Plasmaférese: Atualmente, não há evidências que 
sugiram que      imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou plasmaférese (PLEX ou TPE) 
apresentem qualquer risco adicional para adquirir ou agravar pacientes com COVID-
19. No entanto, o uso de IVIG deve basear-se na necessidade individual do paciente 
e o uso indiscriminado deve ser evitado. Em geral, PLEX e IVIG devem ser 
reservados para pacientes com exacerbações agudas das doenças de base. Atentar 
para aumento da viscosidade sérica e consequente risco trombótico da 
Imunoglobulina humana, principalmente em pacientes com COVID 19 com níveis 
elevados de D-dímero.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-COVID-19 and neuromuscular disorders. Amanda C. Guidon, MD, and Anthony A. 
Amato, MD. Neurology® 2020;94:1-11. doi:10.1212/WNL.0000000000009566

2-Association of British Neurologists. Association of British Neurologists guidance 
onCOVID-19 for people with neurological conditions, their doctors and carers. 
Published March 22, 2020. Available at https://cdn.ymaws.com/www.theabn.
org/resource/collection/6750BAE6-4CBC-4DDB-A684-
116E03BFE634/ABN_Neurology_COVID-19_Guidance_22.3.20.pdf. Accessed on 
April 9, 2020.

3-.Kaiser UB et al. Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and 
Diabetologists. J Clin
 Endocrinol Metab, May 2020. doi:10.1210/clinem/dgaa148

4-https://www.uptodate.com/contents/pharmacology-and-side-effects-of-azathioprine-
when-used-
in-rheumatic-diseases?search=azatioprina%20e%20infec%C3%A7%C3%
A3o&sectionRank=1&usage_type=default&anchor=H10&source=machineLearning&s
electedTitle=1~150&display_rank=1#H10

5-https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-issues-
related-to-solid-organ-transplantation?search=micofenolato%20covid%
2019&sectionRank=1&usage_type=default&anchor=H1946109989&source=machine
Learning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H1946109989

6-https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?
search=ciclofosfamida&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_ty
pe=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F155418

7-https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-of-
rituximab-drug-information?
search=rituximab&selectedTitle=1~146&usage_type=panel&display_rank=1&kp_tab=
drug_general&source=panel_search_result#F218815

8-https://www.uptodate.com/contents/intravenous-immune-globulin-adverse-effects?
search=imunoglobulina&source=search_result&selectedTitle=3~148&usage_type=de
fault&display_rank=2

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Azatioprina e Ciclofosfamida. 
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Explicação detalhada da pergunta anterior

Azatioprina: . Para pacientes portadores de insuficiência renal e/ou hepática, 
determina-se que se
 utilize a dose mínima preconizada. 
Ciclofosfamida: Administrar 75% da dose normal para Clcr < 10 mL/min. É dialisável, 
administrar
 após a Hemodiálise (HD). Realizar com cuidado na insuficiência hepática. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-  Rockville. Hazardous Drugs—Handling in Healthcare Settings. United States 
Pharmacopeia and 
National Formulary. 2020

2-https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9026&search=azatioprina&usage_type
=panel&anchor=F509

3-https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9308&search=ciclofosfamida&usage_type
=panel&anchor=F50991622&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_t
ab=drug_
general
&display_rank=1#F50991622

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? As Miopatias Inflamatórias cursam com alterações laboratoriais. 

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais?

As alterações laboratoriais são alterações das enzimas musculares, velocidade de
 hemossedimentação (VHS), desidrogenase lática (LDH), enzimas hepáticas e 
proteina C reativa.

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores

Pacientes portadores de Miopatia Inflamatória cursam com aumento de enzimas
 musculares (creatinoquinase - CPK, desidrogenase láctica - DHL, aldolase e 
transaminase glutâmico-oxalacética - TGO) e das provas inflamatórias
 ( VHS e PCRt ). Alguns apresentam alterações pontuais durante exacerbações, 
porém outros se mantém cronicamente aumentados.

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Hoogendijk JE, et al. 119th ENMC international workshop: Trial design in adult 
idiopathic inflammatory myopathies, with the exception of inclusion body myositis, 
2003, Naarden,  The Netherlands. Neuromuscul Disord

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Manutenção do tratamento proposto.

Explicação detalhada da pergunta anterior

As Miopatias Inflamatórias cursam na maioria das vezes com envolvimento grave e 
rápido da 
musculatura proximal de membros, cervical e músculos intercostais, além de 
sintomatologia álgica 
incapacitante. Conhecer o perfil laboratorial no estado pré infecção por Covid 19, 
pode ser de valia para definir critérios de gravidade da infecção em curso. O uso do 
corticóide concomitantemente ao 
uso de bloqueador neuromuscular deve ter uma atenção especial. Outro fator 
importante a ressaltar, seria a piora da miopatia 
quando pacientes são submetidos ao uso de prótese ventilatória prolongada, 
juntamente com a 
associação de bloqueadores neuromusculares. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. 
doi:10.1212/WNL.0000000000009566

Quais são os sintomas diferenciais?
Sintomas pulmonares, tosse, febre, astenia e mialgia relacionados à Miopatia 
Inflamatória.

Explicação detalhada da pergunta anterior

As manifestações sistêmicas das Miopatias Inflamatórias podem cursar com 
sintomas inespecíficos como: astenia, febre e mialgia.  As manifestações 
pulmonares são comuns e se apresentam como pneumonia aspirativa, 
hipoventilação por fraqueza muscular, infecções e doença intersticial. Os sintomas 
de tosse, dispnéia e hipoxemia podem confundir com os sintomas da COVID-19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Fathi M et al. Interstitial lung disease, a common manifestation of newly diagnosed 
polymyositis and 
dermatomyositis. Ann Rheum Dis. 2004. doi: 10.1136/ard.2003.006122.
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https://www.uptodate.com/contents/pathogenesis-of-inflammatory-myopathies/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/pathogenesis-of-inflammatory-myopathies/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/pathogenesis-of-inflammatory-myopathies/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/pathogenesis-of-inflammatory-myopathies/abstract/1


DOENÇAS NEUROMUSCULARES - NEUROPATIA HEREDITÁRIA

1

Carimbo de data/hora 08/07/2020 19:07:49

Nome da Doença/Capítulo Neuropatia Hereditária

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 1

Texto explicativo da resposta anterior
Não há evidência  que pacientes portadores de Neuropatia Hereditária possuem 
maior risco de infecção pela COVID 19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

As Neuropatias Hereditárias possuem manifestações muito diversas. No entanto, o 
estágio da doença pode gerar riscos relacionados ao comprometimento motor. 
Pacientes que evoluem com acometimento de musculatura ventilatória ou do 
miocárdio, comprometimento autonômico e de condução cardíaca podem ser 
acometidos com manifestações graves associada à  COVID 19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566
Association of British Neurologists. Association of British Neurologists guidance on 
COVID-19 for people with neurological conditions, their doctors and carers. , 2020. 
Available at: https://cdn.ymaws.com/www.theabn.org/resource/collection/6750BAE6-
4CBC-4DDB-A684-116E03BFE634/ABN_Neurology_COVID-19_Guidance_22.3.20.
pdf. 

Alerta: a que dentro do capítulo o usuário deve estar mais atento 

Os tratamentos direcionados a algumas dessas doenças, embora muito recentes,(Ex 
: Polineuropatia Amiloidótica Familiar, Fabry e Porfiria)  não parecem determinar 
riscos relacionados a infecções virais e seus tratamentos. Portanto, deveriam ser 
mantidos.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Costamagna G, et al. Management of patients with neuromuscular disorders at the 
time of the Sars-Cov-2 pandemic. Journal of Neurology, 2020. doi: 10.1007/s00415-
020-10149-2

Quais fatores pioram o prognóstico?
Acometimento de musculatura ventilatória e cardíaca, comprometimento autonômico 
e de alterações de condução cardíaca. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pacientes portadores de Neuropatia Hereditária podem cursar com alterações 
ventilatórias e hemodinâmicas .  Portanto, esses pacientes quando acometidos pela 
COVID 19, possuem um risco maior de gravidade. Além disso, há risco aumentado 
de piora da Neuropatia, pela imobilidade a que são submetidos. Pacientes já 
acamados também apresentam maior risco trombótico.

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Não há contraindicação. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Algumas Neuropatias Hereditárias possuem tratamentos medicamentosos 
recentemente desenvolvidos (exemplo: Polineuropatia Amiloidótica Familiar, Doença 
de Fabry e Porfiria). Até a presente data, não carecemos de estudos suficientes  para 
determinar os riscos inerentes às infecções virais e seus tratamentos.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Muitos pacientes portadores de 
Neuropatia Hereditária utilizam de 
fármacos que atuam no controle da dor 
neuropática. Os fármacos mais prescritos 
são os antidepressivos
 (Amitriptilina/Nortriptilina, Duloxetina, 
Venlafaxina) e anticonvulsivantes 
(Carbamazepina, Gabapentina e 
Pregabalina).

Explicação detalhada da pergunta anterior

1-Amitriptilina/ Nortriptilina (antidepressivo tricíclico): 
Aumento do intervalo QT.
Atentar ao ser administrado com Lopinavir e 
Azitromicina.
Potencializa o efeito do Ritonavir. 
Risco de potencialização do efeito serotoninérgico 
do antidepressivo tricíclico associado à Linezolida.

2-Carbamazepina - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir, 
Lopinavir/Ritonavir, e Tocilizumabe. Carbamazepina aumenta o metabolismo desses 
fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo seus níveis séricos e efeitos.

3-Pregabalina e Gabapentina não possuem interações descritas.  
4- Duloxetina: pode potencializar o efeito antiplaquetário de outros agentes com 
propriedades antiplaquetárias. 
5-        Venlafaxina: pode potencializar o efeito antiplaquetário da Aspirina. Pode 
potencializar o efeito adverso/tóxico da Apixabana, Edoxabana, Rivaroxabana e 
Dabigatrana (principalmente associado ao clopidogrel.) Potencializa o efeito 
anticoagulante da Enoxaparina e Heparina.
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Galvão, M. T. G et al. Níveis De Ansiedade e Depressào. Adesão Aos 
Antirretrovirais De 
Pessoas Com HIV/AIDS; 2013. http://www.abeneventos.com.br/
anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf.

2-Aguiar, C.C et al. Drogas
 antidepressivas, Acta Med Port,  2011. 

3-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-tetracyclic-drugs-pharmacology-
administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default
&display_rank=1#H19

4-https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?
search=carbamazepina%20droga%20intera%C3%A7%C3%
A3o&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=
drug_general&display_rank=1#F145553

5-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F163704

6-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F233728

 7-Bernard L, et al. Serotonin syndrome after concomitant
 treatment with linezolid and citalopram. Clin Infect 
Dis. 2003. doi: 10.1086/374558.

8-Lovenox (enoxaparin). Bridgewater, NJ: Sanofi-Aventis US LLC; December 2018.

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Como os tratamentos direcionados especificamente
 para algumas Neuropatia Hereditárias são 
recentes, devemos nos atentar para possíveis
 interações medicamentosas em usuários de
 drogas novas. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Não há estudos a respeito das interações dos
 novos fármacos para tratamento de algumas 
Neuropatias Hereditárias, como por exemplo: 
Polineuropatia Amiloidótica Familiar; Doença de 
Fabry e Porfiria.  Para patologias que cursam
 com disautonomia e acometimento miocárdico,
 devemos ficar atentos quanto a fármacos que 
prolongam o intervalo QT, como a Azitromicina. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

 Não há estudos a respeito das interações dos 
novos fármacos para tratamento específico de algumas
 Neuropatias Hereditárias e os medicamentos usados na Sars Cov 2. Alguns 
pacientes utilizam de fármacos para combaterem os efeitos da dor neuropática, que 
podem apresentar efeitos colaterais. Dentre eles, estão os antidepressivos e alguns 
anticonvulsivantes. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

1-Amitriptilina/ Nortriptilina (antidepressivo tricíclico):
 Aumento do intervalo QT. Risco em pacientes com disautonomia e cardiopatia.
2-Carbamazepina -  fármaco indutor enzimático, interagindo com outras medicações, 
influenciando no seu nível sérico. 
Risco de hepatoxicidade, hiponatremia. 
3- Duloxetina: risco de aumento de pressão arterial.  Pode potencializar o efeito 
antiplaquetário de outros agentes com propriedades antiplaquetárias. 
4-   Venlafaxina:  Pode potencializar o efeito adverso/tóxico dos anticoagulantes ( 
tanto heparinas como Doacs). Aumento do intervalo QT, aumento da pressão 
arterial. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566
Galvão, M. T. G., et al, Níveis De Ansiedade E Depressào E Adesão Aos 
Antirretrovirais De Pessoas 
Com HIV/AIDS; 2013; Disponovel em: http://www.abeneventos.com.
br/anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf. Acessado em 10/01/2019. 

https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-tetracyclic-drugs-pharmacology-
administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default
&display_rank=1#H19

https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?
search=carbamazepina%20droga%20intera%C3%A7%C3%
A3o&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=
drug_general&display_rank=1#F145553

https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F163704

https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F233728

Aguiar, C.C et al. Drogas antidepressivas.  Acta Med Port; 2011. 

Lovenox (enoxaparin) [prescribing information]. Bridgewater, NJ: sanofi-aventis US 
LLC;  2018.
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Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

 Pregabalina, Gabapentina, Duloxetina e 
Venlafaxina necessitam de atenção especial em 
pacientes portadores de 
insuficiência renal. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pregabalina e Gabapentina necessitam de ajuste 
para pacientes com insuficiência renal.  
Duloxetina não é recomendado para pacientes com
 Insuficiência renal grave (cl Cr < 30).
 Venlafaxina necessita de ajuste para pacientes
 com
 insuficiência renal crônica, sendo a  dose
 reduzida em 50% nos pacientes em HD.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim refer^^encias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- https://www.uptodate.com/contents/pregabalin-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9473&search=pregabalina&usage_type=panel&anchor=F50991155&source
=panel_search_result&selectedTitle=1~138&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F
50991155

2-https://www.uptodate.com/contents/gabapentin-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=8483&search=gabapentina&usage_type=panel&anchor=F50991466&sourc
e=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank=1#
F50991466
3-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=8484&search=duloxetina&usage_type=panel&anchor=F50991049&source=
panel_search_result&selectedTitle=1~102&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F5
0991049
4-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=10042&search=venlafaxina&usage_type=panel&anchor=F50990443&sourc
e=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank=1#
F50990443

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 1

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Não.

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores
As Neuropatias Hereditárias, na grande maioria dos casos, não cursam com 
alterações laboratoriais

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hereditary-neuropathies?
search=neuropatia%
20hereditaria&sectionRank=3&usage_type=default&anchor=H10539093&source=ma
chineLearning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H10539093

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Não alterar o tratamento. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pacientes portadores de Neuropatia Hereditária que contraem a infecção pela 
COVID 19, não devem, a princípio, alterar o tratamento proposto para a doença. 
Atualmente, algumas Neuropatias Hereditárias possuem tratamento, contudo, não há 
estudos suficientes para determinar os riscos desses tratamentos farmacológicos, 
associados à infecção viral pela Sars-CoV-2. Em pacientes portadores de Neuropatia 
Hereditária, devemos realizar monitorização eletrocardiográfica, devido ao risco 
cardiovascular. Atentar quanto ao risco trombótico, principalmente em pacientes 
acamados.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais são os sintomas diferenciais?
Algumas Neuropatias Hereditárias podem cursar
 com sintomas gastrointestinais.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Algumas Neuropatias Hereditárias podem cursar
 com dor abdominal,diarreia como por exemplo:
 a Porfiria, PAF ( polineuropatia Amiloidodica Familiar ). Tais sintomas também são
 descritas nos pacientes com COVID 19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-https://www.uptodate.com/contents/porphyrias-an-overview?search=porfiria%
20diarreia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display
_rank=1#H26

2- https://www.uptodate.com/contents/gastrointestinal-amyloidosis-clinical-
manifestations-diagnosis-and-management?search=polineuropatia%20amiloidotica%
20familiar&topicRef=5589&source=see_link

3-https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-issues-
related-to-gastrointestinal-disease-in-adults?search=diarreia%20e%20covid%
2019&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank
=1
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https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hereditary-neuropathies?search=neuropatia%20hereditaria&sectionRank=3&usage_type=default&anchor=H10539093&source=machineLearning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H10539093
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hereditary-neuropathies?search=neuropatia%20hereditaria&sectionRank=3&usage_type=default&anchor=H10539093&source=machineLearning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H10539093
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hereditary-neuropathies?search=neuropatia%20hereditaria&sectionRank=3&usage_type=default&anchor=H10539093&source=machineLearning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H10539093
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hereditary-neuropathies?search=neuropatia%20hereditaria&sectionRank=3&usage_type=default&anchor=H10539093&source=machineLearning&selectedTitle=1~150&display_rank=1#H10539093
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Carimbo de data/hora 05/07/2020 19:46:23

Nome da Doença/Capítulo Neuropatias Carenciais

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 1

Texto explicativo da resposta anterior

As Neuropatias Carenciais são mais prevalentes em idosos, pessoas submetidas a 
cirurgias de trato gastrointestinal de grande porte e usuários de polifarmácia. Não 
temos ainda dados indicativos de suscetibilidade de pacientes com déficits 
nutricionais e maior propensão a contrair COVID 19. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. 
doi:10.1212/WNL.0000000000009566

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 1

Texto explicativo para a resposta anterior
Não temos dados suficientes de relacionar o risco de maior mortalidade associada a 
Neuropatias Carenciais. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento Garantir Suporte Nutricional Adequado. 
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Q.Y. Gao, et al.  novel coronavirus infection and gastrointestinal tract.J Dig Dis. 2020.
doi: 10.1111/1751-2980.12851
Xiang-Yu Li, et al. The Occurrence of Diarrhea in COVID-19 Patients. 2020.  DOI: 
10.1016/j.clinre.2020.03.017

Quais fatores pioram o prognóstico? Idade, comorbidades prévias. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

As Neuropatias Carenciais são mais prevalentes em idosos, que muitas vezes, são 
usuários de múltiplos medicamentos.  A presença concomitante com outras 
comorbidades, pode acarretar  um pior prognóstico. Pacientes com complicações 
graves pela COVID 19, possuem um risco elevado de piora da neuropatia 
apresentada, principalmente quando são acometidos por diarreia  e suporte 
nutricional inadequado. 

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.00000000000095

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Não há medicamentos contraindicados no 
tratamento das Neuropatias Carenciais.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pacientes portadores de Neuropatia Carencial,
 necessitam de reposição de nutrientes específicos. Devemos
 nos atentar quanto ao suporte nutricional
 adequado desses pacientes e para manutenção e/ ou ajustes de doses das 
reposições já estabelecidas.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.00000000000095

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Não possui interação.

Explicação detalhada da pergunta anterior Não possui interação.
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.00000000000095

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Atenção na manutenção do aporte nutricional adequado dos pacientes. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pacientes portadores de Neuropatias Carenciais 
e infecção concomitante pela COVID-19,
 apresentam um risco de piora da Neuropatia. 
Não devemos alterar o tratamento proposto, porém ajustes em dosagens podem ser 
necessários.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.00000000000095

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

O tratamento das Neuropatias Carenciais se 
caracteriza pela reposição de nutrientes 
depletados, garantindo a possibilidade de regeneração neural. Muitos 
pacientes utilizam de fármacos para controle de 
dor neuropática. Os fármacos mais prescritos são
 os antidepressivos (Amitriptilina/Nortriptilina,
 Duloxetina, Venlafaxina) e anticonvulsivantes
 (Carbamazepina, Gabapentina e Pregabalina).
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Explicação detalhada da pergunta anterior

1-Amitriptilina/ Nortriptilina (antidepressivo tricíclico):
 Aumento do intervalo QT.
Atentar ao ser administrado com Lopinavir e 
Azitromicina.
Potencializa o efeito do Ritonavir. Risco de
 potencialização do efeito serotoninérgico do 
antidepressivo tricíclico associado à Linezolida.

2-Carbamazepina - Monitorar/Avaliar mudança
 de terapia com Atazanavir, Lopinavir/ritonavir, e 
Tocilizumabe. Carbamazepina aumenta o 
metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, 
diminuindo seus níveis séricos e efeitos.

3-Pregabalina e Gabapentina não possuem interações
 descritas.  
4- Duloxetina: pode potencializar o efeito 
antiplaquetário de antiagregantes plaquetários. 
6-  Venlafaxina: pode potencializar o efeito 
antiplaquetário da Aspirina. Pode potencializar o efeito
 adverso/tóxico de anticoagulantes (heparinas e doacs).

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. 
doi:10.1212/WNL.0000000000009566
Galvão, M. T. G., et al, Níveis De Ansiedade E Depressào E Adesão Aos 
Antirretrovirais De Pessoas 
Com HIV/AIDS; 2013; Disponovel em: http://www.abeneventos.com.
br/anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf. Acessado em 10/01/2019. 

2-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-tetracyclic-drugs-pharmacology-
administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default
&display_rank=1#H19

3-https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?
search=carbamazepina%20droga%20intera%C3%A7%C3%
A3o&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=
drug_general&display_rank=1#F145553

4-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F163704

5-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F233728

6-Aguiar, C.C et al. Drogas antidepressivas.  Acta Med Port; 2011. 

7- Bernard L, et al.Serotonin syndrome after concomitant treatment with linezolid and 
citalopram. Clin Infect Dis. 2003. doi: 10.1086/374558. 

8-Lovenox (enoxaparin) [prescribing information]. Bridgewater, NJ: sanofi-aventis US 
LLC;  2018.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

A Pregabalina, Gabapentina, Duloxetina e 
Venlafaxina necessitam de ajuste para
 insuficiência renal. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

A Pregabalina e Gabapentina necessitam de
 ajuste para pacientes com insuficiência renal. A 
Duloxetina não é recomendada para pacientes
 com Insuficiência renal grave (cl Cr < 30).
A Venlafaxina necessita de ajuste para pacientes 
com insuficiência renal crônica, sendo a  dose
 reduzida em 50% nos pacientes em HD.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- https://www.uptodate.com/contents/pregabalin-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9473&search=pregabalina&usage_type=panel&anchor=F50991155&source
=panel_search_result&selectedTitle=1~138&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F
50991155

2-https://www.uptodate.com/contents/gabapentin-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=8483&search=gabapentina&usage_type=panel&anchor=F50991466&sourc
e=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank=1#
F50991466
3-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=8484&search=duloxetina&usage_type=panel&anchor=F50991049&source=
panel_search_result&selectedTitle=1~102&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F5
0991049
4-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=10042&search=venlafaxina&usage_type=panel&anchor=F50990443&sourc
e=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank=1#
F50990443

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 3

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Anemia- hipoalbuminemia. 

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores
Alguns pacientes portadores de Neuropatia Carencial podem apresentar carência 
nutricional; desencadeando hipoalbuminemia; anemia ferropriva ou megaloblástica. 
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Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Garantir suporte nutricional adequado. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Na maioria dos pacientes não há necessidade de alteração do tratamento proposto 
para a doença de base. O importante é garantir a manutenção  de reposição do 
nutriente específico e lembrar que são pacientes muitas vezes mais predispostos a 
déficits nutricionais.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais são os sintomas diferenciais?
Pacientes portadores de Neuropatia Carencial podem apresentar sintomas 
gastrointestinais. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pacientes portadores de Neuropatia Carencial
 podem apresentar diarreia. Tal sintoma também
 é descrito como manifestação da COVID 19.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-issues-
related-to-gastrointestinal-disease-in-adults?search=diarreia%20e%20covid%
2019&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank
=1

2-https://www.uptodate.com/contents/overview-of-acquired-peripheral-neuropathies-
in-children?search=neuropatia%
20carencial&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&displa
y_rank=1#H35
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Carimbo de data/hora 03/07/2020 17:29:47

Nome da Doença/Capítulo Miastenia Gravis (MG)

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 3

Texto explicativo da resposta anterior

Os  portadores das formas generalizadas de MG, geralmente estão em terapia 
imunossupressora ou imunomoduladora e, mesmo assim, têm risco de crise 
miastênica desencadeados por intercorrencias infecciosas ou medicamentosas.  
Portanto,  decisões relacionadas aos medicamentos devem pacientes devem ser  
individualizadas levando-se em consideração o “status” de atividade da doença, a 
idade, condições de saúde comórbidas, e risco de contrair Covid na localização em 
que o paciente mora.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020-Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci. 

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

Relacionado ao acometimento de musculatura ventilatória. 
Baixo risco em adultos estáveis por mais de 10 anos e sem comprometimento de 
musculatura bulbar.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020-Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

O manejo da crise miastênica deve ser avaliado individualmente com o especialista. 
Plasmaferese é uma opção a ser considerada em pacientes que descompensem 
com a infecção viral.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Costamagna G, et al. Management of patients with neuromuscular disorders at the 
time of the Sars-Cov-2 pandemic. Journal of Neurology, 2020. doi: 10.1007/s00415-
020-10149-2

Quais fatores pioram o prognóstico? Relacionado ao acometimento de musculatura ventilatória.

Explicação detalhada da pergunta anterior NA

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020- Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Avaliar caso a caso nos pacientes que estão iniciando terapia imunossupressora. 
Evitar drogas depletoras de linf B (ex Rituximabe). Azitromicina não é segura para 
pessoas com miastenia grave, sem suporte ventilatório.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Drogas que modulam a imunidade celular podem incorrer em uma resposta 
anárquica às infecções virais. Drogas que agem na placa motora podem ser 
indutoras de crise miastênica.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020- Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Pacientes portadores de MG, utilizam 
de fármacos imunossupressores, que 
podem interagir com alguns fármacos 
utilizados no tratamento da COVID-19. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

1-        Corticoide: pacientes que realizam cronicamente doses imunossupressoras 
de corticoide, têm risco aumentado  tanto de contrair a COVID 19, quanto de 
apresentar manifestações graves da doença . Alguns autores preconizam redução 
gradual até 20mg/dia de prednisona ou dose correspondente de outro corticoide nos 
pacientes com doença estabilizada há vários anos. O uso juntamente com ritonavir, 
pode aumentar as concentrações séricas de prednisona. Podem aumentar os efeitos 
tóxicos da quinolona. Importante ressaltar, quanto ao risco de insuficiência adrenal 
em pacientes críticos, realizar aumento da dose ou administração de corticoide 
venoso.  Não necessita de ajuste quanto à insuficiência renal e hepática. 
2-        Azatioprina: pacientes que fazem uso de Azatioprina, apresentam risco 
aumentado de contrair CO-VID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, avaliando individualmente caso a caso.  O uso da medicação aumenta o risco de 
hepatoxicidade, leucopenia e trombocitopenia. Para pacientes portadores de 
insuficiência renal e/ou hepática, determina-se que se utilize a dose mínima 
preconizada. 
3-        Micofenolato: pacientes que fazem uso de Micofenolato, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, avaliando individualmente caso a caso.  O uso da medicação aumenta o risco de 
leucopenia e diarreia.  Não se aplica ajuste para pacientes com insuficiência renal e 
hepática. 
4-   Rituximab: pacientes que fazem uso de rituximab, apresentam risco aumentado 
de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da doença. Devemos 
realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-19, lembrando que 
devemos avaliar individualmente caso a caso. O uso da medicação aumenta o risco 
de linfopenia e infecção oportunista.
 5-Imunoglobulina Humana e Plasmaférese: Atualmente, não há evidências que 
sugiram que  imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou plasmaférese (PLEX ou TPE) 
apresentem qualquer risco adicional para adquirir ou agravar pacientes com COVID-
19. No entanto, o uso de IVIG deve basear-se na necessidade individual do paciente 
e o uso indiscriminado deve ser evitado. Em geral, PLEX e IVIG devem ser 
reservados para pacientes com exacerbações agudas das doenças de base. Atentar 
para aumento da viscosidade sérica e consequente risco trombótico da 
Imunoglobulina humana, principalmente em pacientes com COVID 19 com níveis 
elevados de D-dímero.
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. 
doi:10.1212/WNL
.0000000000009566

2-Kaiser UB et al. Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and 
Diabetologists. J Clin Endocrinol Metab, May 2020, 105(5):1–3.

3- Han Y et al. COVID-19 in a patient with long-term use of glucocorticoids: A study of 
a familial cluster. Clinical Immunology 214 (2020) 108413.

4--https://www.uptodate.com/contents/prednisone-drug-information?
search=corticoide%20intera%C3%A7%C3%
B5es&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank
=4#F213069

5-https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp
_tab=drug
_general&display_rank=1#F138187

6-https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189

7-https://www.uptodate.com/contents/mycophenolate-mofetil-cellcept-and-
mycophenolate-sodium-myfortic
-drug-information?sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9670&search=
micofenolato&usage_type=
panel&anchor=F50991238&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_ta
b=drug_
general&display_rank=1#F198653

8-https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-of-
rituximab-drug-
information?
search=rituximab&selectedTitle=1~146&usage_type=panel&display_rank=1&kp_tab=
drug_
general&source=panel_search_result#F2197621

9-https://www.uptodate.com/contents/immune-globulin-intravenous-subcutaneous-
and-intramuscular-
drug-information?sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=16471&search=imunoglobulina&usage_type=panel&anchor=F50991441&so
urce=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank
=1#F11513254

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

AZATIOPRINA

Explicação detalhada da pergunta anterior PODE PRECIPITAR CRISE MIASTÊNICA

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020- Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.Costamagna G, 
et al. Management of patients with neuromuscular disorders at the time of the Sars-
Cov-2 pandemic. Journal of Neurology, 2020. doi: 10.1007/s00415-020-10149-2

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Piridostigmina e tratamentos imunossupressores podem incorrer em aumento de 
efeitos adversos em pacientes clinicamente instáveis.

Explicação detalhada da pergunta anterior
Piridostigmina pode precipitar diarréia e bradicardia.Corticoterapia pode induzir 
estados hiperglicêmicos e hipocalemia.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020- Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Piridostigmina e azatioprina devem ter ajuste de dose em pacientes que evoluem 
com insuficiência renal. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

A dose total diária da piridostigmina deve ser reduzida em pacientes renais para 
evitar eventos adversos.A dose de azatioprina deve ser reduzida em pacientes com 
cle cre menor do que 30 mg/dL e seus efeitos sobre a função hepática e leucopenia 
precisam ser monitorados.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189
2. 6-https://www.uptodate.com/contents/pyridostigmine-drug-information?search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 1

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Leucócitos, transaminases, bilirribinas e fosfatase alcalina

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores
Pacientes em uso de azatioprina podem evoluir com leucopenia e hepatite 
medicamentosa, principalmente se evoluirem com disfunção renal.

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Avaliação individualizada.

Explicação detalhada da pergunta anterior Deve ser avaliado o status da doença pré infecção e o histórico de crises.
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020- Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.
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Quais são os sintomas diferenciais?
A dispnéia pode estar presente na descompensação da MG assim como na Sars 
Cov 2.

Explicação detalhada da pergunta anterior

A dispnéia relacionada à crise miastênica pode vir acompanhada de sintomas 
sistêmicos como fadiga muscular, diplopia e disfagia. A síndrome viral relacionada ao 
Covid, geralmente antecede à dispnéia e não se acompanha de déficits específicos.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

International MG/COVID Working Group. 2020- Guidance for the management of 
myasthenia gravis (MG) and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) during the 
COVID-19 pandemic. J Neurol Sci.  doi: 10.1016/j.jns.2020.116803.

Nome completo do autor do capítulo Giseli Quintanilha

Profissão Médico Neurologista

Titulação Doutor

Nº do Registro de Classe 5271504-2

Endereço de e-mail giseliquintanilha@gmail.com

Nome completo do autor do capítulo Ana Beatriz Macedo Soldati Lemer

Profissão Médico Neurologista

Titulação Residência Médica em Neurologia 

Nº do Registro de Classe 5287992-4



DOENÇAS NEUROMUSCULARES / NEUROPATIA DIABÉTICA

1

Carimbo de data/hora 03/07/2020 08:02:09

Nome da Doença/Capítulo Neuropatia Diabética (ND)

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 1

Texto explicativo da resposta anterior

A neuropatia associada ao Diabetes Mellitus (DM) é muito prevalente e acomete 
principalmente pacientes idosos com muitos anos de doença e com controle 
metabólico inadequado. Predominam sintomas sensitivos em todas as fases da 
doença. O tratamento se dá com o controle glicêmico prolongado e medicamentos 
sintomáticos para dor neuropática. Sabemos que viroses podem exacerbar a 
resposta inflamatória, e, portanto descompensar sintomas das neuropatias . O risco 
de portadores de ND na infecção por Covid ou de evolução para formas graves, são 
inerentes à doença de base e à presença de outras comorbidades, como HAS e 
nefropatia diabética.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Kaiser UB et al.2020- Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and 
Diabetologists. J Clin Endocrinol Metab. 2020 doi: 10.1210/clinem/dgaa148  

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior
O  tempo de diagnóstico do DM, estado do controle metabólico e outras 
comorbidades associadas têm relação direta com o risco.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Kaiser UB et al.2020- Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and 
Diabetologists. J Clin Endocrinol Metab. 2020 doi: 10.1210/clinem/dgaa148

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 
Interações Medicamentosas com os fármacos Amitriptilina/ Nortriptilina, Antibióticos e 
Antivirais. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Galvão, M. T. G et al. Níveis De Ansiedade e
 Depressào. Adesão Aos Antirretrovirais De 
Pessoas Com HIV/AIDS; 2013. 
http://www.abeneventos.com.br/
anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf.

2-Aguiar, C.C et al. Drogas
 antidepressivas, Acta Med Port,  2011. 

3-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-
tetracyclic-drugs-pharmacology-administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_
result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=1#H19

Quais fatores pioram o prognóstico? Descontrole Metabólico

Explicação detalhada da pergunta anterior

Risco Moderado a depender do “status” inflamatório, descompensação metabólica e 
nutricional. Pessoas com DM1 podem ter outras doenças imunossupressoras que 
podem aumentar o risco de complicações

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Kaiser UB et al.2020- Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and 
Diabetologists. J Clin Endocrinol Metab. 2020 doi: 10.1210/clinem/dgaa148

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Não há contraindicação formal dos medicamentos usados para tratamento da dor 
neuropática. Atenção com os pacientes com instabilidade hemodinâmica em uso de 
Antidepressivos Tricíclicos. 

Explicação detalhada da pergunta anterior
Antidepressivos Tricíclicos usados para dor neuropática podem exacerbar a 
instabilidade hemodinâmica.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Galvão, M. T. G et al. Níveis De Ansiedade e
 Depressào. Adesão Aos Antirretrovirais De 
Pessoas Com HIV/AIDS; 2013. 
http://www.abeneventos.com.br/
anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf.

2-Aguiar, C.C et al. Drogas
 antidepressivas, Acta Med Port,  2011. 

3-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-
tetracyclic-drugs-pharmacology-administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_
result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=1#H19

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Amitriptilina/ nortriptilina, antibióticos e antivirais. Carbamazepina, Gabapentina, 
Pregabalina, Duloxetina e Venlafaxina. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

1-Amitriptilina/ Nortriptilina (antidepressivo tricíclico)        Aumento do intervalo QT. 
Atentar ao ser administrado com  Lopinavir e Azitromicina. Potencializa o efeito do 
Ritonavir.         Risco de potencialização do efeito serotoninérgico do antidepressivo 
tricíclico associado à Linezolida. 
2-Carbamazepina - Monitorar/Avaliar mudança
 de 
terapia com Atazanavir, Lopinavir/ritonavir, e 
Tocilizumabe. Carbamazepina aumenta o 
metabolismo
 desses fármacos através da enzima CYP3A4, 
diminuindo seus níveis séricos e efeitos.

3-Pregabalina e Gabapentina não possuem interações
 descritas.  
4- Duloxetina: pode potencializar o efeito 
antiplaquetário de outros agentes com propriedades 
antiplaquetárias. 
6-  Venlafaxina: pode potencializar o efeito 
antiplaquetário da Aspirina. Pode potencializar o efeito
 adverso/tóxico da Apixabana, Edoxabana, Rivaroxabana e 
Dabigatrana (principalmente associado ao clopidogrel.)
 Potencializa o efeito anticoagulante da Enoxaparina e Heparina
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

 1-Galvão, M. T. G et al. Níveis De Ansiedade e
 Depressào. Adesão Aos Antirretrovirais De 
Pessoas Com HIV/AIDS; 2013. 
http://www.abeneventos.com.br/
anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf.

2-Aguiar, C.C et al. Drogas
 antidepressivas, Acta Med Port,  2011. 

3-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-
tetracyclic-drugs-pharmacology-administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_
result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=1#H19

4-https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?
search=carbamazepina%20droga%20intera%C3%A7%C3%
A3o&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=
drug_general&display_rank=1#F145553

5-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F163704

6-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F233728

7-Aguiar, C.C et al. Drogas antidepressivas.  Acta Med Port; 2011. 

8- Bernard L, et al.Serotonin syndrome after concomitant treatment with linezolid and 
citalopram. Clin Infect Dis. 2003. doi: 10.1086/374558. 

9-Lovenox (enoxaparin) [prescribing information]. Bridgewater, NJ: sanofi-aventis US 
LLC;  2018.

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Para o tratamento da dor neuropática, utilizamos fármacos antidepressivos e 
anticonvulsivantes, que necessitam de atenção quanto ao uso.

Explicação detalhada da pergunta anterior

1-Amitriptilina/ Nortriptilina (antidepressivo tricíclico):
 Aumento do intervalo QT. Risco cardiovascular. 
2- Cabamazepina: indutor enzimático, que pode influenciar no nível sérico de várias 
medicações. 
3- Duloxetina e Venlafaxina que podem potencializar o efeito antiplaquetário de 
outros agentes, como por exemplo a Aspirina. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Aguiar, C.C, et al. 2020- Drogas antidepressivas. Acta Med Port, 2011.

 2-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-tetracyclic-drugs-pharmacology-
administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default
&display_rank=1#H19

3-https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?
search=carbamazepina%20droga%20intera%C3%A7%C3%
A3o&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=
drug_general&display_rank=1#F145553

4-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F163704

5-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F233728  

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Explicação detalhada da pergunta anterior

1-Amitriptilina/ Nortriptilina (antidepressivo tricíclico):
 Aumento do intervalo QT. Risco em pacientes com disautonomia e cardiopatia.

2-Carbamazepina -  fármaco indutor enzimático, interagindo com outras medicações, 
influenciando no seu nível sérico. 
Risco de hepatoxicidade, hiponatremia.
 
3- Duloxetina: risco de aumento de pressão arterial.  Pode potencializar o efeito 
antiplaquetário de outros agentes com propriedades antiplaquetárias. 
4-   Venlafaxina: pode potencializar o efeito antiplaquetário da aspirina. Pode 
potencializar o efeito adverso/tóxico da Apixabana, Edoxabana, Rivaroxabana e 
Dabigatrana (principalmente associado ao clopidogrel.) Potencializa o efeito 
anticoagulante da Enoxaparina e Heparina. Aumento do intervalo QT, aumento da 
pressão arterial. 
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566
Galvão, M. T. G., et al, Níveis De Ansiedade E Depressào E Adesão Aos 
Antirretrovirais De Pessoas 
Com HIV/AIDS; 2013; Disponovel em: http://www.abeneventos.com.
br/anais_senpe/17senpe/pdf/0424co.pdf. Acessado em 10/01/2019. 

https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-tetracyclic-drugs-pharmacology-
administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type=default
&display_rank=1#H19

https://www.uptodate.com/contents/carbamazepine-drug-information?
search=carbamazepina%20droga%20intera%C3%A7%C3%
A3o&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=
drug_general&display_rank=1#F145553

https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F163704

https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
search=duloxetina&topicRef=1713&source=see_link#F233728

Aguiar, C.C et al. Drogas antidepressivas.  Acta Med Port; 2011. 

Lovenox (enoxaparin) [prescribing information]. Bridgewater, NJ: sanofi-aventis US 
LLC;  2018.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

A Pregabalina, Gabapentina, Duloxetina e 
Venlafaxina necessitam de ajuste para
 insuficiência renal. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

A Pregabalina e Gabapentina necessitam de
 ajuste para pacientes com insuficiência renal. A 
Duloxetina não é recomendada para pacientes
 com Insuficiência renal grave (cl Cr < 30).
A Venlafaxina necessita de ajuste para pacientes 
com insuficiência renal crônica, sendo a  dose
 reduzida em 50% nos pacientes em HD.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1-Aguiar, C.C, et al. 2020- Drogas antidepressivas. Acta Med Port, 2011.  

2- https://www.uptodate.com/contents/pregabalin-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=9473&search=pregabalina&usage_type=panel&anchor=F50991155&source
=panel_search_result&selectedTitle=1~138&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F
50991155

3-https://www.uptodate.com/contents/gabapentin-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=8483&search=gabapentina&usage_type=panel&anchor=F50991466&sourc
e=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank=1#
F50991466
4-https://www.uptodate.com/contents/duloxetine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=8484&search=duloxetina&usage_type=panel&anchor=F50991049&source=
panel_search_result&selectedTitle=1~102&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F5
0991049
5-https://www.uptodate.com/contents/venlafaxine-drug-information?
sectionName=Renal%20Impairment%20(Adult)
&topicId=10042&search=venlafaxina&usage_type=panel&anchor=F50990443&sourc
e=panel_search_result&selectedTitle=1~148&kp_tab=drug_general&display_rank=1#
F50990443

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 5

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? HIPERGLICEMIA

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores
Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Kaiser UB et al.2020- Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and 
Diabetologists. J Clin Endocrinol Metab. 2020 doi: 10.1210/clinem/dgaa148

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Atentar para piora da dor neuropática e manter euglicemia.

Explicação detalhada da pergunta anterior
 Suspender antidepressivos tricíclicos em pacientes com instabilidade 
hemodinâmica. Atentar para o controle glicêmico e controle álgico

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Kaiser UB et al.2020- Our Response to COVID-19 as Endocrinologists and Diabetologists. J Clin Endocrinol Metab. 2020 doi: 10.1210/clinem/dgaa148

Quais são os sintomas diferenciais? Neuropatia do paciente crítico pode sobrepor a ND.

Explicação detalhada da pergunta anterior
Doentes que ficam em estado crítico por longo período podem apresentar neuropatia 
que se sobrepõem a quadros pre-existentes.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Zhou C et al. Critical illness polyneuropathy and myopathy: a systematic review
Neural Regen Res. 2014.doi: 10.4103/1673-5374.125337
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1

Carimbo de data/hora 03/07/2020 16:45:16

Nome da Doença/Capítulo Neuropatia  por Vasculite  (Sistêmica e Isolada do Nervo Periférico)

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 3

Texto explicativo da resposta anterior

O tratamento dessas neuropatias envolve o uso de drogas imunossupressoras a 
longo prazo e podem incorrer em risco aumentado de infecções virais. Há evidências 
de que pacientes em tratamento com imunossupressores (corticoide, ciclofosfamida, 
azatioprina) podem estar mais predispostos a contrair a infecção pelo COVID-19, 
assim como manifestar sintomas de gravidade.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

A piora do comprometimento motor pelo quadro inflamatório e pela necessidade de 
suspensão de drogas imunossupressoras. Além disso, alguns pacientes com 
vasculites sistêmicas podem já cursar com comprometimento de musculatura bulbar 
e ventilatória.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento Quanto à necessidade de alteração da terapia imunossupressora.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Han Y et al. 2020-COVID-19 in a patient with long-term use of glucocorticoids: A 
study of a familial cluster. Clinical Immunology doi: 10.1016/j.clim.

2. Isidori AM et al. 2020-Use of glucocorticoids in patients with adrenal insufficiency 
and COVID-19 infection. The Lancet Diabetes Endocrinol. doi: 10.1016/S2213-8587
(20)30149-2.

Quais fatores pioram o prognóstico?
Pacientes ainda não compensados necessitando de altas doses de 
imunossupressores.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Os pacientes portadores de vasculite do nervo periférico costumam cursar com 
sintomas motores que podem se relacionar a riscos relacionados à restrição (risco 
trombótico) quanto ao acometimento ventilatório. O tratamento dessas neuropatias 
envolve o uso de drogas imunossupressoras a longo prazo e podem incorrer em 
risco aumentado de evolução para disfunção orgânica por sepse.

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Han Y et al. 2020-COVID-19 in a patient with long-term use of glucocorticoids: A 
study of a familial cluster. Clinical Immunology doi: 10.1016/j.clim.

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Imunossupressores (corticoide, ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina e anticorpos 
monoclonais).
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Explicação detalhada da pergunta anterior
Ponderar ajuste de dose ou até suspensão dos imunossupressores caso doença 
esteja estabilizada. Avaliar caso a caso. 

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. 
doi:10.1212/WNL.0000000000009566
 
2.Isidori AM et al. 2020-Use of glucocorticoids in patients with adrenal insufficiency 
and COVID-19 infection. The Lancet Diabetes Endocrinol. doi: 10.1016/S2213-8587
(20)30149-2.

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Atentar para uso prolongado de bloqueadores neuromusculares.

Explicação detalhada da pergunta anterior
Pacientes já com comprometimento motor podem agravar seu quadro quando em 
uso de bloqueadores neuromusculares.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Zhou C et al. Critical illness polyneuropathy and myopathy: a systematic review
Neural Regen Res. 2014.doi: 10.4103/1673-5374.125337

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA) Imunossupressores e bloqueadores neuromusculares
Explicação detalhada da pergunta anterior Risco de agravamento da paresia e dificuldade de desmame ventilatório.
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Para o tratamento da doença utilizamos de fármacos imunossupressores, que 
possuem efeitos colaterais. 

Explicação detalhada da pergunta anterior
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Han Y et al. 2020-COVID-19 in a patient with long-term use of glucocorticoids: A 
study of a familial cluster. Clinical Immunology doi: 10.1016/j.clim. Isidori AM et al. 
2020-Use of glucocorticoids in patients with adrenal insufficiency and COVID-19 
infection. The Lancet Diabetes Endocrinol. doi: 10.1016/S2213-8587(20)30149-2.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Azatioprina

Explicação detalhada da pergunta anterior
Há aumento do risco de hepatite medicamentosa e de leucopenia com uso de 
azatioprina, principalmente nos pacientes que evoluem com insuficência renal

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 1

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Hiperglicemia, leucopenia e disfunção hepática.
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Explicação detalhada das duas perguntas anteriores

Pacientes em corticoterapia devem ser monitorados quanto à hiperglicemia e 
hipocalemia. Já aqueles com azatioprina quanto à leucopenia e hepatite 
medicamentosa.

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?
search=azatioprina&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=
panel&kp_
tab=drug_general&display_rank=1#F138189

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Atenção à necessidade de ajuste dos imunossupressores 

Explicação detalhada da pergunta anterior
Pacientes já estabilizados da neuropatia, devem ser avaliados quanto à possibilidade 
de redução de dose dos imunossupressores ou substituição por imunoglobulina.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566.

Quais são os sintomas diferenciais? O acometimento muscular.

Explicação detalhada da pergunta anterior

O acometimento muscular do Sars Cov 2 costuma ser acompanhado de mialgia e 
atrelado a sintomas gripais. Podem também vir tardiamente, atrelado à neuropatia do 
doente crítico.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Zhou C et al. Critical illness polyneuropathy and myopathy: a systematic review 
Neural Regen Res. 2014.doi: 10.4103/1673-5374.125337
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Carimbo de data/hora 03/07/2020 17:02:00

Nome da Doença/Capítulo Polirradiculopatia Inflamatória Crônica (PIDC)

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 3

Texto explicativo da resposta anterior

As neuropatias consideradas primariamente autoimunes podem ser tratadas com 
uma gama de medicamentos que atuam na imunidade celular e humoral. Ainda não 
se sabe o mecanismo exato de defesa humana relacionada ao coronavirus, no 
entanto, o risco do desenvolvimento de formas graves da doença pode se relacionar 
aos riscos inerentes do tratamento estabelecido nesses pacientes. A corticoterapia 
oral é uma opção de tratamento, no entanto deve ser considerado o risco no uso de 
doses altas em vigência da pandemia viral. A Imunoglobulina Humana deve ser 
considerada como melhor opção, principalmente na fase aguda do PIDC. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

o risco do desenvolvimento de formas graves da doença pode se relacionar aos 
riscos inerentes do tratamento estabelecido nesses pacientes. A corticoterapia oral é 
uma opção de tratamento, no entanto deve ser considerado o risco no uso de doses 
altas em vigência da pandemia viral.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

O uso de Imunoglobulina humana parece ser mais seguro para tratar PIDC em 
vigência de pandemia viral. No entanto, atentar para o aumento do risco trombótico 
relacionado à hiperviscosidade gerada pela imunoglobulina em pacientes com Sars-
cov 2 e auto risco trombótico.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais fatores pioram o prognóstico? Drogas imunossupressoras

Explicação detalhada da pergunta anterior

O risco do desenvolvimento de formas graves da doença pode se relacionar aos 
riscos inerentes ao tratamento estabelecido nesses pacientes. A corticoterapia oral é 
uma opção de tratamento, no entanto deve ser considerado o risco no uso de doses 
altas em vigência da pandemia viral.

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Bloqueadores neuromusculares.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Pacientes tratados com corticóide associado a bloqueadores neuromusculares têm 
maior chance de piora da função motora.Atentar para pacientes com altas doses de 
corticoterapia EV.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Han Y et al. 2020-COVID-19 in a patient with long-term use of glucocorticoids: A 
study of a familial cluster. Clinical Immunology doi: 10.1016/j.clim.

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

1-    Imunoglobulina Humana e Plasmaférese: Atentar para aumento da viscosidade 
sérica e consequente risco trombótico da Imunoglobulina humana, principalmente em 
pacientes com COVID 19 com níveis elevados de D-dímero.
2.    Corticoide:  Atentar para os riscos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
hiperglicemia, distúrbio hidroeletrolítico, principalmente hipocalemia. Não necessita 
de ajuste quanto à insuficiência renal e hepática. 
 3-        Rituximab:  risco aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar 
formas mais graves da doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à 
infecção pela COVID-19, lembrando que devemos avaliar individualmente caso a 
caso. O uso da medicação aumenta o risco de linfopenia e infecção oportunista.
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Explicação detalhada da pergunta anterior

1-    Imunoglobulina Humana e Plasmaférese: Atualmente, não há evidências que 
sugiram que  imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou plasmaférese (PLEX ou TPE) 
apresentem qualquer risco adicional para adquirir ou agravar pacientes com COVID-
19. No entanto, o uso de IVIG deve basear-se na necessidade individual do paciente 
e o uso indiscriminado deve ser evitado. Em geral, PLEX e IVIG devem ser 
reservados para pacientes com exacerbações agudas das doenças de base. Atentar 
para aumento da viscosidade sérica e consequente risco trombótico da 
Imunoglobulina humana, principalmente em pacientes com COVID 19 com níveis 
elevados de D-dímero.
2.    Corticoide: pacientes que realizam cronicamente corticoide (dose de Prednisona 
igual ou maiores que 1 a 2 mg/Kg/dia ou 20 a 30 mg/dia e tempo de uso superior a 
14 dias), tem risco aumentado  tanto de contrair a COVID 19, quanto de apresentar 
manifestações graves da doença ( pacientes podem excretar vírus por períodos mais 
prolongados). Devemos avaliar caso a caso, quanto à mudança de tratamento 
desses pacientes (alguns autores preconizam redução gradual até 20mg/dia de 
prednisona ou dose correspondente de outro corticoide). Atentar para os riscos de 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), hiperglicemia, distúrbio hidroeletrolítico, 
principalmente hipocalemia.O uso juntamente com ritonavir, pode aumentar as 
concentrações séricas de prednisona. Podem aumentar os efeitos tóxicos da 
quinolona. Importante ressaltar, quanto ao risco de insuficiência adrenal, realizar 
aumento da dose ou administração de corticoide venoso. Fármaco mais utilizado, 
Hidrocortisona doses variam de 50 a 100mg/dia divididos de 6/6 horas por um 
período de 24 a 72 horas. Não necessita de ajuste quanto a insuficiência renal e 
hepática. 
 
3-        Rituximab: pacientes que fazem uso de rituximab, apresentam risco 
aumentado de contrair COVID 19, além de manifestar formas mais graves da 
doença. Devemos realizar mudanças no tratamento devido à infecção pela COVID-
19, lembrando que devemos avaliar individualmente caso a caso. O uso da 
medicação aumenta o risco de linfopenia e infecção oportunista.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Corticóides e antidepressivos tricíclicos

Explicação detalhada da pergunta anterior

Avaliar redução de dose de corticóide nos pacientes estabilizados. Considerar 
conversão para dexametasona em casos selecionados. Tricíclicos usados para dor 
neuropática devem ser revistos nos pacientes com instabilidade hemodinâmica.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

-https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-and-
tetracyclic-drugs-pharmacology-administration-and-side-effects?
search=amitriptilina&source=search_
result&selectedTitle=2~144&usage_type=default&display_rank=1#H19

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

  A maioria dos casos de PIDC são tratados com corticoterapia (oral ou venosa) ou 
Imunoglobulina Humana.

Explicação detalhada da pergunta anterior
Pacientes com diagnóstico recente preconiza-se o uso de imunoglobulina em função 
dos riscos inerentes à corticoterapia em altas doses.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Nenhum

Explicação detalhada da pergunta anterior Não se aplica
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Não se aplica

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? Não

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Nenhum específico

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores Não se aplica
Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Não se aplica

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes?
Optar por uso de imunoglobulina, principalmente nos pacientes com envolvimento 
motor exuberante.

Explicação detalhada da pergunta anterior Evitar uso de corticóide em altas doses.
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Guidon AC; Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders.Neurology 2020. doi:
10.1212/WNL.0000000000009566

Quais são os sintomas diferenciais? Não se aplica

Explicação detalhada da pergunta anterior Não se aplica
Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Não se aplica
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EPILEPSIA

1

Carimbo de data/hora 2020-11-23

Nome da Doença/Capítulo Epilepsia

Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 1

Texto explicativo da resposta anterior

Não há evidências de que a presença de epilepsia aumente ou diminua o risco de 
contrair a infecção pelo COVID-19. Os pacientes com Epilepsia não fazem parte do 
grupo de risco com maior chance de desenvolver formas graves da doença. 
Entretanto, determinadas síndromes epilépticas (principalmente na população 
pediátrica) requerem tratamento com corticóides ou hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH), levando a uma imunossupressão destes pacientes que, por este motivo, 
passam a fazer parte do grupo de risco, com maior chance de evoluir com gravidade.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Asadi-Pooya AA. Seizures associated with coronavirus infections. Seizure. 2020;79:
49-52. doi:10.1016/j.seizure.2020.05.005

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 1

Texto explicativo para a resposta anterior

O risco de apresentar formas graves da COVID 19 e, portanto, maior risco de 
mortalidade, está associado a algumas condições de saúde, mas a Epilepsia por si 
só não está entre elas.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Ali A. Asadi-Pooya 2020 - Seizures associated with coronavirus infections - Seizure: 
European Journal of Epilepsy, 79 (2020), pp. 49 - 52 

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 
Presença de comorbidades; Interações medicamentosas entre drogas antiepilépticas 
e as utilizadas no tratamento do COVID 19

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 
Quais fatores pioram o prognóstico? Presença de comorbidades

Explicação detalhada da pergunta anterior

Alguns pacientes com Epilepsia podem ter outras comorbidades associadas tanto 
devido à própria etiologia da epilepsia quanto por outras questões não relacionadas. 
HAS, DM, obesidade, restrição à movimentação, condições respiratórias, cardíacas 
e/ou imunossupressão (devido à doença de base ou ao tratamento medicamentoso) 
são condições que podem piorar o prognóstico destes pacientes. 

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Lu L, et al. New onset acute symptomatic seizure and risk factors in coronavirus 
disease 2019: A retrospective multicenter study. Epilepsia. 2020;61(6):e49-e53. doi:
10.1111/epi.16524 

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Nenhum. Porém, pacientes com epilepsia devem evitar medicações que diminuam o 
limiar convulsivo. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Exemplo de medicamentos que podem reduzir o limiar convulsivo:

 1- Antimicrobianos: -Beta- lactâmicos: Penicilinas, Cefalosporinas e 
Carbapenêmicos. -Medicações para tuberculose: Isoniazida. -Antimaláricos: 
Cloridrato de Mefloquina, Cloroquina 2- Analgésicos opióides: Morfina, Tramadol, 
Codeína, Fentanil, Petidina. 3- Metilxantinas: Teofilina 4- Antidepressivos: 
Bupropiona 5- Antipsicóticos: Clozapina

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Bromfield EB. Epilepsy and the elderly. In: Schachter SC, Schomer DL, eds. The 
comprehensive evaluation and treatment of epilepsy. San Diego, CA: Academic 
Press; 1997. p. 233-254. https://doi.org/10.1016/B978-012621355-3/50014-1 

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

A maioria das drogas antiepilépticas apresenta algum grau de interação com grupos 
específicos de fármacos, inclusive os utilizados no tratamento para COVID 19. Vide 
explicação detalhada.
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Explicação detalhada da pergunta anterior

1-        Clobazam - Usar com precaução com Cloroquina: Clobazam pode elevar os 
níveis de Cloroquina por afetar a metabolização hepática da enzima CYP2D6.
2-        Lamotrigina - Usar com precaução com Lopinavir/ritonavir: Aumentam o 
metabolismo da Lamotrigina, podendo reduzir os níveis para até 50%. Ajuste da 
Lamotrigina deve ser avaliado.
3-        Lacosamida - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com uso de 
Lopinavir/ritonavir : Elevam os níveis séricos da Lacosamida por sinergismo 
farmacológico e redução do metabolismo hepático/intestinal. Avaliar redução da dose 
da Lacosamida. 
4-        Topiramato - Usar com precaução com Lopinavir/ritonavir : Topiramato 
aumenta o metabolismo hepático/intestinal de ambos. 
5-         Clonazepam - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Lopinavir/Ritonavir: 
Elevam os níveis séricos do Clonazepam por reduzirem seu metabolismo hepático. 
Aumento do risco de toxicidade.
6-        Fenitoína - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir, 
Lopinavir/ritonavir, Cloroquina e Hidroxicloroquina:  Fenitoína aumenta o 
metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo seus níveis 
séricos e efeitos.   O uso com Tocilizumabe pode diminuir os níveis séricos de 
Fenitoína.
7-        Fenobarbital - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir, 
Lopinavir/ritonavir, Cloroquina, Hidroxicloroquina e Tocilizumabe:  Fenobarbital 
aumenta o metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo 
seus níveis séricos e efeitos.
8-        Carbamazepina - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir, 
Lopinavir/ritonavir, Cloroquina, Hidroxicloroquina e Tocilizumabe. Carbamazepina 
aumenta o metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo 
seus níveis séricos e efeitos.
9-        Primidona - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir, 
Lopinavir/ritonavir, Cloroquina, Hidroxicloroquina e Tocilizumabe. Primidona aumenta 
o metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo seus níveis 
séricos e efeitos.
10-        Oxcarbazepina - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir, 
Lopinavir/ritonavir, Cloroquina e Hidroxicloroquina. Oxcarbazepina aumenta o 
metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo seus níveis 
séricos e efeitos.
11-        Sulthiame (Ospolot) - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Atazanavir   
com Lopinavir/ritonavir . Esses fármacos podem aumentar os níveis séricos do 
Sulthiame.
12-        Rufinamida - Monitorar/Avaliar mudança de terapia com Cloroquina 
Hidroxicloroquina, Atazanavir  e Lopinavir/ritonavir:  Rufinamida aumenta o 
metabolismo desses fármacos através da enzima CYP3A4, diminuindo seus níveis 
séricos e efeitos.                                                                                                   
Atenção: Não recomendamos atualmente o uso das drogas 
Hidroxicloquina/Cloroquina  para COVID - 19, no entanto achamos importante 
descrever as interações em virtude de ser uma droga ainda prescrita por médicos e 
da auto-medicação.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Asadi-Pooya, A.A., Attar, A., Moghadami, M. et al. Management of COVID-19 in 
people with epilepsy: drug considerations. Neurol Sci 41, 2005–2011 (2020). https:
//doi.org/10.1007/s10072-020-04549-5 

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Os medicamentos que mais precisam de atenção são os antiepilépticos indutores e 
inibidores enzimáticos.  

Explicação detalhada da pergunta anterior

Os indutores enzimáticos (Fenitoína, Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenobarbital e 
Primidona) e o inibidor enzimático ( Ácido Valpróico) podem influenciar no nível 
sérico de outras medicações como outros anticonvulsivantes, contraceptivos orais, 
anticoagulantes, antipsicóticos, antimicrobianos, drogas antineoplásicas e 
imunossupressores. Além disso, os antiepilépticos podem também ter seus níveis 
séricos alterados por drogas inibidoras e indutoras enzimáticas. Sempre checar 
interação medicamentosa.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Nikita Mehta BAa, Pharmacotherapy in COVID-19; A narrative review for emergency 
providers. The American Journal of Emergency Medicine. Volume 38, Issue 7, July 
2020, Pages 1488-1493. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.035 

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Para melhor descrição da questão vide perguntas anteriores e explicação detalhada 
a seguir

Explicação detalhada da pergunta anterior

-Clonazepam/ Clobazam: sonolência, cefaleia, astenia, infecção de vias aéreas 
superiores, sintomas gripais e náuseas. -Fenobarbital : Depressão respiratória, 
náuseas e vômitos. -Ácido Valpróico: Dor abdominal, diarreia, anorexia, faringite, 
dispneia e astenia. -Levetiracetam: Dor abdominal, diarreia e tosse. -Lamotrigina / 
Lacosamida: fadiga, sonolência, cefaleia, vômito e diarreia. -Oxcarbazepina/ 
Fenitoína/ Carbamazepina/ Primidona / Topiramato: sonolência, diarreia e dor 
abdominal. -Canabidiol: diarreia e dor abdominal.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Perucca, P., & Gilliam, F. G. (2012). Adverse effects of antiepileptic drugs. The 
Lancet Neurology, 11(9), 792–802. doi:10.1016/s1474-4422(12)70153-9.  

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Levetiracetam, Lacosamida, Ácido Valpróico, Topiramato, Fenitoína, Carbamazepina, 
Oxcarbazepina, Pregabalina, Gabapentina, Vigabatrina, Lamotrigina.

Explicação detalhada da pergunta anterior

A maior parte dos anticonvulsivantes precisa de ajuste de acordo com a função renal 
(Clearance de Creatinina). Em casos de hemodiálise (HD), alguns anticonvulsivantes 
como Levetiracetam, Lacosamida e Topiramato necessitam inclusive de dose extra 
após HD. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Mora Rodríguez KA. Managing Antiepileptic Medication in Dialysis Patients. Curr 
Treat Options Neurol. 2018;20(11):45. Published 2018 Sep 27. doi:10.1007/s11940-
018-0530-5.  

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? Depende da causa etiológica da epilepsia e do tratamento.

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais?

A maior parte dos pacientes com epilepsia não apresenta ateração laboratorial pela 
doença, porém alguns antiepilépticos podem alterar marcadores de função hepática, 
renal e hormonais.

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores

Em virtude da metabolização e excreção das medicações anticonvulsivantes, é 
necessário que os pacientes realizem exames periódicos de função hepática, função 
tireoidiana, função renal, lipidograma e vitamina D. 



EPILEPSIA

3

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Svalheim S. Interactions between antiepileptic drugs and hormones, SEIZURE: 
European Journal of Epilepsy (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2015.02.022.  

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes?

Em relação ao tratamento medicamentoso utilizado atualmente para COVID-19, as 
possíveis interações medicamentosas, contraindicações e precauções em geral, 
estão mais bem descritas nas seções de medicamentos deste manual. 

Explicação detalhada da pergunta anterior

Em relação ao tratamento medicamentoso utilizado atualmente para COVID-19, as 
possíveis interações medicamentosas, contraindicações e precauções em geral, 
estão mais bem descritas nas seções de medicamentos deste manual. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

-

Quais são os sintomas diferenciais? Sintomas gastrointestinais relacionados a drogas antiepilépticas

Explicação detalhada da pergunta anterior

Algumas drogas antiepilépticas podem apresentar efeitos adversos como diarreia, 
dor abdominal, náuseas entre outras alterações gastrointestinais, que também são 
descritas nos pacientes com COVID 19. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

Nikita Mehta BAa, Pharmacotherapy in COVID-19; A narrative review for emergency 
providers. The American Journal of Emergency Medicine. Volume 38, Issue 7, July 
2020, Pages 1488-1493. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.035 
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Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 1

Texto explicativo da resposta anterior

O risco de infecção é similar ao da população em geral. Pacientes com ELA com 
comprometimento da função respiratória e prova de função respiratória combalida 
possuem maior risco.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- GUIDON, C. A. et al. COVID-19 and neuromuscular disorders. Neurology, vol 94, 
p. 959-969, 2020.
2- ORSINI, M. et al. Neuromuscular Diseases and COVID-19: Murky Times and Old 
New Weapons: An opinion Brazilian Physicians. EC Neurology, v. 12, p. 4-5, 2020.
3- SOLÉ, G. et al. Guidance for the care of neuromuscular patients during the 
COVID-19 pandemic outbreak from the French Rare Health Care for Neuromuscular 
Diseases Network. Revue neurologique, vol. 176,6, p. 507-515, 2020.

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 1

Texto explicativo para a resposta anterior
O risco de mortalidade é igual ao da população em geral, aumentando apenas em 
casos de envolvimento pulmonar e decréscimo da prova de função respiratória.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- MAYAUX, J. et al. Survival of amyotrophic lateral sclerosis patients after admission 
to the intensive care unit for acute respiratory failure: an observational cohort study. 
Journal of critical care, vol. 50 (2019): 54-58, 2019.
2- ANDREWS, J. A. et al. Amyotrophic lateral sclerosis care and research in the 
United States during the COVID-19 pandemic: Challenges and opportunities. Muscle 
& nerve, 10.1002/mus.26989, 2020.
3- ORSINI, M. et al. Coagulação Intravascular disseminada e COVID-19: 
mecanismos fisiopatológicos. Revista de Saúde, v. 11, p. 1-4, 2020.

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

Atenção especial à dispneia. Embora pacientes em estágios iniciais não a possuam, 
aqueles em estágios avançados podem apresentá-la e, obviamente, gerar um 
confundimento com a própria doença. A ocorrência de dispneia em estágios iniciais 
ou aumento da dispneia em pacientes já com ELA instalada configura critério de 
gravidade.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- ORSINI, M. . COVID-19: O que todos devemos saber!. Fisioterapia Brasil, v. 21, p. 
133-134, 2020.
2- LEITE, M. A. A. et al. . Manifestações Neurológicas e COVID-19. Revista 
Fisioterapia e Pesquisa, v. 10, p. 146-148, 2020.
3- ORSINI, M. et al. Neuromuscular Diseases and COVID-19: Murky Times and Old 
New Weapons: An opinion Brazilian Physicians. EC Neurology, v. 12, p. 4-5, 2020.
4- ORSINI, M. et al. Reabilitação Física na Esclerose Lateral Amiotrófica. Revista de 
Neurociências, v. 17, p. 30-36, 2009

Quais fatores pioram o prognóstico?
Pacientes com ELA em estágio avançado da doença e restritos ao leito ou cadeira de 
rodas.

Explicação detalhada da pergunta anterior
Estes pacientes possuem comprometimento respiratório acentuado, tornando-se 
predispostos a desenvolverem quadros mais graves em caso de COVID-19.

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- Myaux, J. et al. Survival of amyotrophic lateral sclerosis patients after admission to 
the intensive care unit for acute respiratory failure: an observational cohort study. 
Journal of critical care, vol. 50 (2019): 54-58, 2019.
2- Young, E. I. et al. Modification of non-invasive ventilation for the advanced 
amyotrophic lateral sclerosis patient during the COVID-19 pandemic - do it now. 
Journal of the neurological sciences, vol. 414 (2020): 116893, 2020.
3- Oda, A. L. et al. The Integrated and Specialized Interdisciplinary Team as a 
Differential Factor in the Care of Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis during 
COVID19 Pandemic. Nursing & Primary Care, v. 4, p. 1-2, 2020.
4- Orsini, M. et al. Reabilitação Física na Esclerose Lateral Amiotrófica. Revista de 
Neurociências, v. 17, p. 30-36, 2009

Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Agentes anestésicos inalatórios, dentre eles: Halotano, Desflurano, Isoflurano, 
Metoxiflurano, Enflurano, Sevoflurano, Tricloroetileno, Xenon e curarizantes, como a 
Succinilcolina.

Explicação detalhada da pergunta anterior

1) Nas doenças neuromusculares há suscetibilidade a determinados agentes 
anestésicos inalatórios e curarizantes. Nesses casos, o ÓXIDO NITROSO é uma das 
drogas consideradas das mais seguras. Já foram relatados casos de hipertermia 
maligna-like com rabdomiólise e consequente liberação de K, creatinoquinase (CK) e 
mioglobina para a circulação sanguínea.
2) A parada cardíaca ocorre por excesso de K e a lesão renal pelo excesso de CK e 
mioglobina. O tratamento deverá ser direcionado com alcalinização, solução 
polarizante e dantrolene. Os anestésicos intravenosos são mais seguros, mas pode 
haver alterações cardíacas pelo efeito depressor dos barbitúricos e do propofol. 
hipinomidate e midazolam são as drogas mais seguras; entretanto, ainda assim 
podem ocasionar alterações elétricas. Anestesias regionais e locais podem ser 
usadas com parcimônia, mas SEMPRE alentecer ou evitar epinefrina local se houver 
taquicardia.

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- SOLÉ, G. et al. Guidance for the care of neuromuscular patients during the 
COVID-19 pandemic outbreak from the French Rare Health Care for Neuromuscular 
Diseases Network. Revue neurologique, vol. 176,6, p. 507-515, 2020.
2- GUIDON, C. A.; AMATO A. A. COVID-19 and neuromuscular disorders. 
Neurology, vol 94, p. 959-969, 2020.
3- SANNTANNA JUNIOR, M. et al. Respiratory Physiotherapy in ALS Patients in 
Brazil During COVID-19 Pandemic. Nursing & Care, v. 4, p. 1-2, 2020.

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Não existem interações medicamentosas com os medicamentos utilizados para o 
tratamento da ELA.

Explicação detalhada da pergunta anterior -

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- OrsiniI, M. et al. Rehabilitation of COVID19: surviving patients: The next challenge. 
Journal of Neurology & Neurosurgery, 2020.
2- Guidon, C. A.; AMATO A. A. COVID-19 and neuromuscular disorders. Neurology, 
vol 94, p. 959-969, 2020.
3- Andrews, J. A. et al. Amyotrophic lateral sclerosis care and research in the United 
States during the COVID-19 pandemic: Challenges and opportunities. Muscle & 
nerve, 10.1002/mus.26989, 2020
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Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Cuidado com opiáceos, relaxantes musculares e benzodiazepínicos devido aos 
efeitos depressores sobre o drive respiratório e inibição do reflexo de tosse. Cautela 
quanto ao uso de estatinas em decorrência de possíveis efeitos miotóxicos. Drogas 
ou associações que aumentem o intervalo QT podem predispor o paciente a 
ocorrência de arritmias em pacientes com maior grau de disfunção autonômica 
cardíaca pela ELA. Drogas psicoativas aumentam o risco de Síndrome Neuroléptica 
Maligna. CORTICOIDES Pacientes em uso de corticoides: NÃO aplicar vacinas 
compostas de vírus vivos atenuados (tríplice viral, varicela, febre amarela, pólio). 
NÃO suspender corticoterapia nos episódios infecciosos. Ao contrário, aumentar a 
dose em 50%. Caso haja vômitos, utilizar a via parenteral. Lembrar equivalência de 
corticoides: Prednisona/Prednisolona 5, Deflazacorte 6, Hidrocortisona 20, 
Metilprednisolona 4.

Explicação detalhada da pergunta anterior -

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- Solé, G. et al. Guidance for the care of neuromuscular patients during the COVID-
19 pandemic outbreak from the French Rare Health Care for Neuromuscular 
Diseases Network. Revue neurologique, vol. 176,6, p. 507-515, 2020.
2- Sanntanna Junior, M. et al. Respiratory Physiotherapy in ALS Patients in Brazil 
During COVID-19 Pandemic. Nursing & Care, v. 4, p. 1-2, 2020.
3- Orsini, M. et al. Rehabilitation of COVID19: surviving patients: The next challenge. 
Journal of Neurology & Neurosurgery, 2020.

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Riluzol, Metilcobalamina, L-serina e outros sintomáticos.

Explicação detalhada da pergunta anterior

1) O Riluzol pode causar dispepsia e astenia, principalmente; os sintomas melhoram 
com a retirada do medicamento. Alguns pacientes podem ter alteração nos níveis 
séricos de enzimas hepáticas, como a alanina aminotransferase (ALT). Nesses 
casos, realizar teste laboratoriais periódicos para avaliar os níveis enzimáticos e, em 
caso de aumento da ALT maior que 5 vezes o limite superior da normalidade ou 
icterícia, interromper o uso do medicamento.
2) O Edaravone (medicamento pouco utilizado atualmente no Brasil) pode provocar, 
mais comumente, equimoses, alterações na marcha e cefaleia.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- Chió, A. et al. Disease-modifying therapies in amyotrophic lateral sclerosis. 
Neuropharmacology, vol. 167 (2020): 107986, 2020.
2- van ES, M. A. et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet, vol. 390,10107, 2017. 
3- Orsini, M. et al. Princípios de Compaixão e Cuidado: A arte de tratar pacientes 
com Esclerose Lateral Amiotrófica. Revista de Neurociências (EPM. Impresso), v. 19, 
p. 382-390, 2011.

Quais medicamentos precisam ser ajustados em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Em caso de insuficiência renal, a melhor estratégia seria retirar os medicamentos por 
completo.

Explicação detalhada da pergunta anterior -

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- CHIÒ, A. et al. Disease-modifying therapies in amyotrophic lateral sclerosis. 
Neuropharmacology, vol. 167 (2020): 107986, 2020.
2- SOLÉ, G. et al. Guidance for the care of neuromuscular patients during the 
COVID-19 pandemic outbreak from the French Rare Health Care for Neuromuscular 
Diseases Network. Revue neurologique, vol. 176,6, p. 507-515, 2020.
3- ORSINI, M. et al. Rehabilitation of COVID19: surviving patients: The next 
challenge. Journal of Neurology & Neurosurgery, 2020

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais?

Não ocorrem alterações de exames laboratoriais, exceto do exame complementar 
eletroneuromiografia em que há desnervação com padrão de ponta anterior da 

medula e/ou de núcleo motor de nervo craniano 

Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais?

Não ocorrem alterações de exames laboratoriais, exceto do exame complementar 
eletroneuromiografia em que há desnervação com padrão de ponta anterior da 
medula e/ou de núcleo motor de nervo craniano 

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores Não se aplica

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- van ES, M. A. et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet, vol. 390,10107, 2017.
2- Guidon, C. A.; AMATO A. A. COVID-19 and neuromuscular disorders. Neurology, 
vol 94, p. 959-969, 2020.
3- Orsini, M. et al. Coagulação Intravascular disseminada e COVID-19: mecanismos 
fisiopatológicos. Revista de Saúde, v. 11, p. 1-4, 2020.
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Como deve ser o manejo clínico desses pacientes?

EXTREMA IMPORTÂNCIA 1) Durante comorbidades como, por exemplo, quadros 
infecciosos/inflamatórios, pós-operatório, tempo prolongado de permanência no leito 
e traumas, poderá ocorrer uma nadir no que tange a força de toda a musculatura 
estriada esquelética. Nosso enfermo, nesse momento, pode ter uma 
descompensação cardíaca (musculatura lisa) ou falência ventilatória. Porquanto, 
SEMPRE avaliar a função miocárdica e respiratória, com possível instalação de 
drogas vasoativas (dobutamina) e ventilação não-invasiva (BIPAP). 2) Evitar ao 
máximo suspender medicações cardiológicas nas internações e, se isso for feito, 
reintroduzi-las o mais rápido possível. O paciente é adaptado às pressões baixas. 
Fazer acompanhamento ecocardiográfico. IMPORTANTE 1) Em caso de falência 
respiratória NÃO aplicar oxigênio por catéter ou máscara! O paciente deverá ser 
SEMPRE ventilado e JAMAIS só oxigenado. 2) O comprometimento da musculatura 
respiratória provoca hipoventilação alveolar (hipercapnia e hipóxia). Em vista disso, a 
suplementação de O2 agrava a hipoventilação por suprimir o estímulo do centro 
respiratório pela hipóxia, e também piora a troca gasosa por intensificar o desajuste 
da relação ventilação-perfusão (vasodilatação pulmonar pelo O2  e ventilação 
diminuída). 3) O O2  só deverá ser proposto como estratégia de tratamento nas 
doenças pulmonares intercorrentes, com suporte ventilatório e monitorização de CO2 
. Nessa situação, assim como em casos de apneia do sono, indica-se, geralmente, 
aparelho binível com modos ventilatórios diversos com S, S/T, T; dois níveis 
pressóricos; frequência respiratória; tempo elevado; tempo inspiratório; alarmes. O 
aparelho deve possibilitar a leitura de dados durante a ventilação: volume, 
vazamentos, frequência respiratória, pressões utilizadas e ventilação por minuto. É 
desejável que tenha função de volume assegurado através do controle de pressões 
inspiratórias máximas e mínimas. 4) Pacientes que utilizam ventilação não-invasiva, 
ao procurarem a emergência, devem apresentar o aparelho de ventilação e, caso 
tenha, apresentar o dispositivo de auxílio a tosse. Nos episódios secretivos, 
recomenda-se a administração de antibióticos devido à tosse ineficaz, musculatura 
circunjacente pulmonar combalida e risco de contaminação bacteriana por estase de 
fluidos. Além disso, introduzir manobras de auxílio à tosse, caso tenha pouca 
potência. Não aplicar oxigênio por catéter ou máscara. EXTUBAÇÃO Pacientes que 
necessitam ser extubados após episódios infecciosos ou cirurgias podem NÃO 
conseguir ficar em ar ambiente devido à fadiga muscular. Nessa situação, instalar 
VNI com garantia de volume em torno de 10ml/kg. Tais grupos devem ser 
reavaliados com parcimônia antes de alta hospitalar e/ou retorno ao quarto do 
hospital. FRATURAS EM PACIENTES QUE AINDA POSSUEM CAPACIDADE DE 
DEAMBULAR Preferível fixação cirúrgica para o paciente voltar a deambular o mais 
precocemente possível, evitando atrofia por desuso, contraturas e dependência 
completa à cadeira de rodas. Esta recomendação também é válida para cirurgias de 
alongamento de tendão de Aquiles, onde a transposição do m. tibial posterior é 
recomendada. O paciente que deambula NÃO deve ficar imobilizado por mais de 1 
(uma) semana – tempo necessário para amiotrofia por desuso. Nas distrofinopatias, 
caso ocorra deterioração neurológica ou sintomas como falta de ar após uma fratura, 
devemos atentar para embolia gordurosa. As transaminases (ALT e AST) são 
enzimas musculares também, porquanto, poderão estar aumentadas nas miopatias. 
NÃO se deve confundir aumento das transaminases com doença hepática aguda 
e/ou crônica. REABILITAÇÃO HOSPITALAR Menos sempre será mais – Saibamos 
trabalhar em limites submáximos dos pacientes para não acarretar em fadiga 
periférica e central, tanto na reabilitação motora e/ou respiratória. Qual o limite para 
provocar fadiga nos pacientes? Os próprios serão os sinalizadores. TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO Pacientes com disfunção pulmonar moderada/grave devem fazer 
tratamento odontológico que exija anestesia geral em centro cirúrgico com 
monitorização, anestesista e equipamento para potenciais emergências respiratórias 
e cardiológicas.

Explicação detalhada da pergunta anterior -

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- SANNTANNA JUNIOR, M. et al. Respiratory Physiotherapy in ALS Patients in 
Brazil During COVID-19 Pandemic. Nursing & Care, v. 4, p. 1-2, 2020.
2- ORSINI, M. et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Physical Rehabilitation: 
Double Standards. Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine, v. 2, p. 27-29, 
2016.
3- ORSINI, M. et al. Cuidados paliativos na esclerose lateral amiotrófica. Fisioterapia 
Brasil, v. 18, p. 257, 2017.
4- ODA, A. L. et al. The Integrated and Specialized Interdisciplinary Team as a 
Differential Factor in the Care of Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis during 
COVID19 Pandemic. Nursing & Primary Care, v. 4, p. 1-2, 2020.
5- YOUNG, E. I. et al. Modification of non-invasive ventilation for the advanced 
amyotrophic lateral sclerosis patient during the COVID-19 pandemic - do it now. 
Journal of the neurological sciences, vol. 414 (2020): 116893, 2020.
6-ORSINI, M. et al. Princípios de Compaixão e Cuidado: A arte de tratar pacientes 
com Esclerose Lateral Amiotrófica. Revista de Neurociências (EPM. Impresso), v. 19, 
p. 382-390, 2011.

Quais são os sintomas diferenciais?

Febre, tosse e aumento da dispneia em pacientes já com comprometimento da 
função pulmonar. Para pacientes sem alteração da função pulmonar os critérios são 
os mesmos da população em geral.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referências de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1- Orsini, M. . COVID-19: O que todos devemos saber!. Fisioterapia Brasil, v. 21, p. 
133-134, 2020.
2- Orsini, M. et al. Neuromuscular Diseases and COVID-19: Murky Times and Old 
New Weapons: An opinion Brazilian Physicians. EC Neurology, v. 12, p. 4-5, 2020.
3- Leite, M. A. A. et al . Manifestações Neurológicas e COVID-19. Revista 
Fisioterapia e Pesquisa, v. 10, p. 146-148, 2020.

Nome completo do autor do capítulo Marco Antonio Orsini Neves

Profissão Médico

Titulação Doutor

Nº do Registro de Classe cremerj 52.97802-7

Endereço de e-mail orsinimarco@hotmail.com

Nome completo do autor do capítulo Victor Waldhelm Cozer

Profissão Acadêmico de Medicina

Titulação
Nº do Registro de Classe



SINDROMES DEMENCIAIS

1

Carimbo de data/hora 30/06/2020 16:34:02
Nome da Doença/Capítulo Síndromes demenciais
Qual risco de infecção por COVID 19 associada a essa doença? 2

Texto explicativo da resposta anterior

Provavelmente as síndromes demenciais não aumentam o risco de contaminação 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2,), o agente causador da síndrome respiratória 
denominada COVID-19. Porém, comportamentos relacionados ao quadro demencial 
(dificuldade em seguir as regras higiênicas como lavar as mãos, cobrir tosse ou 
espirros, usar máscaras e isolamento social, p.ex.), idade e doenças que 
frequentemente acontecem em associação com as demências são fatores de risco 
para o contágio e para o desenvolvimento de formas mais graves da doença. Desse 
modo, é necessário cuidado extra para evitar a contaminação em pessoas com 
síndromes demenciais. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1 – https://www.alz.org/help-support/caregiving/coronavirus-(covid-19)-tips-for-
dementia-care
2 - Gandhi RT et al. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020. doi: 10.1056
/NEJMcp2009249.

Qual risco de mortalidade dessa doença associada à COVID 19? 3

Texto explicativo para a resposta anterior

Os fatores de risco mais estabelecidos para formas graves da COVID-19 são: idade 
avançada (superior a 65 anos), doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, 
diabetes, obesidade, imunossupressão, doença renal crônica avançada e 
hepatopatia crônica. Como descrito acima, esses fatores de risco para formas graves 
frequentemente estão presentes nas síndromes demenciais. Desta maneira, 
provavelmente, são essas morbidades associadas que elevam o risco para formas 
graves, e não a doença neurológica por si só.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1 - Gandhi RT et al. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020 Apr 24. doi: 
10.1056/NEJMcp2009249.
2 - https://www.alz.co.uk/news/adi-releases-position-paper-on-covid-19-and-dementia

Alerta: a que dentro do capítulo, o usuário deve estar mais atento 

Alteração cognitiva na COVID-19. Dependendo do nível de comunicação, sintomas 
da forma leve ou moderada do COVID-19 podem não ser totalmente relatados por 
sujeitos com síndromes demenciais mais avançadas, dificultando o isolamento e 
medidas de proteção. Atualmente recomenda-se para qualquer sujeito com síndrome 
demencial e piora aguda da cognição ou do comportamento, uma investigação 
completa de causas infecciosas, incluindo a COVID-19. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 
Quais fatores pioram o prognóstico? Idade e presença de morbidades associadas

Explicação detalhada da pergunta anterior

As síndromes demenciais normalmente ocorrem em indivíduos mais velhos. Além 
disso, a presença de morbidades cardiovasculares e pulmonares é um fator de risco 
para demência, assim como a síndrome de fragilidade no idoso. Todos esses fatores 
são fatores de risco para formas mais graves da COVID-19. 

Bibliografia da resposta anterior( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 1. https://www.alz.co.uk/news/adi-releases-position-paper-on-covid-19-and-dementia
Quais medicamentos são contra indicados? (COLOCAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

Nenhuma medicação é contra indicada, mas é necessário pesquisar interações 
medicamentosas.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Apesar de não existir nenhum tratamento aprovado para a COVID-19, no momento 
que esse texto está sendo redigido, drogas como cloroquina, hidroxicloroquina e 
azitromicina estão sendo estudadas e usadas como “terapia de compaixão” no 
contexto da pandemia. No entanto esse uso não é isento de riscos, principalmente 
relacionados ao risco de arritmias por alargamento do intervalo QT. É fundamental, 
no caso de uso da combinação cloroquina/hidroxiclooquina com azitromicina, 
monitorar o intervalo QT com eletrocardiogramas seriados. No caso de tratamento de 
pacientes com síndromes demências, algumas medicações frequentemente usadas 
no arsenal terapêutico podem causar alargamento do intervalo QT. Entre elas 
destacam-se (3): antidepressivos tricíclicos (e.g. amitriptilina, nortriptilina), alguns 
inibidores seletivos da receptação da serotonina (e.g. citalopram, escitalopram), 
inibidores da receptação de serotonina e noradrenalina (e.g. venlafaxina), outras 
classes de antidepressivos (mirtazapina), antipsicóticos típicos (haloperidol, 
clorpromazina) e antipsicóticos atípicos (e.g. quetiapina, ziprasidona). Desta maneira, 
é recomendado checar sobre possíveis interações medicamentosas para garantir 
que não ocorra risco de sinergismo no aumento do intervalo QT. As medicações 
inibidoras da acetilcolinesterase (donepezila, galantamina e rivastigmina) e a 
memantina não são associadas ao aumento do intervalo QT. Julgamento clínico é 
necessário para ponderar sobre a interrupção temporária das medicações citadas 
acima, em caso de tratamento off-label com cloroquina/hidroxiclooquina + 
azitromicina para a COVID-19. 

Bibliografia da resposta  anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Gandhi RT et al. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020. doi: 10.1056
/NEJMcp2009249.
2.Borba MGS et al. Chloroquine diphosphate in two different dosages as adjunctive 
therapy of hospitalized patients with severe respiratory syndrome in the context of 
coronavirus (SARS-CoV-2) infection: preliminary safety results of a randomized, 
double-blinded, phase IIb clinical trial (CloroCovid-19 Study). medRxiv. 2020 (https:
//www.medrxiv .org/ content/ 10 .1101/ 2020 .04 .07.20056424v2).
3.https://www.uspharmacist.com/article/qtc-prolongation-with-antidepressants-and-
antipsychotics
4.https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker

Quais são as interações medicamentosas do tratamento desta doença com o 
tratamento para COVID 19?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA) Principalmente medicações que podem causar alargamento do intervalo QT
Explicação detalhada da pergunta anterior Vide item anterior
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Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Gandhi RT et al. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020 Apr 24. doi: 
10.1056/NEJMcp2009249.
2. Borba MGS et al. Chloroquine diphosphate in two different dosages as adjunctive 
therapy of hospitalized patients with severe respiratory syndrome in the context of 
coronavirus (SARS-CoV-2) infection: preliminary safety results of a randomized, 
double-blinded, phase IIb clinical trial (CloroCovid-19 Study). medRxiv. 2020 (https:
//www.medrxiv .org/ content/ 10 .1101/ 2020 .04 .07.20056424v2).
3. https://www.uspharmacist.com/article/qtc-prolongation-with-antidepressants-and-
antipsychotics
4. https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker

Quais medicamentos precisam de atenção e por que precisam de atenção?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA)

Vide item anterior. Principalmente medicações que podem causar alargamento do 
intervalo QT.

Explicação detalhada da pergunta anterior Vide item anterior

Bibliografia da resposta anterior (não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.Gandhi RT et al. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020 Apr 24. doi: 
10.1056/NEJMcp2009249.
2.Borba MGS et al. Chloroquine diphosphate in two different dosages as adjunctive 
therapy of hospitalized patients with severe respiratory syndrome in the context of 
coronavirus (SARS-CoV-2) infection: preliminary safety results of a randomized, 
double-blinded, phase IIb clinical trial (CloroCovid-19 Study). medRxiv. 2020 (https:
//www.medrxiv .org/ content/ 10 .1101/ 2020 .04 .07.20056424v2).
3.https://www.uspharmacist.com/article/qtc-prolongation-with-antidepressants-and-
antipsychotics
4. https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker

Quais os medicamentos são utilizados no tratamento da doença e quais são os 
efeitos colaterais?(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA) Inibidores da acetilcolinesterase e memantina.

Explicação detalhada da pergunta anterior

Os inibidores da acetilcolinesterase (galantamina, donepezila e rivastigmina) 
frequentemente causam efeitos colaterais relacionados ao aumento do tônus 
colinérgico. Entre os mais frequentes temos: náuseas, vômitos, redução do apetite, 
diarreia, incontinência urinária, cefaleia e redução da frequência cardíaca. Cuidado 
deve ser tomado ao usar essas medicações em pacientes com doença 
gastrointestinal e pulmonar, pois pode ocorrer aumento das secreções gástricas e 
pulmonares, bem como hipertensos pois, pode aumentar os níveis tensionais. A 
memantina pode causar cefaleia, constipação, confusão e tontura. É necessário 
cuidado ao se utilizar a medicação em pacientes com doença cardiovascular, 
epilepsia (pode causar crises epilépticas) e doenças renal e hepáticas graves.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Arvanitakis Z et al. Diagnosis and Management of Dementia: Review.JAMA. 2019. 
22;322:1589-1599. doi: 10.1001/jama.2019.4782.

Quais medicamentos precisam ser ajustado em caso de insuficiência renal?
(COLOCAR EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA) Inibidores da acetilcolinesterase e memantina

Explicação detalhada da pergunta anterior

Apesar de existirem relatos na literatura do uso do inibidor da acetilcolinesterase 
donepezila em pacientes dialíticos, as medicações atualmente disponíveis 
(donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina) não são recomendadas em 
doença renal crônica dialítica. Tendo em vista o efeito limitado dessas medicações e 
a gravidade da situação de insuficiência renal aguda no contexto do COVID-19, 
justifica-se a sua retirada na fase de insuficiência renal.

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Suwata J et al. New acetylcholinesterase inhibitor (donepezil) treatment for 
Alzheimer's disease in a chronic dialysis patient. Nephron. 2002;91:330-2.
2. Yiannopoulou KG et al. Donepezil Treatment for Alzheimer's Disease in Chronic 
Dialysis Patients. Case Rep Nephrol Dial. 2019;9:126-136. doi: 10.1159/000502682. 

Essa doença causa alterações de exames laboratoriais? 1
Quais são as alterações que ocorrem nos exames laboratoriais? Raramente acontece

Explicação detalhada das duas perguntas anteriores
As síndromes demenciais normalmente não causam alterações em exames 
laboratoriais relacionados à COVID-19.

Bibliografia das respostas anteriores ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1. Arvanitakis Z et al. Diagnosis and Management of Dementia: Review.JAMA. 2019. 
22;322(16):1589-1599. doi: 10.1001/jama.2019.4782. 

Como deve ser o manejo clínico desses pacientes? Semelhante ao manejo de pacientes com COVID-19 sem demência

Explicação detalhada da pergunta anterior

A presença de demência não muda o manejo clínico da infecção pelo SARS-CoV-2. 
Porém, é necessário ter em mente que a idade avançada e presença de doença 
associadas normalmente indicam um risco maior de formas mais graves. Além disso, 
é necessário cuidado em relação à adesão medicamentosa, às medidas de 
isolamento e de redução e risco de infecção, visto que a alteração cognitiva dificulta 
tudo isso. 

Bibliografia da resposta anterior ( não usar site e sim referencias de artigos, com 
normas da ABNT- exemplo : Camacho- Pereira et al. 2016 - CD38 dictates Age-
Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent 
Mechanism. Cell Metab., 23, pp. 1127-1139) 

1.https://www.alz.org/help-support/caregiving/coronavirus-(covid-19)-tips-for-
dementia-care
2. Gandhi RT et al. Mild or Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020. doi: 10.1056
/NEJMcp2009249

Quais são os sintomas diferenciais?

Os sintomas mais comumente relatados na COVID-19 incluem febre, tosse, dor de 
garganta, mal-estar e mialgias. Outas manifestações descritas são alterações 
gastrointestinais (anorexia, náusea, diarreia) e neurológicas (anosmia e ageusia). No 
caso do agravamento da infecção e desenvolvimento de pneumonia, dispneia é o 
sintoma mais comum. Em sujeitos com síndromes demenciais, o COVID-19 pode se 
apresentar (como qualquer outra infecção) como piora aguda da função cognitiva, 
alterações comportamentais e/ou delirium. Fatores como hipoxemia também podem 
causar a piora. Um ponto importante é que, dependendo do nível de comunicação, 
sintomas da forma leve ou moderada do COVID-19 podem não ser totalmente 
relatados por sujeitos com síndromes demenciais mais avançadas, dificultando o 
isolamento e medidas de proteção. Atualmente recomenda-se para qualquer sujeito 
com síndrome demencial e piora aguda da cognição ou do comportamento, uma 
investigação completa de causas infecciosas, incluindo a COVID-19. Porém é 
importante ressaltar que existem várias potenciais etiologias que podem explicar os 
sintomas agudos e causas mais comuns como infecção urinária e desidratação não 
podem ser esquecidas em detrimento da COVID-19.  
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Explicação detalhada da pergunta anterior

Dados preliminares provenientes de estudos chineses e franceses demonstram que 
alterações cognitivas e comportamentais podem fazer parte da síndrome neurológica 
da COVID-19. Sintomas de encefalopatia hipóxico-isquêmica, agitação e confusão 
na fase aguda e disfunção executiva persistente após a alta hospitalar foram 
relatados. Como existem evidências de alterações no sistema de coagulação 
sanguínea e de isquemia cerebral na COVID-19 e resposta inflamatória sistêmica 
com potencial quebra da barreira hematoencefálica, o seguimento de doentes 
recuperados após quadros graves de COVID-19 será fundamental para a avaliação 
da cognição a longo prazo, principalmente em relação à doença cerebrovascular e 
doenças neurodegenerativas (consequência de alterações na coagulação e na 
barreira hematoencefálica\inflamação, respectivamente).
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