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RESUMO 

 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela variação 

do humor entre episódios maníacos e depressivos, acometendo aproximadamente 45 milhões 

de pessoas no mundo todo. A redução da atividade da enzima Na,K-ATPase (NKA) e a 

incapacidade de indivíduos com TAB produzirem ouabaína endógena (OE) em níveis 

suficientes para o estímulo dessa enzima durante eventos estressores são fatores propostos para 

a etiologia desse transtorno. Segundo essas hipóteses, considerando os potenciais de repouso 

de membranas de neurônios, uma modesta redução da atividade da NKA resultaria em sintomas 

de mania, enquanto uma maior redução levaria a sintomas de depressão. Recentemente, foram 

relatados na literatura casos de danos nas adrenais (local de produção da OE) em pacientes 

diagnosticados com COVID-19. Atualmente, é escasso o número de estudos que apontam os 

mecanismos fisiopatológicos compartilhados por essas duas moléstias. Portanto, por meio de 

uma revisão de literatura, o presente estudo pretende correlacionar a COVID -19 e o transtorno 

bipolar, com foco na função da NKA e OE, a fim de que sejam apontados possíveis mecanismos 

para o agravamento do TAB a partir do quadro de COVID -19. A busca no banco de dados 

PubMed pelos descritores (“bipolar disorder” AND “Na,K-ATPase”), (“bipolar disorder” AND 

“endogenous ouabain”), (“covid-19” AND “bipolar disorder”) e (“covid-19” AND “adrenal 

gland”) resultou em 183 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 46 artigos 

compuseram a lista de artigos elegíveis para análise. Os artigos encontrados reiteraram as 

hipóteses da participação da NKA e da OE no TAB. Casos de danos nas adrenais de pacientes 

com COVID-19 foram relatados na França, Espanha, Israel e Reino Unido. Nos três primeiros 

países, também foram relatados menores níveis de hormônios adrenais. Casos de pacientes com 

COVID-19 ou com sintomas de COVID-19 que também manifestaram sintomas de mania 

foram relatados no Irã e na China. No Qatar foram identificados pacientes com COVID-19 

apresentando sintomas de mania tanto pela primeira vez, quanto na forma de recaída. Diante 

desses resultados, a seguinte sequência de eventos compõe o modelo proposto para a correlação 

entre os mecanismos fisiopatológicos da COVID-19 e do transtorno bipolar: 1- A COVID-19 

compromete a adrenal e possivelmente os níveis circulantes de ouabaína endógena; 2- A 

deficiência dos níveis desse glicosídeo endógeno por COVID-19 leva à redução da atividade 

da NKA e, consequentemente, à manifestação dos sintomas do TAB. Logo, faz-se necessário o 

acompanhamento de pacientes com COVID-19 e TAB, assim como outros estudos que 

confirmem esta hipótese. 

 

Palavras-chave: Transtorno Bipolar; Na,K-ATPase; Ouabaína Endógena; COVID-19.  
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ABSTRACT 

 

Bipolar Disorder (BD) is a psychiatric disorder marked by mood swings between manic and 

depressive episodes, affecting approximately 45 million people worldwide. The reduction in 

the Na,K-ATPase (NKA) enzyme activity and the inability of individuals with BD to produce 

endogenous ouabain (EO) at sufficient levels to stimulate this enzyme during stressful events 

are factors proposed for the etiology of this disorder. According to these hypotheses, 

considering the resting potentials of neuron membranes, a modest reduction in NKA activity 

would result in symptoms of mania, while a more significant reduction would lead to symptoms 

of depression. Recently, cases of damage to the adrenals (site of synthesis of EO) in patients 

diagnosed with COVID-19 have been reported in the literature. Currently, the number of studies 

pointing to the pathophysiological mechanisms shared by these two diseases is scarce. 

Therefore, through a literature review, this study intends to correlate COVID -19 and bipolar 

disorder, focusing on the role of NKA and EO, to identify possible mechanisms for the 

worsening of BD due to COVID-19. The search in the PubMed database for the descriptors 

(“bipolar disorder” AND “Na,K-ATPase”), (“bipolar disorder” AND “endogenous ouabain”), 

(“covid-19” AND “bipolar disorder”) and ( “covid-19” AND “adrenal gland”) resulted in 183 

articles. After considering the exclusion criteria, 46 articles comprised the list of articles eligible 

for analysis. The articles found reiterated the hypotheses of the participation of NKA and EO 

in BD. Cases of adrenal damage in patients with COVID-19 have been reported in France, 

Spain, Israel and the United Kingdom. In the first three countries, lower levels of adrenal 

hormones were also reported. Cases of patients with COVID-19 or with symptoms of COVID-

19 who also manifested symptoms of mania have been reported in Iran and China. In Qatar, 

patients with COVID-19 were identified with symptoms of mania both for the first time and in 

the form of relapse. In view of these results, the following sequence of events composes the 

model proposed by me for the correlation between the pathophysiological mechanisms of 

COVID-19 and bipolar disorder: 1- COVID-19 compromises the adrenal and possibly the 

circulating levels of endogenous ouabain; 2- Deficiency in the levels of this endogenous 

glycoside by COVID-19 leads to a reduction in NKA activity and, consequently, to the 

manifestation of symptoms of BD. Thus, it is necessary to monitor patients with COVID-19 

and BD, and other studies to confirm this hypothesis. 

 

Keywords: Bipolar Disorder; Na,K-ATPase; Endogenous Ouabain; COVID-19. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Transtorno Afetivo Bipolar 

 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela 

variação do humor entre episódios maníacos e depressivos. Os episódios de mania são 

caracterizados por um período distinto no qual o humor do indivíduo apresenta-se em forma de 

expansividade ou irritabilidade, e por atividade e energia elevadas – ambas de maneira 

persistente e anormal –, podendo ser descrito, também, como euforia ou sentimento de “se sentir 

no topo do mundo”. Já os períodos depressivos são marcados pela presença de humor 

depressivo (sentimento de tristeza ou desesperança) ou na diminuição do interesse ou prazer, 

podendo estes sintomas serem acompanhados por insônia, perda de energia, perda de peso ou 

apetite, entre outros (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013, p. 123–154). 

Apesar de a mania definir o TAB, os sintomas e episódios depressivos dominam o curso do 

transtorno (MCINTYRE et al., 2020), o que acarreta em diagnósticos de depressão na primeira 

consulta do paciente, sendo a correção do diagnóstico para transtorno bipolar feita apenas 

aproximadamente entre 6 e 10 anos depois (ANGST et al., 2005; DAGANI et al., 2017; 

KESSING et al., 2017). 

Devido à falta de biomarcadores para o transtorno bipolar, seu diagnóstico é feito de 

maneira clínica e suplementada por informações fornecidas por terceiros (e.g. família) 

(MCINTYRE et al., 2020). Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, 5ª edição, e a Classificação Internacional de Doenças, 11ª revisão, o TAB apresenta 

diferentes classificações, sendo comum a essas duas fontes as seguintes: (A) Transtorno Bipolar 

tipo I, marcado pela ocorrência de um ou mais episódios de mania, não sendo necessário o 

episódio depressivo,  porém sendo este bastante comum; (B) Transtorno Bipolar tipo II, 

marcado por um ou mais episódios de hipomania e pelo menos um episódio de depressão maior, 

o qual geralmente predomina ao longo do tempo neste tipo; e (C) Transtorno Ciclotímico, 

marcado pela instabilidade do humor por um período de pelo menos dois anos, variando entre 

períodos de hipomania e depressão (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; 

WHO, 2018).  

Um agente terapêutico utilizado para a estabilização do humor é o lítio, considerado 

padrão-ouro, capaz de promover efeitos antimaníacos, antidepressivos e antissuicidas. 



14 

 

Antipsicóticos e antidepressivos também são utilizados para o controle dos sintomas de mania 

e depressão, respectivamente. Entretanto, tratamentos farmacológicos efetivos ainda não estão 

universalmente disponíveis (MCINTYRE et al., 2020). 

O TAB acomete, aproximadamente, 45 milhões de pessoas no mundo todo (JAMES et 

al., 2018), e está relacionado com um comprometimento grave na execução de funções de 

trabalho (30% dos indivíduos com transtorno bipolar tipo I) e um risco de suicídio 15 vezes 

maior do que na população geral (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013, p. 

123–154). 

Embora ainda não possua etiologia definida, parecem estar implicados em sua 

patogênese distúrbios na plasticidade neuroglial, homeostase inflamatória, vias do metabolismo 

celular e função mitocondrial (MCINTYRE et al., 2020). Particularmente, sugere-se que um 

dos fatores para esse transtorno seja uma modesta redução da atividade da enzima Na,K-

ATPase (NKA) para os sintomas de mania, e uma maior redução da atividade desta mesma 

enzima para os sintomas de depressão (EL-MALLAKH, 1983). Um dos autores dessa hipótese 

propôs, ainda, que a regulação da atividade dessa enzima estaria comprometida pois indivíduos 

com TAB não seriam capazes de produzir um composto importante – a ouabaína endógena – 

em concentrações suficientes para essa regulação em condições onde sua ação fosse necessária 

(EL-MALLAKH; GAO; YOU, 2021). 

 

1.2.  Na,K-ATPase 

 

A adenosina trifosfatase ativada por sódio e potássio (Na,K-ATPase ou NKA), também 

conhecida como bomba de sódio e potássio, foi descoberta pelo dinamarquês Jens Skou em 

1957 (SKOU, 1957). 

A NKA é um heterodímero constituído por uma unidade alfa e outra beta. A subunidade 

alfa é a subunidade catalítica constituída de 10 α-hélices trans-membrana que contém os sítios 

de ligação para ATP, Na+, K+ e ouabaína (OUA); já a subunidade beta atua no enovelamento, 

estabilidade e direcionamento da subunidade alfa para a membrana plasmática. Frequentemente 

associada ao complexo alfa-beta está uma proteína da família FXYD, considerada a subunidade 

gama da NKA, responsável por regular a atividade da enzima de maneira tecido e isoforma 
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específica (GEERING, 2001; MORTH et al., 2007; GEERING, 2008; CLAUSEN; HILBERS; 

POULSEN, 2017).  

A NKA é uma proteína integral de membrana que transporta, contra seu gradiente de 

concentração, 3 Na+ para fora da célula e 2 K+ para dentro, a partir da energia gerada pela 

hidrólise do ATP em presença de Mg2+  (Figura 1) (SKOU, 1957; KAPLAN, 2002; SKOU, 

2004). 

 

 

Figura 1. Esquema representativo da Na,K-ATPase na membrana celular. A enzima é uma 

proteína integral de membrana e é constituída pelas subunidades alfa, beta e gama. A 

subunidade alfa contém os sítios de ligação para Na+, K+, ATP e Ouabaína. No meio 

extracelular há maior concentração de íons Na+ (150mM) e, no meio intracelular, de íons K+ 

(150mM). Adaptado de Felippe Gonçalves-De-Albuquerque (2017). 

 

Esse mecanismo ocorre da seguinte maneira (Figura 2): 1- Três íons Na+ intracelulares 

se ligam à enzima (E1, estado 1) a qual catalisa a hidrólise do ATP, possibilitando a 

transferência do grupo fosfato terminal deste nucleotídeo para a sua subunidade alfa que fica 

fosforilada na forma de E1P (E1 fosforilado); 2- A enzima libera um íon Na+ para o espaço 
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extracelular e, em seguida, libera os outros dois íons Na+ (E2P, estado 2 fosforilada); 3- Nesse 

estado fosforilado, porém sem íons ligados, a ouabaína pode se ligar à enzima, porém na 

ausência de ouabaína, dois íons K+ extracelulares se ligam à subunidade alfa (E2P); 4- Fosfato 

é liberado (E2, estado 2) e K+ entra no citoplasma (E1), e o ciclo começa novamente (APELL, 

2004). Essa assimetria no transporte iônico garante o potencial de repouso na membrana celular 

(BENARROCH, 2011). 

 

 

Figura 2. Diagrama de Post-Albers do ciclo de transporte da Na,K-ATPase. Os círculos na cor 

verde representam íons Na+ e os círculos na cor laranja, os íons K+. Três íons Na+ se ligam à 

enzima (estado 1, E1), seguido da transferência do fosfato terminal do ATP, fosforilando a 

enzima por ATP (E1P); liberação de Na+ para o meio extracelular (estado 2 fosforilado, E2P); 

ligação de íons K+ extracelulares e liberação de fosfato (E2), seguido da entrada de K+ no 

citoplasma (E1). Adaptado de Gadsby et al. (2012). 

 

Existem quatro isoformas da subunidade alfa (alfa-1, alfa-2, alfa-3 e alfa-4), três 

isoformas para a beta (beta-1, beta-2, beta-3) e sete isoformas para a gama (FXYD1-7) 

(BLANCO, 2005; GEERING, 2008). As subunidades alfa e beta são expressas em diferentes 
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combinações, sendo a combinação alfa-1/beta-1 a mais comum de ser encontrada nos tecidos 

(BLANCO, 2005). Enquanto a alfa-1 é expressa em todos os tecidos, a alfa-2 é expressa 

somente no cérebro, coração e músculo, e a alfa-3, no coração e no cérebro (HERRERA et al., 

1987). A alfa-4 é expressa exclusivamente em gametas masculino (MCDERMOTT et al., 

2012). Particularmente, propõe-se que as subunidades alfa-2 e alfa-3 tenham um importante 

papel nos processos de memória e humor (KIRSHENBAUM et al., 2011; LINGREL et al., 

2007).   

No cérebro, a NKA possui importante papel na manutenção do potencial de membrana 

dos neurônios (THOMAS, 1972; NARAHASHI, 1974). O potencial de membrana (Vm) é a 

voltagem através da membrana neuronal em qualquer momento, sendo medido pela diferença 

entre o potencial elétrico do meio intracelular e do meio extracelular (Figura 3). Essa diferença 

constante entre cargas constitui o potencial de repouso da célula, e será mantida enquanto o 

neurônio não estiver gerando impulsos (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2018, p. 66). 

 

 

Figura 3. Medição de potencial de membrana de um neurônio. A face interna da membrana se 

encontra mais negativa que o meio extracelular e o potencial equivale a -65mV. Retirado de 

Bear; Connors e Paradiso  (2018, P. 66). 

 

O potencial de repouso de um neurônio típico está situado na faixa de -65mV a -70mV. 

Para que esse potencial de repouso seja mantido, é necessário a regulação das concentrações 
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relativas de K+ no meio intra e extracelular, de modo que K+ esteja mais concentrado que Na+ 

no meio intracelular, o que é realizado pela atividade da NKA (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2018, p. 66; 70–71). Diante de estímulos excitatórios, canais de Na+ se abrem e 

o aumento de Na+ intracelular resulta na despolarização da membrana, ou seja, o valor do Vm 

torna-se menos negativo. Se a despolarização atingir um nível crítico, é gerado um potencial de 

ação. Nesse caso, esse nível crítico corresponde ao limiar. Com isso, quando o nível de 

despolarização da célula é maior do que o limiar, é gerado um potencial de ação ou um impulso 

nervoso (Figura 4) (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2018, p. 82–84). 

 

Figura 4. Gráfico do potencial de membrana de um neurônio. O potencial de repouso do 

neurônio corresponde a -70mV. O pico no gráfico corresponde à despolarização dessa célula 

que, quando atinge o limar (-55mV), gera um potencial de ação. Após atingir o valor máximo 

de +30mV, o potencial de membrana torna-se negativo gradativamente (repolarização) até 

atingir o estado hiperpolarizado e voltar para o seu potencial de repouso.  Adaptado de Chen e 

Lui (2021). 

 

O impulso nervoso é propagado ao longo do axônio até o terminal axonal, onde a 

despolarização da membrana nessa região causa a abertura de canais de cálcio dependentes de 

voltagem, resultando no influxo de cálcio e na liberação de neurotransmissores na fenda 

sináptica (Figura 5) (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2018, p. 122). 
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Figura 5. Liberação de neurotransmissores por exocitose. As membranas contendo os 

neurotransmissores se fusionam à membrana pré-sináptica e liberam o seu conteúdo na fenda 

sináptica. Retirado de Bear, Connors e Paradiso (2018, p. 123). 

 

Nesse contexto, considerando que a remoção de sódio intracelular é realizado pela NKA 

e que isso auxilia na remoção de cálcio intracelular pela trocador de sódio e cálcio (NCX) 

(Figura 6), a NKA têm dois papéis importantes: 1- Manter o potencial de repouso; 2- Remover 

sódio para reduzir a concentração de cálcio intracelular e encerrar a sequência de eventos 

iniciadas pelo potencial de ação (EL-MALLAKH, 1983). 

 

Figura 6. Transporte de íons pelo trocador de sódio e cálcio (NCX) e Na,K-ATPase (NKA).  A 

NKA (direita) transporta K+ para dentro da célula e Na+ para fora, enquanto o NCX (esquerda) 

transporta o Na+ do meio extracelular para dentro da célula em troca da extrusão de cálcio 

intracelular. Adaptado de (SYEDA et al., 2020). 
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1.3.  Glicosídeos Cardíacos 

 

Glicosídeos cardíacos (GCs) são compostos que possuem um anel esteróide ligado a um 

anel insaturado de lactona na posição 17, e, em sua maioria, estão conectados a um açúcar na 

posição 3 (Figura 7) (SCHONFELD et al., 1985 apud BOTELHO et al., 2019). 

 

Figura 7. Estrutura química dos principais glicosídeos cardíacos: (A) Digoxina (C41H64O14), 

(B) Ouabaína (C29H44O12), (C) Oleandrina (C32H48O9) e (D) Bufalina (C24H34O4) 

(BOTELHO et al., 2019). 

 

Dentre os GCs mais conhecidos, estão a digoxina, digitoxina, ouabaína, oleandrina, 

bufalina, marinobufagenina, aerobufagenina e telecinobufagina. Estes compostos, produzidos 

por diferentes plantas e sapos (e, mais recentemente descoberto, em mamíferos), são conhecidos 

historicamente por bloquear a atividade da NKA e gerar um efeito cardiotônico (BOTELHO et 

al., 2019). Tal efeito é empregado no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva há dois 

séculos (BLAUSTEIN; HAMLYN, 2020). A elucidação dessa propriedade se deu pela 

descoberta do trocador de sódio e cálcio (NCX) e sua associação à dinâmica da NKA. A inibição 

da NKA por GCs impede a extrusão de Na+, acarretando no aumento intracelular desse íon e, 

indiretamente, aumenta a concentração de Ca2++ intracelular, resultando na contração 

muscular (BLAUSTEIN, 2018). 
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A hipótese de que GC endógenos (GCEs) estariam envolvidos na insuficiência cardíaca 

foi feita por Szent-Gyorgi em sua monografia no ano de 1953 (BLAUSTEIN, 2018). E, a partir 

da década de 70, começou-se a especular a participação de um composto semelhante à ouabaína 

(OLC, do inglês ouabain-like compound) na promoção de quadros de hipertensão 

(BLAUSTEIN, 1977). Finalmente, na década de 90, descobriu-se a ouabaína endógena (OE) 

circulante em plasma humano (HAMLYN et al., 1991, 1982). 

A identificação da OE humana, no entanto, ainda permanece um tópico controverso. A 

ouabaína é um GC encontrado em casca e sementes de plantas do gênero Acokanthera e 

Strophantus, respectivamente, e seu nome deriva da palavra somali waabaayo que significa 

“veneno de flecha” – modo como era usado por tribos do leste da África (BLAUSTEIN, 2018). 

Apesar de vários grupos já terem conseguido identificar OE humana e de outros mamíferos 

através de diferentes técnicas, como espectrometria de massa, ressonância nuclear magnética, 

métodos combinados de cromatografia líquida e imunologia, radioimunoensaio e pela razão 

entre os isótopos 13C e 12C para excluir OUA proveniente de ingestão de planta (HAMLYN; 

BLAUSTEIN, 2016), alguns grupos não conseguiram identificar esse composto em seus 

experimentos e afirmaram que ele não existe ou que o composto encontrado não era a ouabaína 

autêntica (LEWIS et al., 2014). De acordo com a última revisão sobre o tema, atualmente há 

evidências que apoiam a ideia de que a OE realmente exista e de que seja produzida pelo córtex 

da adrenal, provavelmente na zona glomerulosa, sob o controle do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) (BLAUSTEIN; HAMLYN, 2020). Um outro local para produção 

de OE, que havia sido especulado desde o final da década de 80, é o sistema nervoso central 

(SNC), mais especificamente o hipotálamo (TAKAHASHI et al., 1988; HAMLYN et al., 2014; 

LEENEN; BLAUSTEIN; HAMLYN, 2017). 

Para o estudo da atividade da NKA, altas concentrações (micro a milimolar) de ouabaína 

derivada de planta são utilizadas (EL-MALLAKH et al., 2010), porém concentrações 

fisiológicas (pico a nanomolar) de ouabaína endógena parecem estimular essa enzima em 

cardiomiócitos isolados de porquinhos-da-índia (GHYSEL-BURTON; GODFRAIND, 1979; 

GAO et al., 2002), e homogenados de cérebro de ratos (LICHTSTEIN; SAMUELOV; 

BOURRIT, 1985). Mesmo em condições de doença que aumentaram os níveis de OE, esse 

composto permaneceu dentro do intervalo nanomolar de modo a não inibir a atividade da NKA 

(HOLTHOUSER et al., 2010). Esse efeito – atividade aumentada da NKA em baixas 

concentrações de OE – pode estar associado não diretamente ao bombeamento iônico realizado 

pela NKA, mas secundário à transdução de sinal pela NKA-alfa1 e possivelmente NKA-alfa3 
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(EL-MALLAKH; GAO; YOU, 2021), mais especificamente pela ativação de vias mediadas por 

Src cinase, cinase regulada por sinal extracelular (ERK, em inglês) 1 e 2 (ERK1/2) e proteína 

cinase B (PKB, em inglês, ou também conhecida como Akt) ou do trocador de próton-sódio 1 

(NHE1, em inglês) (LIANG et al., 2006; KHUNDMIRI et al., 2007, 2008; HOLTHOUSER et 

al., 2010). 

Glicosídeos endógenos podem ativar segundos mensageiros na sinalização celular por 

meio da fosforilação da proteína Src (THOMAS; BRUGGE, 1997; XIAOYU CUI; ZIJIAN 

XIE, 2017). Essa ativação resulta da interação entre a OE e seu receptor, NKA-alfa1, e implica 

na ativação da ERK, da Akt, e do potenciador da cadeia leve kappa do fator nuclear de células 

B ativadas (NFkB), sistemas esses de importância para sinalização de cálcio e regulação de 

neurotransmissão (LICHTSTEIN et al., 2018). 

 

1.4.  Adrenal 

 

A adrenal (Figura 8) é uma glândula endócrina dividida em medula e córtex. O córtex é 

subdividido nas zonas glomerulosa, fasciculada e reticular, as quais produzem, 

respectivamente, hormônios mineralocorticoides (e.g. aldosterona), glicocorticoides (e.g. 

cortisol) e andrógenos. A regulação da secreção de aldosterona é feita pelo sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) e pela concentração extracelular de potássio, e a de cortisol, 

pelo ACTH (CHARMANDARI; NICOLAIDES; CHROUSOS, 2014). Adicionalmente, 

estudos têm observado a secreção de ouabaína endógena por células adrenocorticais de 

mamíferos, provavelmente na zona glomerulosa, a qual estaria sob o controle do ACTH  

(BLAUSTEIN; HAMLYN, 2020). 
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Figura 8. Anatomia da glândula adrenal. A adrenal apresenta cápsula e está dividida em medula 

e córtex. O córtex da adrenal possui três zonas: glomerulosa, fasciculada e reticular. Adaptado 

de Aires (2012, p. 1080). 

 

A biossíntese da OE conta com uma via de 25 etapas e inicia com a conversão de acetil-

CoA em oxidosqualeno – assim como na via para produção de aldosterona, um hormônio 

adrenocortical – e, posteriormente, forma lanosterol. Após várias reações de múltiplas etapas, 

é formado colesterol, seguido de pregnenolona e progesterona. Aqui é o ponto distal dos 

intermediários em comum para aldosterona e OE, cujas etapas posteriores ainda precisam ser 

especificadas no córtex da adrenal (BLAUSTEIN; HAMLYN, 2020). 

A produção ou ação deficiente dos hormônios adrenocorticais são características da 

insuficiência de adrenal, causada por danos na adrenal ou disfunções no eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HPA) (CHARMANDARI; NICOLAIDES; CHROUSOS, 2014). 

Recentemente, tem sido relatado na literatura casos de danos nas adrenais e no eixo HPA em 

pacientes diagnosticados com COVID -19 (do inglês, coronavirus disease 2019) (ÁLVAREZ-

TRONCOSO et al., 2020; FRANKEL et al., 2020; SHARRACK et al., 2020; LEYENDECKER 

et al., 2021), o que sugere que esses pacientes podem vir a desenvolver, em algum grau, uma 

redução dos hormônios adrenocorticais, incluindo a ouabaína endógena.  

 

1.5.  COVID-19 

 

A COVID-19, observada pela primeira vez na província de Wuhan na China em 

dezembro de 2019, foi declarada como pandemia em 11 de Março de 2020 pela Organização 
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Mundial da Saúde (OMS) (CUCINOTTA; VANELLI, 2020). A doença é causada pelo 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (do inglês, Severe Acute Respiratory 

Syndrome Corona Virus 2, SARS-CoV-2), um betacoronavírus, gênero que inclui o SARS-

CoV-1 e o MERS-CoV (do inglês, Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus), 

responsáveis pelas epidemias de SARS e MERS em 2002/2003 e 2012, respectivamente 

(CHEN; LIU; GUO, 2020).  

O SARS-CoV-2 (Figura 9) é um vírus de RNA de fita simples positiva, genoma de 

aproximadamente 29,9 kb, e apresenta 4 proteínas estruturais – proteína spike (S), proteína de 

envelope (E), proteína membrana (M), proteína de nucleocapsídeo (N) – e 16 proteínas não-

estruturais (nsp1-16). A proteína spike é subdividida em S1 e S2, as quais possuem as funções  

de se ligar ao receptor da célula alvo e fundir a membrana do vírus ao da célula hospedeira, 

respectivamente (WANG et al., 2020). Ainda no início de 2020, um grupo de pesquisadores 

identificou a enzima conversora de angiotensina (ACE2) como o receptor do SARS-CoV-2 na 

célula hospedeira (ZHOU, P. et al., 2020). Essa enzima, no entanto, não é exclusiva a esse vírus, 

também sendo identificada como receptor para SARS-CoV (LI et al., 2003). Adicionalmente, 

a ACE2 é altamente expressa nos pulmões, rins, intestino e no cérebro (SAMAVATI; UHAL, 

2020) e regula contrariamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona por meio da clivagem 

de Angiotensina I e Angiotensina II em Ang 1-9 e Ang 1-7, respectivamente (SANTOS et al., 

2003; MARIAN, 2013). 

 

Figura 9. Mecanismo de entrada do SARS-CoV-2 na célula hospedeira. Proteína spike do vírus 

se liga ao receptor ACE2 e invade a célula por meio do auxílio das proteases TMPRSS2 e 

Furina. Adaptado de Da Silva et al. (2021). 
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A COVID-19 é disseminada, principalmente, por meio de gotículas de saliva ou 

secreção nasal de pessoas infectadas com o SARS-CoV-2. As manifestações clínicas dessa 

doença incluem, na maioria dos casos, febre, tosse e cansaço, porém podem evoluir para 

sintomas mais graves, como dificuldade em respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, 

confusão e, em menor escala, consciência reduzida e outras complicações neurológicas. Apesar 

do rápido desenvolvimento de vacinas contra COVID-19 e sua primeira vacinação em massa 

ter começado em dezembro de 2020, até hoje não há medicamentos disponíveis capazes de 

reverter o quadro da COVID-19. Os cuidados de suporte ideais para os casos mais severos 

incluem a administração de oxigênio e uso de ventiladores, e administração de corticosteroides 

para a reduzir o tempo de utilização de ventiladores (WHO, 2020). 

Essa doença, até 24 de Agosto de 2021, resultou em 211.288.358 casos e 4.422.666 

óbitos (WHO, 2021), e ainda não tem seus mecanismos patológicos totalmente elucidados. 

Além disso, cresce a identificação de novas sequelas causadas pela doença, sobretudo as 

sequelas neurológicas e psiquiátricas, incluindo o transtorno bipolar (TAQUET et al., 2021). 

Atualmente, a maior parte dos estudos publicados correlacionando COVID -19 e o transtorno 

bipolar focam em como o período pandêmico afeta a saúde mental desses indivíduos e as 

dificuldades enfrentadas para assistir os pacientes (GONZÁLEZ-BLANCO et al., 2020; 

MAZZA et al., 2020; SOLÉ et al., 2021; STEFANA et al., 2020), porém ainda é escasso o 

número de estudos que apontam os mecanismos fisiopatológicos compartilhados por essas duas 

moléstias. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 

Identificar possíveis mecanismos para o agravamento do TAB a partir do quadro de 

COVID-19 com foco na função/atividade da Na,K-ATPase e dos níveis de ouabaína endógena. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

Revisar o que consta na literatura sobre os temas: 1- Transtorno Bipolar e Na,K-ATPase; 

2- Transtorno Bipolar e Ouabaína Endógena; 3- COVID-19 e Transtorno Bipolar; e 4-COVID-

19 e Adrenal. 

Identificar a conexão entre os mecanismos fisiopatológicos da COVID-19, o 

agravamento do transtorno bipolar e a ação da Na,K-ATPase.  
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Transtorno Bipolar e Na,K-ATPase 

 

Para identificar o papel da Na,K-ATPase no transtorno bipolar, buscou-se os descritores 

"bipolar disorder" AND "Na,K-ATPase" no banco de dados PubMed, resultando em 96 artigos. 

Foram lidos os resumos das nove revisões encontradas e dos dez artigos mais recentes sobre o 

tema. Foram excluídos três artigos de revisão por não focar em transtorno bipolar ou na Na,K-

ATPase, sendo um deles também parte dos 10 artigos mais recentes da busca, e um artigo cujo 

acesso estava indisponível, resultando, assim, em 14 artigos elegíveis para análise (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Transtorno Bipolar e Ouabaína Endógena 

 

PubMed: “bipolar disorder” AND 

“Na,K-ATPase” 

(n = 96) 

Artigos excluídos 

(n = 77) 

Artigos excluídos (sem 

foco no TAB ou NKA, 

repetidos ou 

indisponíveis) 

(n = 05) Artigos elegíveis para análise 

Revisão: 06 artigos 

Mais recentes: 08 artigos 

(n = 14) 

Aplicação dos filtros “Review” e “Most Recent” e 

seleção dos 10 primeiros artigos de cada 

Revisão: 09 artigos 

Mais recentes: 10 artigos 

(n = 19) 

Figura 10.  Diagrama com o método de busca para a identificação do papel da Na,K-ATPase 

no transtorno bipolar. 
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Para identificar o papel da ouabaína endógena no transtorno bipolar, buscou-se os 

descritores "bipolar disorder" AND "endogenous ouabain" no banco de dados PubMed, 

resultando em três artigos. Foram lidos os três artigos encontrados (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  COVID-19 e Adrenal 

 

Para identificar o que se tem registrado na literatura correlacionando a COVID-19 e a 

adrenal, buscou-se os descritores "covid-19" AND "adrenal gland" no banco de dados PubMed, 

resultando em 20 artigos. Devido ao recente aparecimento da COVID-19 e a constante 

atualização das pesquisas acerca dessa doença, todos os 20 resumos da busca foram lidos. 

Foram excluídos os artigos que utilizaram “COVID-19” como palavra-chave para se referir ao 

contexto pandêmico causado pela COVID-19 e não para se referir especificamente à doença e 

seu quadro de sintomas causados pelo SARS-CoV-2, que não possuíam link de acesso, que 

focavam em coinfecção ou tecidos fetais, ou que reportavam ensaios clínicos de fármacos, 

resultando em 13 artigos elegíveis para análise (Figura 12). 

 

 

 

PubMed: “bipolar disorder” AND 

“endogenous ouabain” 

(n = 03) 

Artigos elegíveis para análise 

(n = 03) 

Figura 11. Diagrama do método de busca para a identificação do papel da ouabaína 

endógena no transtorno bipolar 
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3.4.  COVID-19 e Transtorno Bipolar 

 

Para identificar o que se tem registrado na literatura correlacionando COVID-19 com o 

transtorno bipolar, buscou-se os descritores "COVID-19" AND "bipolar disorder" no banco de 

dados PubMed. Devido ao recente aparecimento da COVID-19 e a constante atualização das 

pesquisas acerca dessa doença, todos os 64 resumos da busca foram lidos. Foram excluídos os 

artigos que utilizaram “COVID-19” como palavra-chave para se referir ao contexto pandêmico 

causado pela COVID-19 e não para se referir especificamente à doença e seu quadro de 

sintomas causados pelo SARS-CoV-2, resultando em 16 artigos elegíveis para análise (Figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed: “covid-19” AND 

“adrenal gland” 

(n = 20) 
Artigos excluídos (COVID-19 

referida como contexto 

pandêmico e não como resultado 

da infecção pelo SARS-CoV-2, 

foco em coinfecção ou tecidos 

fetais, sem link de acesso ou 

ensaio clínico de fármacos) 

(n = 07) 
Artigos elegíveis para análise 

(n = 13) 

Figura 12. Diagrama do método de busca para a identificação do que há registrado na 

literatura acerca da COVID-19 e a glândula adrenal. 
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A busca nos bancos de dados se deu no período de 06 de Abril de 2021 a 14 de Junho 

de 2021, sendo os resumos lidos apenas os de artigos que se encontravam disponíveis nesse 

período de busca. Também foram incluídos na análise, quando a autora julgava relevante, 

artigos que apareciam nas listas de referências dos artigos das buscas citadas acima. O ano de 

publicação dos artigos encontrados e o idioma em que foram escritos não foram considerados 

como fator de exclusão. 

  

PubMed: “covid-19” AND 

“bipolar disorder” 

(n = 64) Artigos excluídos (COVID-19 

referida como contexto 

pandêmico e não como resultado 

da infecção pelo SARS-CoV-2) 

(n = 48) Artigos elegíveis para análise 

(n = 16) 

Figura 13. Diagrama do método de busca para a identificação do que há registrado na 

literatura acerca da COVID-19 e o transtorno bipolar. 
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4.  RESULTADOS 

 

A busca no banco de dados PubMed pelos descritores (“bipolar disorder” AND “Na,K-

ATPase”), (“bipolar disorder” AND “endogenous ouabain”), (“covid-19” AND “bipolar 

disorder”) e (“covid-19” AND “adrenal gland”) resultou em 183 artigos. Após a aplicação dos 

critérios de exclusão, 46 artigos compuseram a lista de artigos elegíveis para análise. 

 

4.1.  Transtorno Bipolar e Na,K-ATPase 

 

Além do aumento intracelular de sódio observado nos estados de mania e depressão 

(COPPEN et al., 1966; SHAW, 1966; COPPEN, 1967), a redução da atividade da NKA nesses 

estados também já foi documentada (LOONEY; EL-MALLAKH, 1997).  

 

4.1.1.  A hipótese NKA para o TAB 

 

Em 1970, Singh (1970) relatou que a dificuldade de formular uma hipótese única para 

a psicose maníaco-depressiva – como era conhecido o TAB naquela época – consistia na 

natureza bifásica dessa condição, cujos sintomas eram dramaticamente diferentes um do outro.  

Naquela época já eram vistas mudanças na distribuição de eletrólitos – mais especificamente, 

acúmulo de Na+ intracelular – e no metabolismo de neurotransmissores (NTs) em indivíduos 

com transtornos de humor. Aliás, uma das hipóteses vigentes para os distúrbios do humor 

associava baixos níveis de monoaminas biogênicas no cérebro com depressão. Tendo em vista 

as etapas metabólicas para a liberação de NTs – síntese, armazenamento, inativação e excreção 

– e a necessidade de mudanças no estado elétrico da membrana dos neurônios para que esse 

metabolismo ocorra – influxo de Na+, ativação do potencial de ação, recuperação do potencial 

de repouso por meio da extrusão ativa de Na+ –, Singh propôs que um defeito no transporte de 

eletrólitos em membranas neuronais poderia impedir o processo de recuperação neuronal após 

excitação e deixar os neurônios mais excitáveis e menos funcionais. Mais especificamente, isso 

seria proporcionado por uma inibição primária ou secundária da Na,K-ATPase em neurônios 

responsáveis pela geração e regulação do humor. Consequente à inibição dessa enzima, o 
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acúmulo de sódio intracelular em neurônios, até certo ponto, poderia ser responsável pelos 

sintomas de depressão e, um maior acúmulo, pela hipomania. 

Essa ideia mais tarde foi expandida por El-Mallakh (1983), o qual propôs que uma 

ligeira diminuição da atividade da NKA levaria ao aumento da comunicação neuronal por meio 

do aumento dos níveis do potencial de repouso dos neurônios e, consequentemente, à mania; 

enquanto uma maior redução na atividade dessa enzima, de modo a despolarizar a membrana 

além do seu limite de potencial de ação, levaria à perda da excitabilidade da membrana e, 

consequentemente, à depressão (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Associação entre os estados de humor (mania e depressão), atividade de NKA e 

potencial de membrana. De acordo com o gráfico, a mania é caracterizada pela redução da 

atividade da NKA e potencial de membrana abaixo do limiar, enquanto a depressão é 

caracterizada pela maior redução da atividade da NKA e potencial de membrana acima do 

limiar. Adaptado de El-Mallakh (1983). 

 

Essa hipótese contraria, em parte, o que Singh havia proposto. Singh associou um 

pequeno acúmulo intracelular de sódio com depressão e um maior acúmulo, à hipomania. No 
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entanto, em termos de atividade enzimática da NKA, isso significaria que, no primeiro caso, 

haveria apenas uma leve redução da atividade da NKA e, no segundo caso, uma maior redução. 

Apesar de Singh propor, assim como El-Mallakh, que diferentes níveis de inibição da NKA 

poderiam levar aos estados de depressão e mania, ele falhou na associação entre os estados e o 

nível de redução da atividade da enzima. 

Segundo El-Mallakh (1983), no estado de mania, a mudança na atividade da NKA, a 

excitabilidade da membrana e a comunicação dos neurônios se relacionam da seguinte maneira: 

1- A membrana se torna mais excitável por se encontrar mais próximo ao limiar do potencial 

de ação devido à ligeira redução da atividade da NKA; 2- Há uma redução na extrusão de Na+ 

pela NKA e um consequente prolongamento da permanência de Ca++ intracelular, causando 

aumento da liberação de NTs. Por outro lado, no estado depressivo, o seguinte poderia ser 

constatado: 1- Maior redução da atividade da NKA eleva o nível intracelular de Na+, 

despolarizando a célula de modo a ultrapassar o limiar do potencial de ação e deixando-a 

refratária a estímulos (a membrana não seria mais excitável); 2- Níveis cronicamente altos de 

Ca++ (secundários à redução da atividade da NKA) esgotam a reserva de neurotransmissores e 

previnem seu acúmulo por liberações constantes em quantidades pequenas e insuficientes para 

a estimulação pós-sináptica.  

Aproximadamente 10 anos depois, El-Mallakh e Wyatt (1995), publicaram a última 

versão sobre essa hipótese. Nela, os autores reafirmam que uma diminuição na atividade da 

NKA poderia produzir tanto mania quanto a depressão do transtorno bipolar, e propõem que a 

manifestação clínica do humor é dependente da extensão da inibição dessa enzima (Figura 15). 
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Figura 15. Gráfico do potencial de membrana com variação no potencial de repouso da célula. 

Os intervalos A, B, C e D estão associados com diferentes manifestações clínicas do humor. 

(A) Intervalo normal. (B) Membrana neuronal é hiperexcitável. Manifestação: energia 

excessiva ou relaxamento da mania. (C) Diminuição na liberação de neurotransmissores e na 

comunicação neuronal. Manifestação: energia reduzida ou desaceleração cognitiva. (D) 

Neurônios totalmente irresponsivos, mas ativos. Adaptado de El-Mallakh e Wyatt (1995). 

 

A figura 15 demonstra como a redução da atividade da NKA está relacionada com o 

potencial de membrana neuronal e as manifestações clínicas do transtorno bipolar. O intervalo 

A compreende os potenciais de repouso normais em um neurônio normal. Quando a NKA tem 

sua atividade levemente reduzida, o potencial de repouso aumenta (intervalo B) e as 

manifestações clínicas podem ocorrer em forma de energia excessiva ou relaxamento da mania. 

Uma maior redução da atividade da NKA acarreta em potenciais de repouso ainda maiores 

(intervalo C), nos quais pode haver diminuição da quantidade de NTs liberados e resultar na 

deficiência da comunicação neuronal. Isso pode se manifestar clinicamente como energia 

reduzida ou desaceleração cognitiva do transtorno bipolar. Por último, reduções ainda maiores 

da atividade da NKA poderiam levar o potencial de repouso da célula a um nível maior do que 

o seu limiar de potencial (intervalo D), tornando os neurônios irresponsivos, mas ativos. 
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4.1.2.  Outras hipóteses para o TAB envolvendo indiretamente a NKA 

 

4.1.2.1. A hipótese da disfunção mitocondrial para o TAB 

 

A participação da mitocôndria e sua disfunção na etiologia do TAB foi proposta por 

Kato T. e Kato N. (2000) e recentemente revisada por Kim et al. (2017). A disfunção dessa 

organela em indivíduos com TAB é caracterizada, especialmente, pela deficiência na 

fosforilação oxidativa, o que resultaria em uma mudança para a via glicolítica como fonte de 

energia celular (STORK; RENSHAW, 2005). De fato, foram encontrados, altos níveis de 

piruvato (produto da glicólise) e alfa-cetoglutarato (intermediário do Ciclo de Krebs) em soro 

(TAKAHASHI et al., 1988), e de lactato (produto da glicólise anaeróbia) no cérebro de 

indivíduos com TAB (DAGER et al., 2004; CHU et al., 2013). No contexto da homeostase 

iônica celular, a consequência dessa mudança para uma via menos eficiente resultaria, portanto, 

em quantidades de ATP insuficientes para garantir o funcionamento da NKA (SILVER; DEAS; 

ERECIŃSKA, 1997). 

 

4.1.2.2. A hipótese do distúrbio do complexo piruvato desidrogenase para o TAB 

 

Uma outra hipótese que envolve indiretamente a NKA no TAB é a hipótese do complexo 

piruvato desidrogenase (CPD). Nela, Campbell I. e Campbell H. (2019) propõem que a 

deficiência na fosforilação oxidativa acarretada pela disfunção mitocondrial vista no TAB 

poderia ser explicada pela disfunção do CPD. Em uma situação onde a glicólise é necessária 

(e.g. hipóxia), a piruvato desidrogenase (PDH) – que converte piruvato em acetil-CoA – é 

inativada pela piruvato desidrogenase cinase 1 (PDK1) e o ciclo de Krebs é inibido (KIM et al., 

2006). A hipótese de Campbell I. e Campbell H. (2019), então, é de que PDH cinases 

disfuncionais estariam associadas à inibição prolongada da função do complexo PDH, 

resultando na inabilidade de converter piruvato em acetil-CoA, seguido pelo comprometimento 

da fosforilação oxidativa e pela manutenção da via glicolítica para geração de energia. A 

manutenção dessa via, aliado aos níveis insuficientes de ATP para o bom funcionamento da 

NKA – como visto na hipótese da disfunção mitocondrial para o TAB –, poderia levar aos 

sintomas do TAB por meio do comprometimento da excitabilidade neuronal como proposto 

anteriormente (SINGH, 1970; EL-MALLAKH, 1983; EL-MALLAKH; WYATT, 1995). 
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4.1.3.  Lítio e homeostase iônica 

 

O lítio é o estabilizador de humor padrão-ouro para o tratamento do TAB e seu 

mecanismo de ação do lítio e a homeostase iônica associada a ele foi revisada por El-Mallakh 

(2004). Apesar de não possuir efeitos diretos sobre a NKA, o lítio tem um papel importante na 

manutenção da homeostase iônica e função neuronal. Esse metal alcalino monovalente parece 

deslocar Na+ intracelular excessivo presente no TAB, normalizando os níveis de Na+ e 

reestabelecendo o gradiente eletroquímico. Esse mecanismo pode combater os sintomas do 

TAB ao reduzir a excitabilidade neuronal, a duração do Ca++ transiente, o período refratário o 

segundo mensageiro anômalo gerado pelos altos níveis de Na+ intracelular.  

 

4.2.  Transtorno Bipolar e Ouabaína Endógena 

 

Nas últimas décadas não houve a introdução de agentes terapêuticos novos para o 

tratamento do transtorno bipolar, sendo um dos desafios para isso a falta de modelos animais 

que contemple integralmente esse transtorno (MALKESMAN et al., 2009). No entanto, 

Valvassori et al. (2019) se propuseram a validar o modelo animal de ouabaína para o transtorno 

bipolar, o qual havia sido proposto ainda na década de 90 (EL-MALLAKH et al., 1995; LI et 

al., 1997). Nesse estudo, o grupo foi capaz de identificar que, após uma única injeção 

intracerebroventricular (ICV) de OUA (composto inibidor da NKA) a 1mM em ratos Wistar, 

os mesmos animais foram capazes de apresentar comportamentos tanto tipo-depressivo quanto 

tipo-maníaco, os quais foram revertidos pela administração de lítio, além de também 

apresentarem atividade reduzida da NKA no cérebro. 

De acordo com o El-Mallakh, Gao e You (2021), esse modelo animal visa à redução da 

atividade da NKA já identificada no TAB, e não na mudança dos níveis de OUA. Segundo os 

autores, o resultado de uma deficiência de ouabaína endógena (que, em níveis fisiológicos, se 

espera que aumente a atividade da NKA) ou um excesso de ouabaína exógena (que reduz a 

atividade da NKA) é esperado de ser o mesmo - uma redução na atividade da NKA. 

Em indivíduos sem TAB, a síntese de glicosídeos endógenos aumenta em reposta a 

exercícios até a exaustão (VALDES et al., 1988). No entanto, baixos níveis de OE foram 
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encontrados em plasma de indivíduos com TAB em eutimia em comparação com controles 

quando expostos a exercício físico (EL-MALLAKH et al., 2010). 

Grider et al. (1999) também observaram diferenças nos níveis de glicosídeos endógenos 

entre indivíduos com TAB e controles expostos a variações das condições externas – a variação 

sazonal. Após dosar a concentração de um composto tipo-digoxina (DLC, em inglês) em plasma 

de indivíduos com TAB e em controles durante um período de 12 meses, Grider et al. (1999) 

relataram que os indivíduos controles apresentaram uma variação nos níveis de DLC circulante 

– sendo os menores níveis identificados durante o inverno –, enquanto os indivíduos com TAB 

não apresentaram essa variação e mantiveram baixos níveis ao longo do ano (Figura 16). 

 

Figura 16. Variação sazonal de fator imunorreativo tipo-digoxina (DLIF, em inglês) em soro 

de indivíduos com mania e controles sem TAB. DLIF medido em pg/mL equivalentes de 

digoxina ao longo de 12 meses, sendo estes representados pelas estações inverno (dezembro, 

janeiro, fevereiro), primavera (março, abril, maio), verão (junho, julho, agosto) e outono 

(setembro, outubro, novembro). Indivíduos com TAB apresentam menores níveis de DLIF que 

controles. Adaptado de Grider et al. (1999). 

 

Segundo El-Mallakh, Gao e You (2021), isso pode indicar que indivíduos com TAB 

seriam incapazes de aumentar a produção de ouabaína endógena em resposta a estressores 

ambientais. 
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4.3.  COVID-19 e Adrenal  

 

Tendo em vista a ACE2 como receptor para o SARS-CoV-2, dois estudos genéticos 

recentes buscaram identificar órgãos que poderiam ser suscetíveis à infecção por esse vírus.  

Li et al. (2020) analisaram o perfil de expressão da ACE2 em tecidos humanos normais 

provenientes de dois bancos de dados diferentes (projeto Genotype-Tissue Expression, GTEx,  

e The Cancer Genome Atlas, TCGA). Os autores identificaram maiores níveis de expressão em 

intestino delgado, testículos, rins, coração, tireoide e tecido adiposo; menores níveis em sangue, 

baço, medula óssea, cérebro, vasos sanguíneos e músculos; e, níveis medianos de expressão em 

pulmão, cólon, fígado, bexiga e glândula adrenal. Para avaliar a vulnerabilidade dos órgãos à 

infecção, Zhou et al. (2020) consideraram em sua investigação não só os níveis de mRNA de 

ACE2, mas também a co-expressão de serina protease transmembranar II (TMPRSS2) e furina 

– duas proteases em que se acreditava facilitar a infecção por SARS-CoV-2 –, os níveis de 

proteína e sua sublocalização celular, visto que essa localização determina as rotas pelas quais 

o vírus pode acessar seu receptor proteico. Por exemplo, segundo os autores, uma proteína de 

superfície com localização apical seria principalmente acessada pelo vírus pelo lado luminal, 

mas não pela corrente sanguínea, que é a rota de infecção mais provável de células estromais 

não polarizadas. Por meio da análise de 36 tecidos/órgãos humanos, o grupo identificou que, 

na presença de viremia, o coração e as adrenais são os principais órgãos vulneráveis. 

No que se refere às lesões sistemáticas que a COVID-19 induz, em uma tentativa de 

imitar essas lesões em um modelo animal, Song et al. (2020) utilizaram hamster sírio dourado 

(Mesocricetus auratus), modelo já utilizado para replicação de SARS-CoV (ROBERTS et al., 

2005) e SARS-CoV-2 (SIA et al., 2020). Nesse estudo, os autores verificaram que além das 

lesões no tecido pulmonar, esses animais também apresentaram lesões nas adrenais após 7 dias 

da inoculação viral. Mais especificamente, 15 dos 18 hamsters apresentaram inflamação focal 

e multifocal no córtex e medula das adrenais; e, em 13 hamsters foi detectado presença de RNA 

viral, dos quais seis adrenais analisadas testaram positivo para o RNA viral tanto no córtex 

quanto na medula. 

De fato, lesões nas glândulas adrenais em pacientes com COVID-19 já foram relatadas 

por quatro grupos em diferentes países – França, Espanha, Israel e Reino Unido 

(LEYENDECKER et al., 2021; ÁLVAREZ-TRONCOSO et al., 2020; FRANKEL et al., 2020; 

SHARRACK et al., 2020). 
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Sabendo que complicações tromboembólicas são frequentemente relatadas na infecção 

por SARS-CoV-2 e que o infarto agudo da adrenal (IAA) é uma complicação séria, porém rara, 

de condições hipercoagulantes, Leyendecker et al. (2021), na França, realizaram um estudo 

retrospectivo para investigar a incidência de IAA em pacientes com infecção grave de SARS-

CoV-2. Por meio de registros de tomografias computadorizadas torácicas de 219 pacientes, o 

grupo buscou identificar danos nas adrenais dos pacientes, visto que a localização anatômica 

das adrenais permite essa análise nas imagens disponíveis. Dos 219 pacientes analisados, 51 

(23%, n = 219) foram identificados com IAA, dos quais 45 (88%, n = 51) eram infartos 

bilaterais das glândulas adrenais. Os níveis de sódio e potássio circulantes, bem como a glicemia 

desses pacientes foi dosada e, dentro desse grupo, 4 (8%, n = 45) apresentaram insuficiência 

aguda da adrenal, todos de maneira bilateral. 

Álvarez-Troncoso et al. (2020) também identificaram danos nas adrenais em um 

paciente com COVID-19 na Espanha por meio de imagens de tomografia. Por conta de suspeitas 

clínicas e radiológicos de insuficiência de adrenal (IA), o paciente foi tratado com 

hidrocortisona até um mês depois de ter tido alta. Após esse período, o teste de estimulação de 

corticotrofina foi realizado, confirmando o diagnóstico de IA. Por conta dos níveis normais de 

renina, aldosterona, pressão sanguínea e da homeostase iônica, não foi prescrito reposição de 

mineralocorticoides. O paciente segue com reposição apenas de glicocorticoides. 

Em Israel (FRANKEL et al., 2020), achados de danos nas adrenais de uma paciente com 

COVID-19 por meio de diagnóstico por imagem também levaram o grupo a investigar a 

presença de IA. Além da análise de imagens, foram dosados os níveis circulantes de sódio, 

potássio, cortisol e ACTH. Baseado nos achados clínicos, laboratoriais e radiográficos, a IA foi 

confirmada como secundária à hemorragia bilateral de adrenal, e o tratamento com esteroides 

foi iniciado. 

Similarmente aos três casos citados, no Reino Unido, Sharrack et al. (2020) 

identificaram hemorragia de adrenal em um paciente com COVID-19 por meio de diagnóstico 

de imagem. Entretanto, de maneira contrária aos casos anteriores, o paciente não apresentou 

evidências clínicas ou sorológicas de IA durante a hospitalização. Ainda assim, por 

aconselhamento da equipe de endocrinologia, foi checado se havia sinais de IA por meio do 

teste Synachten curto e dosagem de níveis de ACTH seis semanas após a alta, os quais 

demonstraram respostas normais.  
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Recentemente, quatro estudos de revisão destacam as mudanças endócrinas causadas 

pela COVID-19 (AGARWAL; AGARWAL, 2020; PAL, 2020; AKBAS; AKBAS, 2021; 

PITICCHIO et al., 2021). 

 

4.4.  COVID-19 e Transtorno Bipolar 

 

No início do ano de 2020, foram relatados no Irã (KASHANINASAB; PANAHI 

DASHDEBI; GHALEHBANDI, 2020) e na China (LU et al., 2020; YIN et al., 2020) três casos 

de pacientes com sintomas de COVID-19 que também apresentaram sintomas psiquiátricos. Os 

casos foram de pessoas de diferentes idades, sem histórico de transtornos psiquiátricos, que 

manifestaram um comportamento do tipo maníaco após apresentarem sintomas sugestivos de 

COVID-19 (e.g. febre, tosse seca, falta de ar). No momento do episódio, dois dos três pacientes 

testaram positivo para COVID-19 (KASHANINASAB; PANAHI DASHDEBI; 

GHALEHBANDI, 2020; LU et al., 2020). Todos os pacientes foram tratados 

farmacologicamente para a estabilização do humor e, por meio da Escala de Mania de Young 

e/ou pelo DMS-V, os seguintes diagnósticos foram confirmados: episódio maníaco agudo (YIN 

et al., 2020); ataque tipo maníaco (LU et al., 2020); e, transtorno bipolar tipo I, episódio 

maníaco severo com sintomas psicóticos (KASHANINASAB; PANAHI DASHDEBI; 

GHALEHBANDI, 2020). 

A associação de infecções virais com danos de funções mentais e alterações 

comportamentais já é observada desde meados do século XIX (HOLLAND, 1839). Isso foi 

confirmado durante a pandemia de 1918 após 100 casos de doenças mentais associados à 

influenza serem estudados no Hospital de Psicopatias de Boston (KURSTAK; LIPOWSKI; 

MOROZOV, 2014). De fato, além dos três relatos de casos relacionando COVID-19 e TAB, 

dois estudos avaliaram, por meio de registros de unidades de saúde, a correlação entre 

transtornos psiquiátricos e COVID-19. 

Iqbal et al. (2020), com o objetivo de caracterizar a morbidade psiquiátrica associada à 

infecção aguda por SARS-CoV-2, analisaram o registro de 50 pacientes diagnosticados com 

COVID-19 que constavam nos registros de psiquiatria consultiva (i.e. ramo da psiquiatria que 

avalia a saúde mental de um paciente ou como ela pode interferir no tratamento dele quando 

atendido por outra especialização) de três hospitais diferentes no Qatar. Desses 50 pacientes 

(19 assintomáticos, 8 com sintomas leves, 23 com pneumonia de gravidade variada, sendo 7 
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desses em estado crítico), 17 possuíam um histórico psiquiátrico, incluindo 8 com psicose ou 

transtorno bipolar tipo I, os quais apresentaram recaída durante o período do estudo. Nas 

avaliações psiquiátricas de 49 dos 50 pacientes, constaram os diagnósticos de delírio (n = 13), 

psicose não-afetiva (n = 9), reação aguda ao estresse (n = 8), transtorno de ansiedade (n = 8), 

mania (n = 8) e depressão (n = 8). Três dos oito pacientes com diagnóstico atual de mania e 

cinco dos nove com diagnóstico atual para psicose não-afetiva não tinham nenhum histórico 

psiquiátrico, ou seja, o primeiro episódio desses transtornos que apresentaram coincidiu com o 

resultado positivo para SARS-CoV-2 desses pacientes. 

Na Suécia, Maripuu et al. (2021) avaliaram se indivíduos com transtornos mentais 

graves (TMGs) teriam tido maior risco de morte associada à COVID-19 do que indivíduos sem 

TMGs. O grupo realizou uma análise exploratória com um desenho transversal para um registro 

de base populacional cobrindo toda a população sueca. Foram incluídos no estudo 7.923.859 

indivíduos, sendo 103.999 com TMGs e 7.819.860 controles. As TMGs incluídas foram psicose 

e transtorno bipolar ou episódio únicos de mania. A amostra do estudo foi dividida por faixa 

etária e quatro comorbidades (diabetes, doença cardiovascular, hipertensão e doença pulmonar 

crônica). Ao comparar o número de mortes associadas a COVID-19 em indivíduos com TMGs 

e controles, foi calculada a razão de chance (RC) (i.e. razão entre a chance de um evento ocorrer 

em um grupo exposto a uma condição e a chance de esse mesmo evento ocorrer em outro grupo 

não exposto). O estudo identificou uma RC duas vezes maior para o grupo com TMGs em 

comparação com os controles (RC 1,98; IC 1,66 - 2,35; p < 0,001); nos grupos por faixa etária, 

a RC de indivíduos com TMGs com idades de 60 a 79 anos foi quatro vezes maior em 

comparação com os controles e duas vezes maior para indivíduos com TMGs nas idades de 80 

anos ou mais (todos p < 0,001). Em relação às comorbidades, foi identificada uma RC de 1,5 

(p < 0,007) no grupo com TMGs e doenças cardiovasculares. A RC de indivíduos com TMGs 

sem nenhuma das comorbidades analisadas foi de 3 (p <  0,001). 

 

5.  DISCUSSÃO 

 

Apesar de as manifestações mais observadas da COVID-19 serem no pulmão, Li et al. 

(2020) identificaram que esse órgão possui uma expressão mediana de ACE2, o receptor do 

SARS-CoV-2, enquanto outros órgãos (i.e. intestino delgado, testículos, rins, coração, tireoide 

e tecido adiposo) expressam esse receptor em altos níveis. Isso pode significar que outros 



42 

 

órgãos com expressão mediana de ACE2 possam vir a serem comprometidos durante a infecção 

por SARS-CoV-2. No mesmo trabalho, o grupo também identificou a adrenal com níveis 

medianos de expressão de ACE2 (LI et al., 2020), tornando-a um possível alvo importante para 

o vírus. Considerando não só os níveis de expressão da ACE2 mas também a co-expressão de 

TMPRSS2 e furina – proteases importantes para a invasão celular do SARS-CoV-2 –, os níveis 

de proteína e sua sublocalização celular, Zhou et al. (2020) confirmaram a glândula adrenal 

como um órgão vulnerável à infecção por SARS-CoV-2. Aliado a isso, Song et al. (2020), em 

um trabalho experimental com hamsters sírios dourados, foram capazes de identificar danos 

não só nos pulmões desses animais, como também nas adrenais. De fato, casos de danos nas 

adrenais de pacientes com COVID-19 já foram relatados na França (LEYENDECKER et al., 

2021), Espanha (ÁLVAREZ-TRONCOSO et al., 2020), Israel (FRANKEL et al., 2020) e 

Reino Unido (SHARRACK et al., 2020). Nos três primeiros países, junto a esses danos, 

também foi identificado insuficiência de adrenal nos pacientes (LEYENDECKER et al., 2021; 

ÁLVAREZ-TRONCOSO et al., 2020; FRANKEL et al., 2020). 

Considerando que há evidências de que a ouabaína endógena seja produzida em maiores 

quantidades pela adrenal (BLAUSTEIN; HAMLYN, 2020), é possível que pacientes com 

COVID-19 e danos nas adrenais possam ter os níveis circulantes de OE comprometidos, 

reproduzindo, de certa forma, a incapacidade de produzir níveis suficientes de OE em resposta 

a estressores ambientais identificada em pacientes com TAB. 

Em concentrações fisiológicas (pico a nanomolar), a ouabaína endógena estimula a 

atividade da Na,K-ATPase (GHYSEL-BURTON; GODFRAIND, 1979; LICHTSTEIN; 

SAMUELOV; BOURRIT, 1985; GAO et al., 2002), logo a redução dos níveis circulantes de 

OE causada pelos danos nas adrenais decorrentes do quadro de COVID-19 poderia, 

consequentemente, impactar a atividade da NKA de modo a reduzi-la. Dependendo do grau 

dessa diminuição, esses pacientes poderiam vir a apresentar sintomas do TAB. Conforme 

proposto por El-Mallakh (1983), uma modesta redução da atividade da NKA resultaria: 1- na 

despolarização dos neurônios desses indivíduos de modo a aproximar o potencial de repouso 

da célula ao limiar de excitação, tornando essas células mais excitáveis; e, 2- na indução do 

aumento intracelular de cálcio, aumentando a liberação de neurotransmissores e prolongando  

a comunicação neuronal. Enquanto uma modesta redução de atividade da NKA se relaciona 

com os sintomas de mania do TAB, os sintomas de depressão desse transtorno estão 

relacionados a uma redução ainda maior dessa enzima. Nesse caso, a inibição dessa enzima 
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despolarizaria os neurônios desses indivíduos a ponto do seu potencial de repouso ultrapassar 

o limiar do potencial de ação, deixando a célula refratária a estímulos. 

Apesar de a barreira hematoencefálica (BHE) se apresentar como uma barreira para que 

a OE produzida pela adrenal chegue ao SNC levando à estimulação da atividade da NKA de 

neurônios, há órgãos no SNC que são menos protegidos por essa barreira, os órgãos 

circunventriculares (GROSS, 1991; DUVERNOY; RISOLD, 2007), os quais constituem uma 

possível via de acesso para a OE sistêmica (BLAUSTEIN, 2018). Aliás, visto que esses órgãos 

expressam  ACE2 (XIA; LAZARTIGUES, 2010), é possível que danos causados nestes órgãos 

pela infecção por SARS-CoV-2, assim como os danos nas adrenais, comprometam a quantidade 

de OE que chega ao cérebro e a atividade da NKA de células neuronais. 

Casos de pacientes com COVID-19 ou com sintomas de COVID-19 que também 

manifestaram sintomas de mania já foram relatados no Irã e na China (KASHANINASAB; 

PANAHI DASHDEBI; GHALEHBANDI, 2020; LU et al., 2020; YIN et al., 2020) e,  no Qatar, 

foram identificados pacientes com COVID-19 apresentando sintomas de mania tanto pela 

primeira vez, quanto na forma de recaída (IQBAL et al., 2020). Além disso, morbidade 

neurológica e psiquiátrica substancial nos seis meses subsequentes à infecção da COVID-19 foi 

relatada por Taquet et al. (2021) em uma análise em 236.379 sobreviventes de COVID-19. 

Considerando esses estudos, é possível que as perturbações fisiológicas provocadas pela 

COVID-19 possam levar ao agravamento do transtorno bipolar.  

Tendo em vista as evidências que apontam indivíduos com TAB como grupo de risco 

para COVID-19 (MARIPUU et al., 2021), e que a dosagem de outros componentes biológicos, 

como os hormônios adrenais, já é realizada de maneira rotineira de forma a prever complicações 

e estabelecer tratamentos (LEYENDECKER et al., 2021; ÁLVAREZ-TRONCOSO et al., 

2020; FRANKEL et al., 2020; SHARRACK et al., 2020), faz-se necessário que dosagens 

semelhantes de biomarcadores para o TAB também sejam adotadas em pacientes com COVID-

19. 

O seguinte modelo é proposto para correlacionar a COVID-19 e o transtorno bipolar 

(Figura 17): 1- O SARS-CoV-2, causador da COVID-19, invade as células das glândulas 

adrenais por meio do receptor ACE2 (Figura 17.A); 2- A infecção resulta em danos nas adrenais 

e na deficiência de hormônios adrenais, mais especificamente, na deficiência de ouabaína 

endógena (Figura 17.B); 3- A ouabaína endógena abaixo dos níveis fisiológicos não é capaz de 

ativar a Na,K-ATPase de maneira adequada nos neurônios (Figura 17.C); 4- A redução da 
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atividade da NKA pode ser pequena e aumentar o potencial de repouso dos neurônios tornando-

o mais excitável e propenso a ativação (quadro de mania) ou grande e mudar o potencial de 

repouso dos neurônios para um valor acima do limiar de excitação dessas células, deixando-as 

irresponsivas (quadro de depressão) (Figura 17.D). 

 

 

Figura 17. Esquema do modelo proposto para o agravamento do transtorno bipolar por COVID-

19. Em condições normais a adrenal produz ouabaína endógena (OE), a qual se direciona ao 

SNC para estimular a atividade da Na,K-ATPase (NKA) de neurônios. (A) SARS-CoV-2 

infecta as células da glândula adrenal. (B) Adrenais comprometidas pela infecção viral não 

conseguem produzir OE. (C) OE abaixo dos níveis fisiológicos não é capaz de estimular a 

atividade da NKA de neurônios. (D) Modesta redução da atividade da NKA leva a sintomas de 

mania; maior redução da atividade da NKA leva a sintomas de depressão. Imagem criada em 

BioRender.  
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6.  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A utilização de poucos descritores no banco de dados pode ter resultado em uma 

quantidade limitada de artigos para análise. Por exemplo, outros descritores já utilizados para o 

transtorno bipolar incluem “bipolar affective disorder”, “manic-depressive illness”, “manic-

depressive disorder; para a Na,K-ATPase, “sodium pump”, “sodium potassium pump”, 

“sodium-potassium-exchanging-ATPase”; para a Ouabaína Endógena, “ouabain-like 

compound”, “ouabain-like factor”. 

Além disso, não foi investigado a relação entre outras infecções e o transtorno bipolar, 

nem a relação entre outras condições de adrenais disfuncionais e o transtorno bipolar. 

 

7.  CONCLUSÃO 

 

Diante desses resultados, se demonstra possível que as perturbações fisiológicas 

provocadas pela COVID-19 possam levar ao agravamento do transtorno bipolar. A seguinte 

sequência de eventos compõe o modelo proposto para a correlação entre os mecanismos 

fisiopatológicos da COVID-19 e do transtorno bipolar: 1- A COVID-19 compromete a adrenal 

e possivelmente os níveis circulantes de ouabaína endógena; 2- A deficiência dos níveis desse 

glicosídeo endógeno por COVID-19 leva à redução da atividade da NKA e, consequentemente, 

à manifestação dos sintomas do TAB. Com isso, faz-se necessário o acompanhamento de 

pacientes com COVID-19 e TAB, assim como outros estudos que confirmem esta hipótese. 
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