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Fenótipos de risco na diabetes e associação com a severidade e 
mortalidade da COVID-19
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Diabetes e COVID-19: que certezas sobre 
o risco?

Estudos prévios identificaram a Diabetes como um
fator de risco independente para o prognóstico da
COVID-19. Todavia esta é uma doença complexa
com diferentes níveis de severidade, o que deve ter
sido em conta na avaliação do risco. O objetivo
deste estudo foi identificar se existem fenótipos de
diabetes de alto risco associados à gravidade e
mortalidade da COVID-19. Este estudo é a primeira
edição de uma revisão sistemática e meta-análise
sobre estudos observacionais que investigam
fenótipos em indivíduos com diabetes e a sua
relação com severidade e morte associadas ao
COVID-19. Foram pesquisadas quatro bases de
dados bibliográficas de artigos publicados até 10 de
Outubro de 2020. A meta-análise teve em conta
heterogeneidade na população (efeitos aleatórios)
para calcular riscos relativos - RR) com intervalo de
confiança (IC) de 95%. Foram estudados 17.687
indivíduos, incluídos em 22 artigos.

Discussão:

A questão de investigação clínica deste estudo era que fenótipos
de risco em doentes com diabetes estão associados a maior
severidade ou mortalidade da síndrome respiratória aguda
devida ao coronavírus-19 (SARS-COV2).

Os achados princiapis deste estudo foram:

1. No caso da mortalidade na COVID-19 foram encontradas as
seguintes associações relacionadas com a diabetes: sexo
masculino, idade (>65 anos), co-morbilidades pré-existentes
(doença cardiovascular, doença renal crónica, doença pulmonar
obstrutiva crónica, tratamento com insulina, níveis altos de
glicémia na admissão). Curiosamente foi encontrada uma
relação inversa com o uso de metformina.

2. No caso da severidade, foram encontradas associações
similares mas mais fracas.
Os indicadores de risco identificados são indicativos de maior
severidade da diabetes ou como um estado de saúde
globalmente deteriorado.

Resultados

Para mortalidade relacionada com COVID-19 em
indivíduos com diabetes e COVID-19, houve alta a
moderada certeza de evidência para associações
(RR [IC 95%]) entre sexo masculino (1,28 [1,02,
1,61], n = 10 estudos), idade avançada (> 65 anos:
3,49 [1,82, 6,69], n = 6 estudos), co-morbilidades
pré-existentes (doença cardiovascular: 1,56 [1,09,
2,24], n = 8 estudos; doença renal crónica: 1,93
[1,28, 2,90], n = 6 estudos; doença pulmonar
obstrutiva crónica: 1,40 [1,21, 1,62], n = 5 estudos),
tratamento de diabetes (uso de insulina: 1,75 [1,01,
3,03], n = 5 estudos; uso de metformina: 0,50 [0,28,
0,90], n = 4 estudos) e glicose no sangue na
admissão (≥11 mmol / l: 8,60 [2,25, 32,83], n = 2
estudos). Associações semelhantes, mas
geralmente mais fracas e menos precisas foram
observadas entre fenótipos de risco na diabetes e
gravidade da COVID-19.

Implicações para a prática clínica:

Estes achados podem ser importantes para identificar
indivíduos com diabetes e infeção com SARS-COV2 em risco
particular em termos de severidade e mortalidade devidas à
COVID-19. Existem associações para as quais é ainda preciso
mais evidência pelo facto do número de estudos não ser
suficiente (tipo de diabetes, duração, concentração de
hemoglobina glicada, enzimas hepáticas, proteína C reativa).

Existem fenótipos diabéticos associados a 
mortalidade/severidade mais elevadas na infeção

com SARS-COV2 
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