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RESUMO – Introdução: O surto da doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), provocada pelo 
coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), foi caracterizado como pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde e apresenta alta letalidade. O número de casos registrados tem 
aumentado vertiginosamente, assim como o número de óbitos. Metade dos pacientes com COVID-19 
tem condições crônicas, em especial doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, seguidas por 
diabetes melito, elevando sua morbimortalidade. Diversos estudos têm demonstrado essa correlação, 
contudo muitas novas manifestações clínicas, como miocardite, arritmias, disfunção ventricular 
esquerda, embolia sistêmica e infarto do miocárdio podem ser precipitadas pela concomitância da 
infecção pelo SARS-CoV-2 e precisam ser entendidas dentro na realidade de cada país. O atraso no 
atendimento destes pacientes parece acrescentar pior prognóstico. Métodos: Este registro prospectivo, 
multicêntrico, incluirá aproximadamente 2.000 pacientes em 40 centros de hemodinâmica no Brasil. 
Serão incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, admitidos nos laboratórios 
de cardiologia intervencionista para realização de procedimento cardiovascular, enquanto durar a 
pandemia pela COVID-19. Os desfechos primários serão ocorrência de morte por qualquer causa, 
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral e necessidade de reintervenções. Como 
desfechos secundários, serão observados retardo na realização dos procedimentos decorrentes 
da pandemia pela COVID-19 e tempos sintomas-porta, porta-balão e porta-mesa. Também 
serão analisados a disponibilidade e o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual 
padronizados. Conclusão: A análise dos resultados deste registro multicêntrico permitirá conhecer 
o cenário das doenças cardiovasculares relacionadas ao período da pandemia de COVID-19 na prática 
clínica intervencionista brasileira.

Descritores: Infecções por coronavirus; COVID-19; Pandemias; Cardiologia intervencionista; Registros 
médicos; Brasil

ABSTRACT – Background: The outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19), a disease 
caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), was characterized as 
a pandemic by the World Health Organization, with high fatality rate. The number of registered cases 
has skyrocketed, as well as the number of deaths. Half of the patients with COVID-19 have chronic 
conditions, especially cardiovascular and cerebrovascular diseases, followed by diabetes mellitus, 
increasing their morbidity and mortality. Several studies have demonstrated this correlation, 
however a concomitant SARS-CoV-2 infection may trigger new clinical manifestations, such as 
myocarditis, arrhythmias, left ventricular dysfunction, systemic embolism and myocardial infarction, 
and this need to be understood within the context of each country’s reality. Delays in diagnosis and 
treatment of these patients could result in a poorer prognosis. Methods: This will be a prospective, 
multicenter registry including approximately 2,000 patients in 40 cath labs in Brazil. We will include 
male and female patients, aged over 18 years, admitted to interventional cardiology labs to perform  
a cardiovascular procedure during the COVID-19 pandemic. The primary outcomes will be death 
from any cause, acute myocardial infarction and stroke, and need for reintervention. As secondary 
outcomes, we will observe delays in completing the procedures due to the COVID-19 pandemic, and 
symptom-to-door, door-to-balloon, and door-to-table times. The availability and proper use of standard 
personal protective equipment will also be analyzed. Conclusion: The analysis of the outcomes of this 
multicenter registry will allow for a better understanding of the scenario of cardiovascular diseases 
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during the COVID-19 pandemic in interventional clinical practice 
in Brazil.

Keywords: Coronavirus infections; COVID-19; Pandemics; Interven-
tional cardiology; Medical registries; Brazil

INTRODUÇÃO 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) caracterizou o surto da doença pelo corona-
vírus 2019 (COVID-19), provocado pelo coronavírus da 
síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), como 
uma pandemia.1 Após 66 dias desse anúncio, os casos con-
firmados relatados já somavam mais de 5 milhões em 188 
países, com aproximadamente 332 mil mortes, a maioria 
nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Espanha e 
Brasil. Até a presente data, 21 de maio de 2020, o Brasil já 
registrou perto de 310 mil casos e 20 mil mortes, com leta-
lidade estimada de 6,46%. Esses números vêm aumentando 
vertiginosamente desde o início da pandemia.2 

Metade dos pacientes com COVID-19 apresenta con-
dições crônicas, em especial doenças cardiovasculares 
(DCV) e cerebrovasculares, seguidas por diabetes melito, 
elevando sua morbimortalidade.3 Uma metanálise de seis 
estudos conduzidos na China, incluindo 1.527 pacientes 
com COVID-19, avaliou a prevalência de DCV e evidenciou 
as seguintes proporções: 17,1% de hipertensão, 16,4% de 
doença cardíaca e cerebrovascular e 9,7% de diabetes.4 

Outro estudo com 44.672 casos confirmados de COVID-19 
na China demonstrou comorbidades preexistentes, como 
DCV (10,5%), diabetes (7,3%) e hipertensão (6%), que 
foram relacionadas à letalidade de 2,3%.5 Esses registros 
alertam para a importância das DCV no contexto da 
COVID-19, porém é importante mencionar que esses 
estudos não foram ajustados por sexo e idade, e muitos não 
tinham todos os dados completos, podendo apresentar viés 
de seleção e aferição.

Esse último aspecto torna-se mais importante pela 
obser vação de que os homens têm maior suscetibilidade 
para a COVID-19, e há maior taxa de mortalidade nos pa-
cientes idosos. Modelos murinos e amostras de autópsia 
humana demonstraram que o SARS-CoV-2 pode regular 
as vias da enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) do 
miocárdio e do pulmão, mediando inflamação do miocárdio, 
edema pulmonar e insuficiência respiratória aguda, o que 
pode ser uma explicação para o envolvimento cardiovascu-
lar nos pacientes graves.6 Dados experimentais mostraram 
que o 17-beta-estradiol aumenta a expressão e a atividade 
da ECA2 no tecido adiposo e no rim. Camundongos machos 
hipertensos têm maior expressão de ECA2 do miocárdio do 
que as fêmeas, e seus níveis diminuíram após orquiectomia. 
Por outro lado, os estudos de necrópsia minimamente in-
vasiva reportaram presença do SARS-CoV-2 nos testículos. 
Essa é uma das hipóteses para a diferença de letalidade 
entre os sexos observada nos estudos.7-9 

A injúria miocárdica ocorre em 8% a 12% dos casos de 
COVID-19. Lesão miocárdica direta, efeito da inflamação 

sistêmica, incompatibilidade de oferta, demanda miocár-
dica de oxigênio, evento coronariano agudo, estado de hi-
percoagulabilidade e disfunção endotelial parecem ser os 
mecanismos mais comuns responsáveis pela lesão cardíaca 
e foram associados com elevação dos níveis de biomarca-
dores, como troponina I, peptídeo natriurético do tipo B 
(BNP) e dímero D.10-15 Ao tratar pacientes com COVID-19, 
os cardiologistas devem estar atentos às novas manifesta-
ções clínicas, como miocardite, arritmias, disfunção ven-
tricular esquerda e embolia sistêmica, que podem estar 
relacionadas àquela condição, bem como a ocorrência de 
infarto do miocárdio precipitado pela concomitância da in-
fecção pelo SARS-CoV-2.16-19

A pandemia por COVID-19 poderia afetar também os 
sistemas de atendimento dos portadores de DCV agudas, 
como o infarto agudo do miocárdio (IAM). A definição 
da abordagem do IAM no paciente com COVID-19 deve 
levar em consideração os recursos locais disponíveis, 
como serviços de hemodinâmica estruturados, leitos de 
unidade coronariana e/ou unidade de terapia intensiva 
(UTI) e adequação do ambiente às medidas de proteção da 
COVID-19.19,20 A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista (SBHCI) recomenda poster-
gar a realização de procedimentos eletivos em pacientes 
infectados ou suspeitos; limitar a realização de procedi-
mentos hemodinâmicos a situações de emergências car-
diovasculares (nos casos sem critérios de instabilidade, 
postergar até o momento em que se encontre em uma 
fase não infectante); nos serviços com mais de uma sala 
de hemodinâmica, recomenda-se reservar uma delas para 
procedimentos em pacientes infectados.21

No IAM com supradesnivelamento do segmento ST 
(IAMCSST) com estabilidade hemodinâmica, a realização 
de fibrinólise em pacientes positivos para COVID-19 pode 
ser uma alternativa em epidemias respiratórias, sendo ne-
cessário categorizar o risco desses pacientes. É importante 
avaliar o tempo de permanência nos hospitais decorrente 
da espera por novos procedimentos, para obtenção da re-
vascularização completa. As decisões devem ser indivi-
dualizadas, levando em consideração o risco de exposição 
à COVID-19 versus o risco de atraso no diagnóstico ou na 
terapia.20-22 Além disso, é importante o diagnóstico diferen-
cial do IAM por instabilização de placa com o IAM tipo II ou 
a miocardite.10-15 

Os desafios impostos durante a pandemia são grandes, 
não só para abordar os pacientes com DCV que precisam 
continuar seu tratamento e podem ou não estar acometidos 
pela COVID-19, bem como para o tratamento das manifes-
tações cardiovasculares complexas do SARS-CoV-2 exem-
plificadas pela miocardite, pela síndrome de Takotsubo e 
pela injúria miocárdica, que podem mimetizar o IAMCSST. 
Acrescentam-se, ainda, nessa equação, o retardo dos pa-
cientes para chegar ao hospital em busca de tratamento com  
receio de contaminação, o aumento do número de IAM  
com e sem lesão obstrutiva e a descrição de pior prognós-
tico nos casos de infarto associado com a ocorrência da 
COVID-19.20-25
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Estudo reportando a experiência de Campania, na Itália, 
durante 60 dias, a partir de janeiro de 2020, demonstrou que 
houve redução da taxa de incidência de intervenção coronária 
percutânea (ICP) para IAM de 178 para 120 casos/100 mil 
residentes, durante o período de 4 semanas antes e após o 
surto de COVID-19 (taxa de incidência de 0,68), ocorrendo 
re dução para IAM tanto com como sem supradesnivelamento 
do segmento ST (de 80 a 54 e 98 a 66 casos de ICP/100 mil 
residentes por ano, respectivamente). A diminuição foi mais 
evidente em mulheres e nos pacien tes mais idosos.26 Dados 
de pacientes chineses durante a COVID-19 demonstraram 
tempos medianos numericamente mais longos em todos 
os componentes quando comparados com dados históricos 
do ano anterior (início dos sintomas ao primeiro contato 
médico, tempo porta para o dispositivo e chegada ao la bo-
ratório de cateterismo). A maior diferença verificada foi 
entre o início dos sintomas e o primeiro contato médico.27

Novos estudos prospectivos precisam ser implementados 
para avaliar o atendimento dos pacientes portadores de  
cardiopatia durante a pandemia da COVID-19. O objeti-
vo do Registro Brasileiro da Cardiologia Intervencionista 
durante a pandemia do COVID-19 (RBCI-COVID19) será 
reportar o atendimento dos pacientes portadores de car-
diopa tia durante a pandemia do COVID-19 que necessi-
tarão de atendimento nos laboratórios de Cardiologia 
In tervencionista dos centros hospitalares envolvidos no re-
gistro, durante o período de 4 meses, ou enquanto durar o 
estado de pandemia da COVID-19 (Figura 1). Pretende-se, 
ainda, registrar as variáveis clínicas, laboratoriais e de 
imagem, bem como os desfechos na internação e aqueles 
decorrentes dos procedimentos rea lizados nos laboratórios 
de cardiologia intervencionista. Busca-se também observar 
se as diferenças entre os sexos e as faixas etárias serão repli-
cadas nos casos reportados no Brasil.

cedimentos de intervenção neurológicos e vasculares peri-
féricos e os implantes de dispositivos para estimulação 
cardíaca artificial.

Centros participantes
Os centros participantes foram incluídos por demanda 

espontânea após divulgação do registro e convite realizado 
por meio de mídias sociais, contatos telefônicos e WhatsApp 
feitos a laboratórios de hemodinâmica de todas as regiões 
do Brasil. Os primeiros centros incluídos e seus responsáveis 
estão listados na tabela 1.

Figura 1. Logomarca do Registro Brasileiro da Cardiologia Inter-
vencionista durante a pandemia da COVID-19. 

MÉTODOS

Seleção de pacientes e critérios de  
inclusão e exclusão

Registro prospectivo, multicêntrico, que incluirá apro-
ximadamente 2.000 pacientes em 40 centros de hemo-
dinâmica no Brasil. Serão incluídos pacientes de ambos 
os sexos, com idade superior a 18 anos, admitidos nos 
laboratórios de cardiologia intervencionista para reali-
zação de procedimento cardiovascular. Serão excluídos 
os pacientes, ou responsáveis legais, que se recusarem a 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclare cido 
(https://www.mulheresemacao.online/rbci-covid19); os pro-

Tabela 1. Centros participantes do estudo e investigador principal
Investigador principal Instituição
Alysson Moço Faidiga/Marcos 
Hertz 

Clínica Angiopar, São José dos Pinhais (PR)

Ana Tereza Azeredo Bastos Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia (GO)

André Francisco de Paula 
Antonangelo

Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal (RN)

Antonio Augusto Farias Hospital Prontocor, Rio de Janeiro (RJ)
Cesar de Oliveira Lopes Dusilek Hospital do Rocio, Campo Largo (PR)
Cristiano Guedes/ 
Thais C. V. Tamazato

Hospital Ana Nery, Salvador (BA)

Cyro Rodrigues Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, Jundiaí (SP)
Danilo Maksud Hospital das Clínicas Luiza de Pinho Melo,  

Mogi das Cruzes (SP)
Eder Voltolini Hospital Nossa Senhora Aparecida, Umuarama (PR)
Edgard Quintella Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro/ 

Instituto do Coração de Petrópolis, Rio de Janeiro/ 
Petrópolis (RJ)

Ênio Eduardo Guérios Hospital Pilar/Hospital de Clínicas da  
Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR)

Esmeralci Ferreira Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro (RJ)
Felipe Bortot César Hospital Santa Rita de Cássia, Vitória (ES)
Fernanda Marinho Mangione/José 
Armando Mangione

A Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo (SP)

Flávio Azevedo/Rodrigo Cantarelli Hospital Metropolitano Sul Don Hélder Câmera,  
Cabo de Santo Agostinho (PE)

Frederico Toledo Campo Dall’Orto Hospital do Coração de Poços de Caldas,  
Poços de Caldas (MG)

Gabriella de Araújo Cunha Lima 
Nóbrega

Hospital Alberto Urquiza Wanderley,  
João Pessoa (PB)

Giordana Zeferino Mariano Hospital São João Batista, Criciúma (SC)
Gustavo Ithamar Souto Maior Instituto Neuro Cardiovascular de  

Campina Grande, Campina Grande (PB)
Luciano de Moura Santos Hospital Santa Lúcia, Brasília (DF)
Luís Fernando Alves Campos Hospital do Coração, Natal (RN)
Luiz Kohn Hospital Universitário Severino Sombra, Vassouras (RJ)
Marcel Rogers Ravanelli Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Curitiba (PR)
Marcelo Harada SOS Cárdio, Florianópolis (SC)
Marcio José da Costa Montenegro Hospital Casa São Bernardo, Rio de Janeiro (RJ)
Maria Cristina Meira Ferreira Hospital Federal dos Servidores do Estado,  

Rio de Janeiro (RJ)
Mayara Viana Hospital São Rafael, Imperatriz (MA)
Rafael de Souza Henud Hospital CEMERU, Rio de Janeiro (RJ)
Renato Serpa Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Vitória (ES)
Ricardo Barbosa Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, Franca (SP)
Ricardo Monteiro Lourenço Hospital Angelina Caron/Hospital Pilar,  

Campina Grande do Sul/Curitiba (PR)
Rodrigo Costa Guerreiro EMCOR (Hospital do Coração de  

Nova Iguaçu), Rio de Janeiro (RJ)
Stefan Costa Silveira Hospital das Nações, Curitiba (RJ)
Wangles Jotão Geraldo Hospital Promater, Natal (RN)
Wellingson Guimarães Hospital Antônio Prudente, Natal (RN)

https://www.mulheresemacao.online/rbci-covid19
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TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; IAM: infarto 
agudo do miocárdio; AVC: acidente vascular cerebral.
Figura 2. Procedimentos a serem realizados no laboratório de 
hemodinâmica e 30 dias após o procedimento.

IAM: infarto agudo do miocárdio. 
Figura 3. Descrição dos tempos relacionados aos atrasos na 
realização dos procedimentos de hemodinâmica devido à pan-
demia da COVID-19. Tempo “sintoma-porta” é o intervalo de 
tempo entre o início do principal sintoma referido pelo paciente 
até a chegada ao hospital. Tempo “porta-balão” corresponde ao 
intervalo de tempo entre a chegada do paciente ao hospital até 
a passagem do guia pela lesão culpada pelo infarto agudo do 
miocárdio. Tempo “porta-mesa” é o intervalo de tempo entre 
a chegada do paciente ao hospital até o início do procedimento 
diagnóstico na hemodinâmica.

Coleta de dados 
As informações sobre o estudo serão apresentadas a 

possíveis participantes da pesquisa (ou seu representante 
legalmente autorizado) e/ou testemunha imparcial, e per-
guntas serão feitas para determinar possível elegibilidade. 
Os procedimentos de triagem começarão somente após o 
TCLE ser apresentado, discutido e assinado. O estudo con-
tará com um número telefônico para contato direto com um 
dos coordenadores do estudo, assim como mensagens pelo 
WhatsApp, que serão respondidas de imediato, sobre elegi-
bilidade dos pacientes e obtenção dos dados, bem como sua 
inserção no banco de dados. 

Os dados serão coletados a partir de fichas eletrônicas 
padronizadas, via internet, no e-CRFm (https://covid.rbci.
online) e inseridos pelas equipes dos centros, devidamente 
treinados pelo centro coordenador. Todos os pacientes in-
cluídos no estudo terão seus dados clínicos e informações 
pertinentes ao estudo coletados por pessoal qualificado e 
treinado em relação à confidencialidade das informações e 
ao armazenamento seguro. Os voluntários que, porventu-
ra, desistirem de sua participação durante o seguimento do 
estudo terão coletados e armazenados seus dados clínicos 
referentes ao período de inclusão até a data do declínio de 
sua participação. Os investigadores das unidades hospitala-
res manterão a confidencialidade dos dados e dos meios de 
acessos à plataforma eletrônica, protegendo a privacidade 
e a confidencialidade das informações, de acordo com os 
órgãos regulatórios nacionais. O preenchimento do e-CRF 
deverá ser realizado logo após a inclusão do paciente, em 
acordo com o documento fonte. Todos os membros da equi-
pe devem estar formalmente autorizados pelo investigador 
principal do centro de pesquisa e adequadamente treinados 
em sua função dentro do estudo. No tratamento informa-
tizado dos dados realizado pelo propositor, após a revisão 
dos e-CRFs, podem-se gerar pedidos adicionais de informa-
ções, devido a discrepâncias. Estes devem ser confirmados 
ou modificados pelo investigador dentro de até 3 dias úteis.

Análise estatística
Para a análise dos dados, será utilizado o Software R29 

(R CORE TEAM, 2019). Os testes inicialmente emprega-
dos serão Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, Kruskal- 
Wallis e qui-quadrado. Os resultados serão apresentados 
como frequência, média ± desvio padrão, mediana e inter-
valo interquartil, sendo significativos quando p<0,05.

Serão ainda elaborados modelos paramétricos, com re-
gressões estimadas com elastic net para a escolha das cova-
riáveis relevantes e, em seguida, reestimadas, mantendo-se 
as variáveis significantes, e não paramétricos, com árvores 
de regressão e classificação (CART), com as variáveis resul-
tantes dos modelos paramétricos.30

Aspecto éticos
O estudo será realizado em conformidade com as normas 

brasileiras e internacionais descritas na resolução brasileira 
466/12 e no documento do Ministério da Saúde Guidelines 

Procedimentos operacionais e desfechos
Os procedimentos a serem desenvolvidos durante o estu-

do estão demonstrados na figura 2. Os desfechos primários 
serão a ocorrência de morte por qualquer causa, IAM e aci-
dente vascular cerebral (AVC) e necessidade de reinterven-
ções. Como desfechos secundários, serão observados retardo 
na realização dos procedimentos decorrentes da pandemia 
pela COVID-19 e tempos sintomas-porta, porta-balão e 
porta-mesa, exemplificados na figura 3. Também serão anali-
sados a disponibilidade e o uso adequado dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) padronizados.28
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for Good Clinical Practice ou Guia de Boas Práticas Clínicas do 
ICH E6(R2) (http://portal.anvisa.gov.br/). O protocolo do 
estudo, o TCLE e os demais documentos pertinentes a esta 
pesquisa foram alocados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do centro coordenador, enviados para avaliação pela Co-
missão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e aprova-
dos com CAAE 30564720.0.0000.5292. Todos os pacientes 
selecionados para participação no estudo assinarão o TCLE 
antes que qualquer registro pertinente ao estudo seja reali-
zado. Para aqueles em estado grave de saúde, serão utilizados 
assentimentos junto aos representantes legais. Os participantes 
da pesquisa ou seus representan tes legais serão informados de 
que sua participação é voluntária e que eles poderão retirar 
seu consentimento de participação a qualquer momento. 
Eles serão informados de que, por se tratar de estudo ob-
servacional de mundo real, a escolha em participar ou não 
do registro não afetará o cuidado que eles receberão para o 
tratamento de sua doença. 

Confidencialidade 
Nenhum dado de identificação dos pacientes será divul-

gado. O sistema de captura de dados identificará os pacien-
tes e centros por um número. Os dados de registros mé-
dicos impressos serão mantidos em sigilo por cada centro 
participante, armazenados em armários/gavetas trancados. 
A confidencialidade dos pacientes em qualquer relatório e 
momento do estudo será preservada.

Temporalidade da coleta de dados
O registro iniciou a coleta de dados em maio de 2020 e 

perdurará por 120 dias, ou enquanto durar a pandemia pela 
COVID-19.

Gerenciamento da qualidade dos dados
Vários procedimentos garantirão a qualidade dos dados, 

incluindo: todos os pesquisadores participarão de sessão de 
treinamento antes do início do estudo, para garantir con-
sistências da coleta dos dados; será disponibilizado telefone 
de contato 7 dias por semana, por 24 horas por dia, para os 
centros participantes sanarem dúvidas com o centro coor-
denador; a entrada de dados pelo Sistema de Gerenciamen-
to de Dados é sujeita a diversas checagens pelo centro coor-
denador; o investigador que insere os dados é notificado 
no momento da inserção sobre eventuais inconsistências; 
técnicas estatísticas para identificação de inconsistências 
e fraudes serão conduzidas periodicamente (aproximada-
mente a cada 15 dias); a monitoria nos centros será reali-
zada durante a condução do estudo, no formato monitoria 
remota, online; o centro coordenador revisará mensalmente 
relatórios detalhados sobre triagem, inclusão, seguimento, 
consistências e completude dos dados. 

Normas para publicação
Os resultados serão publicados tendo como autores o 

Comitê Diretivo do Estudo, em nome dos investigadores, 

os quais serão citados no final do artigo. Serão considera-
dos até três integrantes (a critério do investigador princi-
pal) por equipe de pesquisa que participou de cada fase do 
estudo. Solicitações de inclusão de outros nomes serão ava-
liadas individualmente pelo Comitê de Publicação. Poderá 
o investigador, após a primeira publicação do estudo, soli-
citar a disponibilidade dos dados para uso em publicações, 
mediante apresentação prévia de protocolo de projeto de 
pesquisa aprovado pelo CEP e pelo comitê diretivo e execu-
tivo do registro.

Orçamento do estudo
Os procedimentos realizados durante a pesquisa não se-

rão reembolsados, por se tratar de um estudo observacional 
para verificar o impacto da pandemia de COVID-19 em pa-
cientes portadores de cardiopatias que foram atendidos nos 
laboratórios de hemodinâmicas brasileiros. 

Conflito de interesse
Os coordenadores do estudo não têm conflitos de inte-

resse para este registro. 

ORGANIZAÇÃO

Comitê Operacional Diretivo: Viviana Guzzo Lemke, 
Maria Sanali Moura Paiva, Giordana Zeferino Mariano, 
Gláucia Maria Moraes de Oliveira e Ricardo Alves da Costa.
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