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Aviso Legal
Este documento representa a opinião coletiva de seus autores com aprovação do Conselho Diretor da AASLD na
data de sua publicação. Seu uso é voluntário e é apresentado principalmente para fins de fornecer informações
aos prestadores de cuidados em hepatologia e transplante hepático. Este documento não é uma Diretriz oficial
(Guideline) e não foi submetido ao rigor metodológico de uma Diretriz de manejo. Não houve uma revisão
sistemática das evidências, conforme definido pela Divisão de Saúde e Medicina das Academias Nacionais de
Ciências, Engenharia e Medicina (anteriormente Instituto de Medicina), como também não foi utilizado o Grau
de Recomendação, Avaliação, Desenvolvimento e Avaliação (GRADE). Este documento não define uma prática
de atendimento ou atendimento padrão. Não deve ser considerado como incluindo todos os tratamentos ou
métodos adequados de tratamento, nem se destina a substituir o julgamento independente do prestador do
atendimento. Hospitais, clínicas e consultórios particulares devem levar em conta padrões e práticas de
diferentes locais e regiões.

Principais mudanças e atualizações
•

•

•

•

•
•
•
•

Seções removidas: "Diagnóstico da infecção por SARS-COV-2", "Manejo de medicações de pacientes com COVID19 e potenciais interações medicamentosas", "Procedimentos", "Residentes/Pós-Graduandos", "Telemedicina",
"Reabertura e retorno ao estado pré-pandemia", Figura 2 : "Abordagem para oferta de órgão para transplante
hepático", Figura 3: "Abordagem para o transplantado hepático com COVID-19"
A nova seção intitulada "Manejo da doença hepática crônica durante a pandemia de COVID-19" substituiu
"Pacientes ambulatoriais estáveis com doença hepática e/ou carcinoma hepatocelular" e "Pacientes com cirrose
descompensada, em avaliação para transplante hepático e em lista de transplante"
Novas seções adicionadas: "Manejo ambulatorial da COVID-19 em pacientes com doença hepática crônica e
transplante hepático ", "Manejo hospitalar da COVID-19 em pacientes com doença hepática crônica e transplante
hepático"
Seções atualizadas: "Efeitos do SARS-CoV-2 no fígado e avaliação de pacientes com COVID-19 e elevação de
enzimas hepáticas", " Transplante hepático, utilização de recursos e considerações éticas", " Manejo de pacientes
no pós-transplante hepático e pacientes em uso de imunossupressores durante a pandemia de COVID-19 "
Lista atualizada de Recursos Úteis
Revisão da Tabela 1: "Métodos diagnósticos para detecção de SARS-COV-2"
Revisão da Tabela 2: "Tratamentos para COVID-19"
Novo documento "Consenso do painel de especialistas da AASLD: Vacinas para prevenir a COVID-19 em pacientes
com doenças hepáticas" disponível na Página de recursos para a COVID-19 da AASLD
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Visão geral e fundamentação
A doença do coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo vírus SARS-CoV-2, impactou todos os aspectos de nossas vidas
e o cuidado à saúde em todo o mundo em 2020-2021 e continuará impactando no futuro próximo. Pacientes com
doenças hepáticas crônicas, incluindo cirrose, podem apresentar risco aumentado de mortalidade por COVID-19, mas
fatores de risco clínicos em doenças hepáticas específicas, como hepatite autoimune (AIH) e câncer de fígado, ou em
transplantados hepáticos, não estão claramente definidos. Devido à quantidade extraordinária de novas informações
que surgem rapidamente sobre a COVID-19, é difícil para qualquer clínico ficar a par das informações mais recentes. A
primeira versão deste documento foi publicada online em 23 de março de 2020, e a versão impressa foi publicada no
Hepatology de 16 de abril de 2020. Este documento online tem sido atualizado regularmente para incorporar as últimas
informações relevantes para os hepatologistas. Os objetivos deste documento são fornecer dados sobre o que é
atualmente conhecido sobre a COVID-19 e como isso pode afetar os hepatologistas e os profissionais que lidam com o
transplante hepático e seus pacientes. Nosso objetivo é fornecer um modelo para o desenvolvimento de
recomendações e condutas clínicas para mitigar o impacto da pandemia de COVID-19 em pacientes com doenças
hepáticas e profissionais de saúde, e fornecer cuidados seguros e ideais em resposta às mudanças no nosso trabalho e
ambiente circunjacente.

Efeitos do SARS-CoV-2 no fígado e avaliação de pacientes com COVID-19 e
elevação de enzimas hepáticas
•
•
•
•

•

O novo coronavírus SARS-CoV-2 é mais semelhante aos beta-coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV, agentes
causadores do surto de SARS em 2002-2003 e do surto de MERS a partir de 2012, respectivamente.
O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de cadeia simples e polaridade positiva, que se replica usando uma
RNA-polimerase dependente de RNA codificada por vírus.
O SARS-CoV-2 se liga e é internalizado nas células alvo através da enzima de conversão da angiotensina
2 (ACE2), que atua como um receptor funcional. 1,2
A ACE2 está presente nas células epiteliais biliares e hepáticas; portanto, o fígado é um alvo potencial para infecção.3
o Partículas do coronavírus foram identificadas no citoplasma de hepatócitos associado a
alterações histológicas típicas de infecção viral.4-6
A incidência de elevação de enzimas hepáticas em pacientes hospitalizados com COVID-19 varia de 14% a 83%.7-16
o Principalmente AST e ALT elevadas 1-2 vezes o limite superior do normal (ULN) e abilirrubina
total discretamente elevada no início do processo da doença.13-15,17
o Elevações na fosfatase alcalina e gama glutamil transferase são observadas em 6% e 21% dos
pacientes com COVID-19, respectivamente.18
o A lesão hepática ocorre mais comumente em casos graves de COVID-19 do que em casos leves.12,14,19
o Casos raros de hepatite aguda grave foram descritos em pacientes com COVID-19.8,13,14,20
▪ Preditores de picos de testes hepáticos anormais >5x ULN incluem idade, sexo masculino,
IMC, diabetes, medicações (lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab),
e marcadores inflamatórios (IL-6, ferritina).14,16
▪ Foi relatada insuficiência hepática aguda secundária ao vírus Herpes Simplex-1 em pacientes
com COVID-19 após terapia com tocilizumabe e corticosteroides.21
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•

•
•

A lesão hepática em casos leves de COVID-19 é geralmente transitória e não requer tratamento
específico além dos cuidados de suporte.12
A albumina sérica baixa na admissão hospitalar é um marcador da gravidade da COVID-19.11,14,22-24
A AST é usualmente maior do que a ALT e está associada a COVID-19 grave e mortalidade, o que poderia
refletir lesão não hepática.10,14,15,19
Anormalidades nos testes hepáticos basais estão associadas a risco de internação da unidade de terapia
intensiva e tendem a melhorar com o tempo.25
Pacientes com COVID-19 com enzimas hepáticas elevadas apresentam risco aumentado de morte e COVID19 grave em comparação com pacientes com COVID-19 sem enzimas hepáticas elevadas.18
Valores de pico de fosfatase alcalina estão correlacionados com o risco de morte e podem ser preditivos de
pior prognóstico.25
Lesão hepática grave na COVID-19 é incomum em crianças; nos raros casos de COVID-19 pediátrica grave, os
aumentos de ALT ou AST, quando presentes, são geralmente leves (<2x LSN).26,27
A COVID-19 está associada a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças (MIS-C) com características
que se sobrepões às da doença de Kawasaki e positividade de anticorpos para COVID-19, sugerindo uma
entidade pós-infecciosa.28
A avaliação histológica do fígado tem sido limitada, mas até o momento é inespecífica e varia de esteatose
microvesicular moderada com atividade lobular e portal leve mista a necrose focal.5,29,30
Várias séries de autópsias demonstraram SARS-CoV-2 em hepatócitos, confirmando que ocorre infecção
hepática direta na COVID-19. 4,5,31
o Evidências histológicas típicas de infecção viral nesses hepatócitos também foram observadas; no
entanto, o impacto da infecção direta do hepatócito por SARS-CoV-2 na insuficiência hepática ou no
curso da COVID-19 ainda não está claro.
o Uma série de autópsias americanas demonstrou achados histológicos de esteatose macrovesicular,
hepatite aguda leve (necroinflamação lobular) e inflamação portal leve. Adicionalmente, o RNA viral
do SARS-CoV-2 foi detectado por PCR em 55% dos espécimes de fígado avaliados.5
o

•
•

Uma série de autópsias italianas mostrou inflamação hepática mínima, mas extensa trombose portal
e sinusoidal.31 O SARS-CoV-2 foi encontrado em 15 das 22 amostras testadas.
As enzimas hepáticas elevadas podem refletir um efeito citopático induzido pelo vírus e/ou dano imunológico
da resposta inflamatória provocada e da síndrome de liberação de citocinas.9,32
Os agentes terapêuticos usados para manejar a COVID-19 sintomática podem ser hepatotóxicos, mas isso
raramente leva a necessidade de descontinuação do tratamento.12 Estes incluem remdesivir e tocilizumabe.3336

•
•

•
•

A incidência combinada de lesão hepática induzida por medicamentos em pacientes com COVID-19 é de
25,4% (IC 95%, 14,2 - 41,4).18
Não se sabe ainda se a infecção por SARS-CoV-2 exacerba a colestase em pessoas com doença hepática
colestática subjacente, como colangite biliar primária ou colangite esclerosante primária ou com cirrose
subjacente.12
Características colestáticas, incluindo proliferação do ducto biliar e tampões biliares canaliculares/ductulares,
foram relatadas em avaliações post-mortem de pacientes com COVID-19.5,37
Colangite esclerosante secundária em pacientes criticamente enfermos e colangiopatia foram relatadas em
pacientes com COVID-19 grave e durante a recuperação.38,39
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•
•

•

•

Pacientes com doenças pulmonares crônicas, incluindo aqueles com deficiência de alfa-1-antitripsina, podem apresentar maior risco de desenvolver formas graves de COVID-19.
A COVID-19 pode predispor pacientes a doenças tromboembólicas, e a anticoagulação pode
melhorar os desfechos de pacientes internados.40,41
o Trombose aguda da veia porta foi relatada em pacientes com COVID-19; no entanto, uma
ligação causal com a COVID-19 não foi definitivamente estabelecida.42
o É necessária atenção à alta incidência de eventos trombóticos em pacientes com COVID19, já que isso poderia potencialmente ter impacto negativo nos desfechos de pacientes
com doenças hepáticas crônicas.
Será difícil diferenciar se os aumentos nas enzimas hepáticas são devidos à infecção por SARS-CoV-2
em si, por suas complicações, incluindo miosite (particularmente com AST>ALT), síndrome de
liberação de citocinas, isquemia/hipotensão, e/ou por lesão hepática induzida por medicamentos.12,29
Uma abordagem para avaliar o paciente com COVID-19 e enzimas hepáticas elevadas é apresentada na Figura 1.
ORIENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19 COM ELEVAÇÃO NAS ENZIMAS HEPÁTICAS

•

Considerar etiologias não relacionadas à COVID-19, incluindo outros vírus, como vírus da hepatite A, B e C, e lesão hepática
induzida por medicamentos ao avaliar pacientes com COVID-19 e enzimas hepáticas elevadas.16

•

Para limitar exposição desnecessária à COVID-19, exames de ultrassom ou outros exames de imagem avançados (por
exemplo, ressonância magnética nuclear [MRI]/colangiopancreatografia por ressonância magnética [MRCP]) devem ser
evitados, a menos que possam determinar alteração de conduta, por exemplo na suspeita clínica de obstrução biliar ou
trombose venosa hepática/portal.

•

Considerar outras causas de elevação das enzimas hepáticas, incluindo miosite (principalmente quando AST> ALT), lesão
miocárdica, isquemia, lesão hepática induzida por medicamentos e síndrome de liberação de citocina.

•

Considerar colangiopatia ou colangite esclerosante secundária de pacientes criticamente enfermos em pacientes com COVID19 grave com piora da colestase.

•

A presença de enzimas hepáticas anormais não deve ser uma contraindicação ao uso de terapêutica experimental ou off-label
para COVID-19, embora níveis de AST ou ALT > 5x ULN possam excluir pacientes de serem considerados para alguns agentes
em investigação.

•

A monitorização regular das enzimas hepáticas deve ser realizada em todos os pacientes hospitalizados com COVID-19,
particularmente aqueles tratados com remdesivir ou tocilizumabe, independentemente dos valores basais.

•

Em pacientes com AIH ou transplantados hepáticos com COVID-19 ativa e enzimas hepáticas elevadas, não presumir
reativação de doença ou rejeição celular aguda sem confirmação por biópsia.

•

Avaliar todas as crianças com AST ou ALT elevadas para doenças hepáticas subjacentes e infecções coexistentes, uma vez que
a infecção por COVID-19 não é comumente associada a enzimas hepáticas anormais em crianças.26

•

Siga as orientações do seu protocolo de estudo clínico e/ou do Food and Drug Administration (FDA) para monitorização das
enzimas hepáticas e descontinuação do medicamento em estudo utilizado no tratamento da COVID-19.

Manejo da doença hepática crônica durante a pandemia de COVID-19
•

A doença hepática crônica (CLD) não é mais prevalente entre pacientes hospitalizados com COVID-19, mas
está associada à gravidade da COVID-19 e mortalidade.24,43-47
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•

•
•
•
•

•

•
•

Uma metanálise que incluiu 73 estudos e 24.299 pacientes relatou que a prevalência de CLD foi de 3% entre
pacientes com COVID-19 hospitalizados, que foi semelhante à população negativa para COVID-19. A CLD foi
associada à gravidade da COVID-19 (OR combinado de 1,48) e mortalidade (OR combinado de 1,78).43
o Em um grande estudo de coorte de dados de prontuários eletrônicos de mais de 17 milhões de pacientes (>
100.000 com CLD) no Reino Unido, a CLD foi um fator de risco para morte hospitalar por COVID-19.44
o A CLD foi associada a uma mortalidade significativamente maior (RR 2,8) em uma coorte de 2.780 pacientes
norte-americanos com COVID-19, e o risco de mortalidade foi maior em pacientes com cirrose (RR 4,6). 45
o Em um estudo retrospectivo italiano de 50 pacientes com COVID-19 e cirrose, os pacientes com cirrose
tiveram uma taxa de mortalidade em 30 dias mais alta em comparação com pacientes sem cirrose (34% vs
18%).24
o Em um estudo multicêntrico de pacientes internados com cirrose e COVID-19 em comparação com pacientes
de mesma idade/sexo com COVID-19 apenas e cirrose apenas, os pacientes com cirrose e COVID-19
apresentaram risco maior de morte em comparação com pacientes com COVID-19 apenas (mas não
significativamente maior do que o risco de morte por cirrose apenas, sem COVID-19).46
A mortalidade por COVID-19 é maior na doença hepática mais avançada e está fortemente associada à
descompensação hepática.47,48
o Em um grande estudo de registro internacional, pacientes com cirrose de classe C de Child-Turcotte-Pugh e
COVID-19 tiveram um aumento de 4,6 vezes na mortalidade em comparação com pacientes com cirrose de
classe A de Child-Turcotte-Pugh.47
o A descompensação hepática aguda durante a COVID-19 foi fortemente associada ao risco subsequente de
morte (44% dos pacientes com nova descompensação morreram vs. 22% sem descompensação).
o 21% dos pacientes com descompensação hepática aguda não apresentavam sintomas respiratórios na
apresentação.
o A descompensação hepática foi um fator de risco independente para mortalidade (HR 2,91) em uma coorte
americana multicêntrica observacional de pacientes com COVID-19 e cirrose.48
A doença hepática associada ao álcool é um forte preditor de mortalidade na COVID-19.47,48
O carcinoma hepatocelular (HCC) está associado ao aumento da mortalidade por todas as causas em pacientes com
COVID-19.48
A hepatite B ou C crônica não foi associada à mortalidade por COVID-19.
HAI não foi associada a hospitalização ou morte por infecção por SARS-CoV-2.49
o Entre 932 pacientes com DHC e infecção por SARS-CoV-2 em um estudo de registro internacional, incluindo
70 pacientes com AIH, a AIH foi associada a aumento do risco de hospitalização, mas não à internação na UTI
ou morte.
o 83% dos indivíduos com AIH neste estudo estavam tomando um ou mais medicamentos imunossupressores.
O impacto da doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) na COVID-19 é controverso, mas fatores de risco
metabólicos como obesidade, diabetes mellitus e hipertensão arterial estão associados à gravidade da COVID-19.50,51
o A NAFLD está associada a COVID-19 progressiva e piores desfechos, independentemente de obesidade e
comorbidades.50,52
A complexa tomada de decisão envolvida em prosseguir ou não com o transplante tem sido mais desafiadora por
causa da pandemia de COVID-19.
A COVID-19 teve um impacto significativo na lista de espera para transplantes e nos padrões de prática dos centros de
transplantes.53
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ORIENTAÇÃO PARA O MANEJO DA DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Veja Guidance for Healthcare Facilities do CDC.
Otimizar o uso de serviços de telemedicina para o manejo de pacientes ambulatoriais estáveis com CLD.
Fazer a triagem de todos os pacientes para sintomas de COVID-19 ou exposição recente antes da entrada
no espaço clínico (por exemplo, telefonar 24 horas antes da consulta agendada) e novamente na recepção
ou assim que entrarem na clínica.
Pacientes com sintomas de COVID-19 devem ser reagendados e testados para SARS-CoV-2.
Siga as recomendações do CDC em termos de EPI e distanciamento social no espaço da clínica,
incluindo salas de espera.
Pacientes, cuidadores e profissionais de saúde devem usar máscaras enquanto estiverem na clínica.
Considerar limitar o número de acompanhantes dos pacientes nas consultas a no máximo um, se
necessário.
Continuar o tratamento para hepatite B, hepatite C, AIH ou colangite biliar primária (PBC) se o paciente já
estiver em tratamento.
Não há contraindicação para o início do tratamento da hepatite B, hepatite C, AIH ou PBC em pacientes
sem COVID-19, se houver justificativa clínica.
Iniciar o tratamento da hepatite B em um paciente com COVID-19 não é contraindicado e deve ser
considerado se houver suspeita clínica de exacerbação da hepatite B ou ao iniciar a terapia
imunossupressora.
Iniciar o tratamento da hepatite C ou PBC em um paciente com COVID-19 não é rotineiramente
justificado, e o início pode ser adiado até a recuperação da COVID-19.
Considerar instruir os pacientes a evitar comparecer pessoalmente a reuniões comunitárias de apoio à
recuperação, como Alcoólicos Anônimos, e fornecer recursos alternativos por telefone ou online.
Continuar monitorando pacientes com ou sem terapia para HCC e continuar a vigilância radiológica naqueles
com risco para HCC (cirrose, hepatite B crônica) seguindo o cronograma na medida que as circunstâncias
permitirem, embora um adiamento arbitrário de 2 meses seja razoável. Discutir os riscos e benefícios de
adiar a vigilância radiológica com o paciente e documentar a discussão.
Evitar a vigilância de HCC em pacientes com COVID-19 até que a infecção seja resolvida.
Prosseguir com os tratamentos de câncer de fígado ou ressecção cirúrgica quando possível, em vez de
adiá-los por causa da pandemia.
Ter um baixo limiar para considerar a COVID-19 em pacientes com novas complicações de cirrose. Testar
pacientes com descompensação hepática aguda para SARS-CoV-2.

Desafios no transplante hepático durante a pandemia de COVID-19
•

Diante da limitação de recursos, deveríamos decidir quem precisa mais, ou seja, pacientes com COVID19 vs. pacientes com necessidade urgente de transplante de fígado? É impossível pesar o valor da vida
de um paciente com COVID-19 contra a de um paciente que precisa de um transplante de fígado por
risco de vida. Não devemos agregar ao impacto negativo da pandemia o risco de vida dos pacientes que
necessitam de transplante de fígado. Nosso objetivo é garantir um leito de UTI com equipe apropriada
para todos os pacientes que necessitem de um.
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•

•
•

•

•

Um argumento que tem sido apresentado para justificar o adiamento de alguns transplantes é a preocupação
relacionada com a imunossupressão de pacientes durante a pandemia de COVID-19. Entretanto, pacientes
imunossuprimidos podem não apresentar risco aumentado de COVID-19 grave.27,54 Por outro lado, pacientes
imunossuprimidos têm títulos virais mais altos e podem ser mais infectantes do que indivíduos imunocompetentes.55
O CMS esclareceu que os transplantes se enquadram no Nível 3b e não devem ser adiados.
Outros aspectos a serem considerados em hospitais com alta prevalência de COVID-19 incluem o risco de
transmissão nosocomial durante a internação para o transplante, a dificuldade em se realizar procedimentos ou
obter outros recursos necessários ao tratamento de complicações, e as limitações de visitas de familiares e
cuidadores no período pós-operatório, o qual frequentemente requer grande engajamento dos cuidadores.
Essas questões éticas podem surgir em programas de transplante quando a incidência comunitária de infecção é
alta e pacientes hospitalizados por COVID-19 utilizam mais recursos, principalmente devido à necessidade de
leitos de UTI, ventiladores e hemoderivados limitados. Cada programa deverá estabelecer sua capacidade
institucional para realizar o transplante de fígado e o processo para determinar se deve ou não prosseguir
quando um órgão estiver disponível.
As decisões devem ser tomadas em conjunto com os comitês de ética médica locais.56

Transplante hepático, utilização de recursos e considerações éticas
•

•

•
•

o
•
•
•

A utilização de recursos e considerações éticas encontram-se inerentemente relacionadas à atividade de
transplante hepático. Essa é uma área crítica e desafiadora para a qual protocolos e políticas precisam ser
cuidadosamente considerados e desenvolvidos. Não existe uma política abrangente que possa ou deva ser
aplicada a todos os centros de transplante; essas questões precisarão ser discutidas e desenvolvidas localmente.
Apesar de uma diminuição inicial nos transplantes hepáticos no começo da pandemia da COVID-19,
particularmente em transplantes hepáticos de doador vivo, o volume de transplante hepático nos Estados
Unidos já se recuperou para os níveis de 2019, com 8.896 transplantes realizados em 2019 e 8.908 em 2020.
Foram realizados 524 transplantes hepáticos de doadores vivos em 2019 e 491 em 2020.
Todas as Organizações de Aquisição de Órgãos estão testando doadores para o RNA do SARS-CoV-2 usando swab
nasofaríngeo, lavado broncoalveolar ou ambos. Veja Tabela 1.
Existe uma alta taxa de resultados falso-negativos, e os programas de transplante devem considerar a presença
de sintomas de COVID-19 em um doador ou receptor em potencial como fortemente sugestivos de infecção,
apesar do teste negativo.
Dados adicionais, incluindo radiografia de tórax ou tomografia de tórax sem contraste, devem ser considerados.57
• O PCR do SARS-CoV-2 pode permanecer positivo por meses após a resolução da infecção e infecciosidade.
Órgãos de doadores com histórico de COVID-19 que se recuperaram e não estão mais liberando vírus
competente para replicação podem ser adequados para doação.58
A "reativação" do SARS-CoV-2 após transplante de órgãos sólidos não foi relatada até o momento.
O transplante em candidatos positivos para SARS-CoV-2 não é atualmente recomendado por rotina até pelo
menos 14 dias após a recuperação clínica.
o Dados limitados sugerem que há um aumento significativo na morbidade e mortalidade pós-operatórias
relacionadas à infecção por SARS-CoV-2, e para cirurgia de emergência em particular.
o Os riscos do transplante hepático emergente para pacientes com insuficiência hepática aguda com teste
positivo para SARS-CoV-2 não são conhecidos.
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•

O Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR) vai modificar as métricas de avaliação dos
programas de transplante e organizações de captação de órgãos (OPOs) e recomendou retirar todas
as informações de pacientes e doadores das métricas de avaliação após a declaração de emergência
nacional em 13 de março de 2020.
ORIENTAÇÃO PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Programas de transplante
• Desenvolver uma política específica de hospital para a aceitação de órgãos.
• Estar ciente do status dos leitos de UTI sem COVID-19 para receptores de transplantes e dos suprimentos de
plaquetas e outros hemoderivados necessários para realizar transplantes com segurança e manejar o período
pós-operatório inicial.
• Considerar a utilização de recursos, incluindo leitos de UTI, salas de cirurgia, ventiladores, equipamentos de
hemodiálise, EPIs e suprimento de hemoderivados (especialmente plaquetas e hemácias específicas) na
decisão de prosseguir com o transplante de fígado.
• Notificar os pacientes de que o acesso de familiares e visitantes a eles durante a internação pode ser limitado
ou proibido.
• Testar todos os receptores e doadores para SARS-CoV-2 antes do transplante.
• Considerar o risco de falso-negativos, a prevalência de doenças e o tempo de resposta dos testes em sua área.
• Revisar o máximo possível do histórico do doador para febre, sintomas respiratórios e achados radiográficos.
Doadores potenciais
• Rastrear potenciais doadores quanto a exposição e sintomas clínicos/febre compatíveis com COVID-19
(independentemente dos resultados ou disponibilidade dos testes).59
• A doação de órgãos de doadores falecidos que se recuperaram da COVID-19 pode ser considerada se:60
• O teste repetido de RNA do SARS-CoV-2 for negativo.
• O teste de RNA do SARS-CoV-2 for positivo, mas o paciente for assintomático e a infecção tiver ocorrido
entre 21 a 90 dias antes da avaliação do doador.
• A segurança de doadores falecidos com histórico de COVID-19 leve mais de 10 e menos de 21 dias após o
início da doença e resolução dos sintomas é desconhecida. Esses órgãos podem ser usados conforme
avaliação caso a caso, pesando-se os riscos de SARS-CoV-2 residual não detectado contra a continuidade da
espera.
• A doação de órgãos de doadores falecidos que se recuperaram da COVID-19 não deve ser considerada se for
superior a 90 dias da infecção inicial do doador e a repetição do teste de RNA do SARS-CoV-2 for positiva. Isso
deve ser considerado um verdadeiro positivo e reinfecção do doador. 60
• A doação em vida de doadores com COVID-19 leve ou assintomática é provavelmente segura 21-28 dias após
o início da doença.60
• Veja as atualizações mais recentes relacionadas a mudanças na política OPTN relacionadas à COVID-19.
Receptores potenciais
• Fazer a triagem de receptores potenciais com uma oferta de órgão aceitável para sintomas de COVID-19/febre
antes de convocá-los para o transplante.
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•

•

O ideal é que o transplante em candidatos a transplante positivos para SARS-CoV-2 seja adiado por
pelo menos 14-21 dias após a resolução dos sintomas e 1 ou 2 testes diagnósticos negativos para
SARS-CoV-2.
A decisão de prosseguir com o transplante em um candidato positivo para SARS-CoV-2 deve ser
individualizada com base em vários fatores, incluindo a urgência do transplante, avaliação clínica,
incluindo a presença de sintomas respiratórios, tempo desde o diagnóstico inicial, gravidade do
episódio de COVID-19, e o risco de expor a equipe de transplante ao SARS-CoV-2.

Manejo de pacientes no pós-transplante hepático e pacientes em uso de
imunossupressores durante a pandemia de COVID-19
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

O SARS-CoV-2 é mais infeccioso durante o início dos sintomas e a infecciosidade diminui para quase
zero após cerca de 10 dias em pacientes com sintomas leves a moderados e 20 dias em pacientes com
sintomas graves e imunocomprometidos.61
A resposta imune pode ser o principal fator de lesão pulmonar devido à COVID-19 e a
imunossupressão pode ser protetora.10,27,62,63
Os corticosteroides melhoram a sobrevida em pacientes com infecção grave por COVID-19
que requerem oxigênio suplementar.64,65
A imunossupressão basal contendo tacrolimus foi associada uma melhor sobrevida em
receptores de transplante de fígado com COVID-19.63
A imunossupressão basal contendo micofenolato foi um preditor independente de COVID-19
grave em receptores de transplante de fígado.66
A redução da imunossupressão, principalmente antimetabólitos, em receptores de transplante de
fígado com COVID-19 durante um período de infecção ativa não demonstrou aumentar o risco de
rejeição, desde que a bioquímica hepática seja monitorada.23,62,67
Reduzir a dosagem ou interromper os imunossupressores sem monitorar a bioquímica hepática
pode causar exacerbação em um paciente com AIH ou precipitar a rejeição aguda em um receptor
de transplante de fígado.54
o A diretriz de tratamento da COVID-19 do NIH recomenda que a corticoterapia oral usada antes
do diagnóstico de COVID-19 para outra condição subjacente não deve ser descontinuada.68
A evolução da COVID-19 em pacientes com AIH em imunossupressão pode ser semelhante
à de pacientes não imunossuprimidos.54
Receptores de transplante de fígado, quando ajustados para múltiplos fatores de risco, podem não
apresentar risco significativamente aumentado de morte em comparação com a população geral com
COVID-19.66,67,69,70
A terapêutica anti-IL-6 não demonstrou aumentar o risco de rejeição celular aguda.

ORIENTAÇÃO PARA O MANEJO DE PACIENTES DE TRANSPLANTE HEPÁTICO E PACIENTES EM USO DE
AGENTES IMUNOSSUPRESSORES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Pacientes pós-transplante sem COVID-19:
• Otimizar o uso de serviços de telemedicina para o manejo de pacientes ambulatoriais estáveis.
• Não fazer ajustes antecipados às dosagens ou medicamentos imunossupressores atuais.
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•

•

Enfatizar as medidas de prevenção para minimizar o risco de contrair SARS-CoV-2: lavagem
frequente das mãos, limpeza de superfícies tocadas com frequência, evitar aglomerações, manterse afastado de pessoas doentes, etc.
Incentivar a vacinação contra a COVID-19 de todos os receptores de transplante de fígado
(idealmente pelo menos 6 semanas após o transplante).71

Pacientes pós-transplante com COVID-19:
• Considerar reduzir o nível geral de imunossupressão, particularmente as dosagens de
antimetabólitos (por exemplo, azatioprina ou micofenolato) com base em princípios gerais para o
manejo de infecções em receptores de transplante e para diminuir o risco de superinfecção.
• Monitorar a função renal e os níveis de inibidores da calcineurina.
• Ajustar os medicamentos imunossupressores com base na gravidade da COVID-19 e no risco de
rejeição do enxerto e lesão renal.
• Seguir as orientações do NIH .68
Pacientes com AIH em imunossupressão sem COVID-19:
• Não fazer ajustes antecipados às dosagens ou medicamentos imunossupressores atuais.
• Incentivar todos os pacientes a serem vacinados contra a COVID-19.71
Pacientes com AIH em imunossupressão com COVID-19:
• Considerar reduzir o nível geral de imunossupressão, particularmente as dosagens de
antimetabólitos (por exemplo, azatioprina ou micofenolato) com base em princípios gerais para o
manejo de infecções em pacientes imunossuprimidos e para diminuir o risco de superinfecção.
• Ajustar os medicamentos imunossupressores com base na gravidade da COVID-19.
• Seguir as orientações do NIH .68
Pacientes que requerem início ou modificação da terapia imunossupressora:
• Iniciar a terapia imunossupressora em pacientes com doença hepática com ou sem COVID-19 que
tenham fortes indicações para o tratamento (por exemplo, AIH, rejeição de enxerto).
• Em pacientes com COVID-19, exercer cautela ao iniciar terapia com prednisona, prednisolona
ou outra terapia imunossupressora em que o benefício potencial possa ser superado pelos
riscos (por exemplo, hepatite associada ao álcool).

Manejo ambulatorial da COVID-19 em pacientes com doença hepática crônica e
transplante de fígado
Preparações de anticorpos monoclonais
• Anticorpos monoclonais que têm como alvo a proteína spike do SARS-CoV-2 receberam
autorização de uso emergencial (EUA) do FDA.
o Casirivimabe + imdevimabe ( Regeneron).
o Bamlanivimabe apenas e bamlanivimabe + etesevimabe (Eli Lilly).
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•

•

•
•
•
•

Os critérios de autorização de uso emergencial para tratamento incluem o seguinte:
o COVID-19 comprovada leve a moderada.
o Pacientes adultos e pediátricos com 12 anos ou mais e pesando pelo menos 40 kg.
o Com alto risco de progredir para COVID-19 grave ou hospitalização.
o Atualmente não hospitalizado por COVID-19 (permitido se hospitalizado por outro motivo).
o Sem necessidade de oxigenoterapia ou aumento da oxigenoterapia basal.
o Administração em ambiente que permita o tratamento de reações à infusão.
A totalidade dos dados indica que, quando administrados no início do curso da COVID-19 (média de 4 dias
após o início dos sintomas nos estudos com bamlanivimabe), os anticorpos monoclonais diminuem a
necessidade de hospitalização e a mortalidade (redução de 70%) e diminuem a carga viral.72-74
Os anticorpos monoclonais parecem funcionar melhor em pessoas com cargas virais elevadas.74
Os anticorpos monoclonais demonstraram falta de eficácia quando administrados a pacientes
hospitalizados com COVID-19 grave.75
Variantes emergentes podem reduzir ou eliminar a eficácia dos anticorpos monoclonais, particularmente
quando apenas um anticorpo é usado.76
Os anticorpos monoclonais demonstraram ser eficazes na prevenção da COVID-19 em pessoas expostas, mas o
FDA não concedeu autorização de uso emergencial para esta indicação

Outros tratamentos ambulatoriais
• Os tratamentos que se mostraram ineficazes ou prejudiciais incluem hidroxicloroquina (com ou sem
azitromicina), azitromicina apenas ou lopinavir/ritonavir.77
• Os corticosteroides não foram bem estudados em pacientes ambulatoriais e a imunossupressão pode ser
prejudicial nos estágios iniciais da COVID-19.
• Um estudo demonstrou benefício do plasma convalescente de alto título se administrado muito precocemente
(dentro de 72 horas do início dos sintomas) para pacientes idosos de alto risco com COVID-19 leve.78
o Nos Estados Unidos, anticorpos monoclonais são normalmente usados nesta circunstância,
e o uso ambulatorial de plasma convalescente não é coberto nas autorizações de uso
emergencial atuais.
Consulte a Tabela 2 para mais detalhes sobre os tratamentos da COVID-19.
ORIENTAÇÕES PARA MANEJO AMBULATORIAL DA COVID-19 EM PACIENTES
COM DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA E TRANSPLANTE DE FÍGADO
•

•

•
•

Pacientes com doença hepática e aqueles que receberam um transplante de fígado devem
receber tratamento com anticorpos monoclonais se os critérios de autorização de uso
emergencial forem atendidos (veja acima) e se anticorpos monoclonais estiverem disponíveis.
Entre as preparações de anticorpos monoclonais atualmente disponíveis sob autorização de uso
emergencial, não recomendamos um produto em detrimento de outro; no entanto, isso pode mudar
à medida que surjam cepas variantes.
Exceto para cuidados de suporte, nenhum outro tratamento específico direcionado ao SARSCoV-2 ou a resposta inflamatória associada é recomendado no ambiente ambulatorial.
A introdução ou aumento de doses de corticosteroides devem ser evitados no ambiente
ambulatorial.
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•

Não está claro se os AINEs são prejudiciais em pacientes com COVID-19; no entanto, na
ausência de contraindicações, analgésicos à base de acetaminofeno são preferidos.

Manejo hospitalar da COVID-19 em pacientes com doença hepática crônica e
transplante de fígado
•

A infecção por SARS-CoV-2 inclui uma fase inicial de replicação viral seguida, em alguns
pacientes, por uma fase inflamatória. Assim, o momento preciso dos tratamentos parece ser
crítico para a eficácia.

Remdesivir
• O remdesivir é um análogo de nucleotídeo com atividade demonstrada contra o SARS-CoV-2 em
linhagens celulares humanas.79
• O FDA aprovou o remdesivir em 22 de outubro de 2020 para uso adulto e pediátrico em pacientes
maiores de 12 anos e mais de 40Kg com COVID-19 com necessidade de hospitalização.
• Nenhum benefício na mortalidade foi demonstrado, mas o remdesivir encurta a duração da doença e
da hospitalização e parece ser mais eficaz quando administrado a pacientes com oxigênio suplementar
dentro de 10 dias do início dos sintomas.35
• Nenhum benefício foi observado em pacientes que requerem alto fluxo de oxigênio,
ventilação não invasiva, ventilação mecânica ou ECMO.35
• Nenhuma eficácia da duração do tratamento além de 5 dias foi observada.33
• Foram observados aumentos nos níveis de aminotransaminase em pacientes e voluntários saudáveis
tratados com remdesivir, ainda que, em ensaios clínicos, os aumentos de aminotransaminase não
tenham sido mais frequentes em pacientes em uso de remdesivir em comparação com placebo.80
o Não foram relatados casos de lesão hepatocelular com icterícia devido ao tratamento
de curto prazo com remdesivir para COVID-19.
Dexametasona
• A dexametasona administrada na dose de 6 mg por dia por até 10 dias diminui a mortalidade em
pacientes hospitalizados com COVID-19 que necessitam de oxigênio suplementar.64
o O maior benefício foi observado em pacientes que requerem ventilação mecânica, uma
tendência a danos foi observada em pacientes que não necessitaram de oxigênio suplementar,
e nenhum benefício foi observado naqueles com mais de 7 dias desde o início dos sintomas.
• Muito poucos pacientes com doença hepática grave foram incluídos no ensaio RECOVERY (<3%), e o
número de pacientes transplantados de órgãos sólidos incluídos não foi relatado.64
Inibidores da IL-6 (por exemplo, tocilizumabe, sarilumabe)
• Tocilizumabe e sarilumabe são inibidores da IL-6 aprovados pelo FDA para o tratamento de
doenças autoimunes (por exemplo, artrite reumatoide) e síndrome de liberação de citocinas
induzida por células T do receptor de antígeno quimérico (CAR-T).
• No início da pandemia de COVID-19, uma série de casos sugeriu que a inibição do estado
inflamatório por IL-6 que ocorre em alguns pacientes com COVID-19 pode melhorar os desfechos.81
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•

•
•

Sete ensaios clínicos randomizados foram relatados com resultados mistos. Em geral, quando adicionado à
dexametasona, o tocilizumabe (menos dados disponíveis para o sarilumabe) pode melhorar a mortalidade e a
duração da doença crítica e a necessidade de ventilação mecânica em pacientes com necessidade recente (24 horas)
ou iminente de ventilação mecânica e marcadores elevados de inflamação (níveis de CRP > 75mg/l).82,83
O tocilizumabe é sugerido para uso em pacientes com altos níveis de inflamação que não respondem aos esteroides
isoladamente.77
Foram observados aumentos da aminotransaminase e lesão hepática induzida por medicamentos em pacientes
tratados com tocilizumabe.84

Baricitinabe
• Os inibidores da quinase reduzem a inflamação que pode piorar os danos aos órgãos em pacientes com COVID-19 e
podem ter propriedades antivirais diretas.
• O baricitinabe é aprovado pelo FDA para o tratamento da artrite reumatoide refratária.
• No estudo ACTT-2, o baricitinibe + remdesivir foi comparado a baricitinibe apenas em pacientes hospitalizados com
COVID-19. Os pacientes randomizados para o braço do baricitinibe se recuperaram mais rapidamente, com o maior
benefício observado em pacientes com oxigênio de alto fluxo ou ventilação não invasiva. A mortalidade geral foi baixa,
e nenhum benefício na mortalidade foi observado.85
• Não se sabe se o baricitinabe fornece ou não benefício adicional em pacientes recebendo corticosteroides.
Plasma convalescente
• O plasma obtido de pacientes recuperados de infecção por SARS-CoV-2 contém anticorpos policlonais (e talvez outros
fatores) que podem beneficiar pacientes com COVID-19.
• O FDA emitiu uma autorização de uso emergencial para plasma convalescente em 23 de agosto de 2020 para
pacientes hospitalizados com COVID-19, e revisou essa autorização em 3 de fevereiro de 2021, excluindo o uso de
plasma de baixo título.
• Atualmente, muitas unidades de plasma disponíveis não têm títulos de anticorpos medidos.
• A totalidade dos dados sugere que o plasma convalescente de alto título administrado bem precocemente (ou seja,
dentro de 72 horas) após o início dos sintomas pode reduzir o risco de progressão para formas mais graves da doença
em pacientes de alto risco com forma leve da doença, mas pouco benefício é observado em pacientes com formas
graves da doença.78,86,87
• O benefício do plasma convalescente permanece desconhecido e teórico em pacientes imunossuprimidos com
COVID-19 grave ou prolongada que não geram resposta humoral adequada.
o O tratamento repetido levanta a preocupação de favorecer o desenvolvimento de variantes resistentes.
Consulte a Tabela 2 para mais detalhes sobre os tratamentos da COVID-19.
ORIENTAÇÕES PARA MANEJO AMBULATORIAL DA COVID-19 EM PACIENTES
COM DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA E TRANSPLANTE DE FÍGADO
•

O remdesivir deve ser oferecido por um período de 5 dias a pacientes hospitalizados com doença
hepática ou receptores de transplante de fígado hospitalizados com COVID-19 e que necessitem de
oxigênio suplementar.

•

Em pacientes que requerem oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica não invasiva, o
remdesivir deve ser considerado.
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•

•

•

•
•

•

•

•

O remdesivir não deve ser usado em pacientes com doença hepática ou transplante de fígado que
necessitem de ventilação mecânica.
Um teste basal de bioquímica hepática deve ser realizado antes de iniciar o remdesivir, e o teste deve ser
repetido frequentemente durante o tratamento, com descontinuação do medicamento para elevações >
10x ULN ou sinais ou sintomas de inflamação hepática.
Embora não haja um grande relato da experiência em pacientes com doença hepática ou pós-transplante
de fígado, esses grupos de pacientes hospitalizados com COVID-19 e que requerem oxigênio suplementar
ou ventilação mecânica devem receber dexametasona 6 mg por dia por até 10 dias se houver nenhuma
contraindicação (por exemplo, infecção grave que não seja por SARS-CoV-2, hiperglicemia não controlada).
Se o paciente já estiver recebendo corticosteroides em dose menor do que o equivalente a 6 mg diários de
dexametasona (prednisona 40 mg), a dose deve ser aumentada para o equivalente a 6 mg diários de
dexametasona.
Se a dexametasona não estiver disponível, pode ser substituída por um corticosteroide
alternativo em doses equivalentes.
Embora o tocilizumabe possa beneficiar um subconjunto de pacientes em estado crítico com piora
no quadro clínico que já estão recebendo corticosteroides, nenhuma recomendação sobre o uso
em pacientes com doença hepática ou transplante de órgãos sólidos pode ser feita com base nos
dados atualmente disponíveis.
O baricitinabe pode ser considerado em pacientes com doença hepática ou em receptores de
transplantes que não toleram corticosteroides e que, de outra forma, atendem às indicações para
corticosteroides.
Na maioria das situações, o plasma convalescente não é indicado para pacientes hospitalizados com doença
hepática ou receptores de transplante de fígado. No entanto, pacientes com início recente dos sintomas
(menos de 72 horas) e doença leve com fatores de risco para progressão podem se beneficiar do plasma de
alto título.
O papel do plasma convalescente de alto título em pacientes imunossuprimidos, incapazes de gerar uma
resposta imune adequada, permanece desconhecido. Um risco dessa abordagem é a geração de variantes
de escape imunológico.

Pesquisa
•
•
•

•
•

Devido a restrições de viagens pela quarentena e potenciais interrupções na cadeia de suprimentos, o FDA e o NIH
publicaram documentos de orientações para a condução de ensaios clínicos durante a pandemia de COVID-19.
Conforme recomendação do FDA, desvios de protocolo podem ser necessários e vão depender de muitos fatores
dependentes do contexto relacionados à natureza do estudo, à população de pacientes e às circunstâncias ambientais.
A segurança dos pacientes é de extrema importância e deve ser usada para guiar decisões que impactam o estudo,
incluindo recrutamento, decisões de continuação, monitorização de pacientes, atrasos nas avaliações e
administração de produtos sob investigação.
A avaliação de visitas alternativas, incluindo contatos virtuais, telefônicos ou remotos, pode ser justificada se a
segurança do paciente puder ser assegurada com a abordagem alternativa.
Mudanças de protocolo que reduzam riscos imediatos ou protejam o bem-estar dos participantes da pesquisa
podem ser implementadas antes da aprovação da Junta de Revisão Institucional (IRB), mas devem ser
cuidadosamente documentadas e subsequentemente relatadas.
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ORIENTAÇÃO PARA PESQUISA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
•
•

•

•

•

•

Retomar ensaios clínicos suspensos ou adiados conforme possível baseado na prevalência
local de SARS-CoV-2 e políticas locais/institucionais.
O médico do estudo – em comunicação com a equipe do estudo, o médico do paciente, o paciente
e sua família – deve continuar a avaliar cuidadosamente a necessidade e riscos das visitas
presenciais do estudo.
A equipe de pesquisa deve continuar os esforços para utilizar métodos alternativos para conduzir as
visitas da pesquisa ou realizar exames, como check-in por telefone e/ou realizar exames
laboratoriais relacionados à pesquisa em centros de exames laboratoriais se possível.
A equipe de pesquisa deve continuar trabalhando remotamente, seguindo orientações
locais/institucionais para trabalho presencial quando necessário e permitido. A presença física é
necessária para alguns procedimentos relacionados aos estudos, como realização de biópsia
hepática, processamento de amostras e remessas para laboratórios centrais.
Providenciar para que as medicações da pesquisa sejam enviadas para os participantes pelo
patrocinador do estudo se a farmácia da pesquisa estiver indisponível.88 A distribuição de Produtos
Investigacionais de forma presencial pode ser gradualmente ampliada baseada na permissão para
visitas presenciais dos pacientes da pesquisa.
Políticas institucionais sobre pesquisa clínica e laboratorial podem ser mais restritivas e devem
prevalecer sobre as recomendações aqui contidas.
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Registros de COVID-19 em doenças hepáticas e transplantes
•
•
•
•
•

SECURE-Cirrhosis (COVID-19 in patients with cirrhosis and liver transplant recipients, “PHI-free”, North
or South America, China/Japan/Korea)
COVID-Hep (COVID-19 in patients with cirrhosis and liver transplant recipients, “PHI-free”, for cases
outside North or South America, China/Japan/Korea)
University of Washington (COVID-19 in solid organ transplant recipients, “PHI-free”)
COVID-LT Consortium (COVID-19 in patients with cirrhosis and liver transplant recipients)
NASPGHAN and SPLIT-TTS- COVID -19 Pediatric Registry (pre- and post-liver and intestine patients, 0-21
years, “PHI-free”)

Recursos Úteis
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folhetos para Pacientes da AASLD estão disponíveis no site COVID-19 and the Liver da AASLD
Associação Ásia-Pacífico para Estudo do Fígado (APASL)
Informações sobre a COVID-19 para a Comunidade de Transplantes da Sociedade Americana de
Transplantes (AST)
Associação Europeia para Estudo do Fígado (EASL)
Centros de Controle de Doenças e Prevenção, Website COVID-19
o Recomendações do CDC para profissionais da saúde.
o Recomendações do CDC para limpeza e desinfecção de cômodos e áreas visitados por
indivíduos com suspeita ou confirmação de COVID-19
Guia da Sociedade de Transplante sobre a Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) para clínicos de
transplante
Boletim da COVID-19 da Associação de Organizações de Obtenção de Órgãos
Guia do FDA sobre condução de ensaios clínicos durante a pandemia de COVID-19
Guia de ensaios clínicos e estudos em humanos patrocinados pelo NIH afetados pela COVID-19
Guia estendido do NIH para candidatos preparando inscrições durante a pandemia de COVID-19
Telemedicina do Medicare Ficha do provedor de assistência médica
Flexibilização do CMS para combate da COVID-19
Resposta da ACGME à crise da pandemia
Mensagem conjunta das Sociedades de Gastroenterologia para gastroenterologistas e prestadores de
cuidados em gastroenterologia
Recursos da ASGE para COVID-19
Orientação da ASGE para retomada de endoscopia gastrintestinal e operações clínicas após a pandemia
de COVID-19
Mensagem conjunta das Sociedades de Gastroenterologia sobre Telemedicina
Dicas conjuntas das Sociedades de Gastroenterologia sobre exames físicos virtuais
Documento do Grupo de Interações Medicamentosas da Universidade de Liverpool sobre Interações
medicamentosas na COVID-19
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Tabelas
Tabela 1. Métodos diagnósticos para detecção de SARS-COV-2
Tipo de ensaio
PCR

Amostra
Swab nasofaríngeo
ou nasal/garganta,
saliva, fluido BAL

Vantagens
Padrão ouro para diagnóstico de doença ativa

Limitações
Os resultados positivos
podem persistir após a
resolução da infecção
ativa/transmissível
Pode exigir laboratório
hospitalar, embora
plataformas mais simples
estejam disponíveis

RT-LAMP

Swab nasofaríngeo
ou nasal/garganta,
saliva, fluido BAL

Simples de realizar
Desempenho semelhante ao PCR

Podem ocorrer falsonegativos; a sensibilidade cai
à medida que
o tempo de infecção aumenta
Os resultados positivos
podem persistir após a
resolução da infecção
ativa/transmissível

Kit domiciliar liberado pelo FDA (Lucira)
Antígeno

Swab
nasofaríngeo ou
nasal/garganta,
saliva, fluido BAL

Simples de executar
Útil como parte de grandes programas de
triagem

Sensibilidade reduzida
comparado ao PCR e testes
negativos podem precisar
de confirmação em
indivíduos sintomáticos

Rápido e barato

Sorologia

Sangue

Kits domiciliares liberados pelo FDA (Ellume, BinaxNOW)
Determina infecção passada usando anticorpos IgG ou
IgM para a proteína do nucleocapsídeo e/ou
glicoproteína spike
Pode ser um auxílio útil para o diagnóstico 14-21 dias
após o início dos sintomas em casos selecionados de PCRnegativo; os anticorpos IgG podem se tornar
indetectáveis dentro de 6 a 12 meses após a infecção
Útil para estudos soroepidemiológicos

Negativo logo após a
infecção
As taxas de
soroconversão em
pessoas
imunocomprometidas
podem ser menores
Resultados
positivos
podem
não
indicar
proteção contra reinfecção
Não deve ser usado para
avaliar a resposta à vacina.
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Tabela 2. Tratamentos para COVID-19
Agente
(rota/mecanismo)
Dexametasona
(oral ou IV/antiinflamatório)

População-Alvo
Pacientes hospitalizados
que requerem oxigênio
suplementar

Anticorpos monoclonais de
combinação
(IV/proteínas SARS-CoV-2
alvo)

Doença leve a moderada,
pacientes ambulatoriais
Pacientes adultos e
pediátricos com 12 anos
ou mais
casirivimabe + imdevimabe
Com risco de progredir
(Regeneron)
para COVID-19 grave ou
hospitalização, não
bamlanivimabe, bamlanivimabe + hospitalizado atualmente
etesevimabe (Eli Lilly)
por COVID-19
Não requer
oxigenoterapia ou
aumento na
oxigenoterapia basal
Deve ser administrado em
um ambiente para
monitorar reações à
infusão
Inibidores da IL-6
Severa
(IV/antagonistas do receptor
(altos níveis de IL-6)
IL-6 monoclonal)

Diminui a
hospitalização e morte

Grau de ALT 1-2 20% 40%
ALT grau 3+ 1%-2%
Insuficiência hepática aguda
<1%
Neutropenia 3%
Trombocitopenia 2%
Infecções
oportunísticas

tocilizumabe e sarilumabe

Plasma convalescente
(IV/anticorpos
neutralizantes)

Questões de
segurança
Potencial para
hiperglicemia e
reativação de hepatite B
latente,
tuberculose, herpes
Meia-vida de 18-21 dias

Pacientes hospitalizados

Exclusões:
ANC <2.000/m3
Plaquetas <100.000/m3
ALT> 5 x ULN
Potencial TRALI/
anafilaxia
Monitoramento na UTI
necessário
Deve fazer triagem no
doador para
outros patógenos
transmissíveis

Questões relacionadas à
doença hepática

Status de aprovação

A reativação da hepatite B
pode ocorrer dentro de 1
semana de hospitalização

Aprovado pela FDA
para múltiplas
indicações 6 mg por dia
até 10 dias

Eventos adversos de grau 3
ou 4 semelhantes no
grupo Casirivimabe +
imdevima b e no grupo
placebo, 1% cada, não
relacionados ao fígado

Recebeu EUA do FDA
em 21/11/2020

Incidência de AST e
Elevações de ALT
semelhantes
ao placebo

Aprovado pela FDA para RA
Dose de 8 mg/kg

IDSA sugere
consideração em pacientes
que não respondem à
dexametasona,
precisando de
suplementação
de oxigênio, ou gravemente
doentes
com CRP > 75 mg/dL77

EUA revisada pelo FDA
em 03/02/2021 para excluir
o uso de plasma
de baixo título

27

Figuras
Figura 1. Abordagem do paciente com COVID-19 e enzimas hepáticas aumentadas
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