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RESUMO
Contexto: Conforme classificação da OMS, a Covid-19 é uma pandemia de risco
muito alto a nível global. Até o momento não existem terapias específicas para
a doença, embora diferentes alternativas, incluindo o uso de plasma de
pacientes recuperados, estejam em investigação. Objetivos: Identificar, avaliar
sistematicamente e sumarizar as melhores evidências científicas disponíveis
sobre a eficácia e a segurança do uso de plasma de pacientes recuperados para
Covid-19. Métodos: Revisão sistemática rápida (rapid review methodology).
Resultados: Após o processo de seleção, 117 estudos foram incluídos: 13
estudos com resultados e 104 estudos clínicos em andamento. Em análises
agrupadas que compararam o plasma de pacientes recuperados ao tratamento
de suporte padrão, observou-se que houve diferença significativa em redução
de carga viral, a favor do plasma, mas não houve diferença em melhora clínica,
alta hospitalar e mortalidade. A terapia com plasma esteve associada com a
ocorrência de eventos adversos graves como reações anafiláticas e
transfusionais, embora tenham sido pouco frequentes. Os estudos incluídos têm
risco de viés alto e a maioria tem amostra pequena. Estes fatores contribuíram
para que a certeza na evidência fosse baixa para negativação da carga viral na
comparação entre plasma e tratamento de suporte padrão e muito baixa para os
demais desfechos, em ambas as comparações. Conclusão: Esta revisão
sistemática rápida identificou 13 estudos com qualidade metodológica baixa que
avaliaram os efeitos da terapia com plasma de pacientes recuperados para
Covid-19. Com base nos achados destes estudos, a eficácia e a segurança do
plasma de pacientes recuperados em pacientes com Covid-19 ainda são incertas
e seu uso de rotina, para esta situação, não pode ser recomendado, até que
resultados de ensaios clínicos em andamento possam ser avaliados.

Palavras-chave: Covid-19; SARS-CoV-2; Coronavirus; Convalescent plasma;
Plasma from recovered.
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CONTEXTO
Em dezembro de 2019, foi notificado um cluster de indivíduos com pneumonia
de origem desconhecida na região de Wuhan, na China. Por meio de análises
moleculares,

evidenciou-se

que

o

agente

patológico

era

um

novo

betacoronavírus, o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2), estruturalmente semelhante ao SARS-CoV (1–3).
O SARS-CoV-2 causa a doença do coronavírus 2019 (Covid-19). Sintomas
iniciais incluem febre, tosse seca e fadiga, podendo evoluir para desconforto
respiratório e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) (2–4). Desde
dezembro de 2019, o SARS-CoV-2 já foi responsável por mais de 6,4 milhões
de infecções e mais de 380 mil óbitos (5).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existem evidências que
embasem o uso de um tratamento específico. O manejo da doença é feito por
meio da prevenção de contaminação, com isolamento social, medidas de
higiene, detecção precoce, monitoramento e tratamento de suporte (6–8). Mais
recentemente, diferentes tratamentos têm sido testados com finalidade curativa.
Entretanto, dado o número de indivíduos acometidos, os recursos limitados e os
potenciais impactos na sociedade, pesquisadores têm levantado a necessidade
de investigar tratamentos passivos, como a infusão de plasma de doentes
curados (9,10). Esta terapia apresentou resposta mais rápida e com um perfil de
eventos adversos relativamente baixo, com base em experiências com outros
tipos de infecções virais (10,11).

JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de identificar um tratamento eficaz e seguro para
Covid-19 e as crescentes discussões sobre o emprego do plasma de pacientes
recuperados para o tratamento da doença, faz-se necessário avaliar as
evidências diretas e indiretas disponíveis desta terapêutica.
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Para informar cientificamente, e de modo imparcial, a tomada de decisão em
saúde, foi desenvolvida uma revisão sistemática rápida (rapid review
methodology), para mapear e avaliar criticamente as melhores evidências
existentes sobre o uso de plasma de pacientes recuperados para o tratamento
de Covid-19.

OBJETIVOS
Identificar, avaliar sistematicamente e sumarizar as melhores evidências
científicas disponíveis sobre a eficácia e a segurança do uso de plasma de
pacientes recuperados para o tratamento de Covid-19.

PERGUNTA ESTRUTURADA (acrônimo PICOS)
Plasma de pacientes curados de Covid-19 é eficaz e seguro para o tratamento
de pacientes com Covid-19?
●

P (população): Pessoas com infecção confirmada por Covid-19.

●

I (intervenção): Plasma de pacientes curados

●

C

(comparadores): Placebo,

tratamento

convencional ou outros

tratamentos ativos.
●

O (outcomes, desfechos): Desfechos de eficácia e segurança detalhados

adiante (ver resultados).
●

S (studies, estudos): Ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e

de caso controle, séries e relatos de caso.

MÉTODOS
Desenho e local
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Esta foi uma revisão rápida desenvolvida na Unidade de Avaliação de
Tecnologias em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (UATS-HAOC), com
a colaboração do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital
Sírio-Libanês (NATS-HSL) e do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde
do Hospital Moinhos de Vento (NATS-HMV).

Critérios para inclusão de estudos
(a) Tipos de participante
Pacientes (adultos e crianças) com diagnóstico confirmado de infecção por
SARS-CoV-2.

(b) Tipo de intervenção
Plasma de paciente recuperado isolado ou em associação com outras
intervenções.

(c) Tipos de estudos
Tendo em conta o número limitado de estudos que possa ter sido publicado até
o momento e que o objetivo desta revisão é mapear o conhecimento, foram
considerados os seguintes desenhos de estudo, seguindo a hierarquia das
evidências e considerando a qualidade metodológica dos estudos primários
identificados:

ensaios

clínicos

randomizados,

ensaios

clínicos

quasi-

randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos coorte, estudos
caso-controle, estudos de coorte único experimental (fase 1 ou 2).

Critérios para exclusão de estudos
Estudos que avaliaram as características do plasma de pacientes curados, mas
que não testaram sua eficácia e segurança como tratamento para Covid-19.
Estudos que avaliaram o uso de plasma de pacientes curados para profilaxia da
doença não foram incluídos por estarem fora do escopo desta revisão.
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Adicionalmente, estudos que não apresentassem resultados ou discussão sobre
os desfechos de tratamento com plasma de pacientes curados também foram
excluídos.
Publicações em outros idiomas que não inglês, espanhol e português foram
excluídos devido à insuficiência técnica.

Desfechos
Foram considerados nesta revisão sistemática rápida quaisquer desfechos
clínicos e laboratoriais conforme relatados pelos estudos incluídos, com
priorização dos seguintes:
Primários
●

Mortalidade

●

Segurança

Secundários
●

Tempo de internação hospitalar/ Alta Hospitalar

●

Melhora Clínica

●

Desfechos laboratoriais (redução de carga viral)

Busca por estudos
Busca eletrônica
Foi realizada busca eletrônica nas seguintes bases de dados gerais:

●

Cochrane Library (via Wiley);

●

Embase (via Elsevier);

●

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE, via

PubMed); e
●

WHO Global literature on coronavirus disease.

Foi realizada busca eletrônica nas seguintes bases consideradas de literatura
cinzenta:
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●

Opengrey (https://opengrey.eu)

●

Medrxiv (https://www.medrxiv.org/)

Foi realizada busca eletrônica nas seguintes bases de registros de ensaios
clínicos:
●

ClinicalTrials.gov (https://clinicatrials.gov)

●

WHO ICRTP (https://www.who.int/ictrp/en/)

Foi realizada busca adicional (livre) de validação no Google Scholar e no
Epistemonikos (https://www.epistemonikos.org ).

As estratégias de busca elaboradas e utilizadas para cada base eletrônica de
dados estão apresentadas no quadro do Apêndice 1. Não foram utilizados filtros
de data, idioma ou status (resumo ou texto completo) da publicação. As buscas
foram realizadas em 07 de abril de 2020 e atualizadas nos dias 13 e 27 de abril,
18 de maio e 03 de junho de 2020.
Busca manual
Foi realizada busca manual nas listas de referências dos estudos relevantes.

Seleção dos estudos
O processo de seleção dos estudos foi realizado por uma revisora e checado por
um segundo revisor, e qualquer divergência foi resolvida por consenso. A
seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram avaliados
os títulos e resumos das referências identificadas por meio da estratégia de
busca e os estudos potencialmente elegíveis foram pré-selecionados. Na
segunda etapa, foi realizada a avaliação do texto na íntegra dos estudos préselecionados para confirmação da elegibilidade. O processo de seleção foi
realizado por meio da plataforma Rayyan (https://rayyan.qcri.org) (12).

Avaliação crítica dos estudos incluídos
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A avaliação da qualidade metodológica e/ou do risco de viés dos estudos
incluídos foi realizada utilizando ferramentas apropriadas para cada desenho de
estudo, como segue:

●

Ensaio clínico randomizado: Tabela de Risco de Viés da Cochrane (13);

●

Ensaio clínico não randomizado ou quasi-randomizado: ROBINS-I (14);

●

Estudos longitudinais observacionais comparativos (caso-controle e

coorte): ROBINS-I (14);
●

Para os estudos clínicos fase 1 ou fase 2 sem grupo comparador direto

seria utilizada a ferramenta da série de casos do Instituto Joanna Briggs (15);

Apresentação dos resultados
Os resultados dos estudos incluídos foram apresentados narrativamente. Para
estudos que apresentaram dados sociodemográficos e clínicos individuais de
pacientes, foi realizado cálculo das médias e desvios-padrões (DP) para facilitar
a visualização. Para tanto, foi utilizado o programa Microsoft Excel®. Os dados
dos desfechos avaliados pelos estudos incluídos foram relatados considerando
as estimativas de tamanho de efeito (risco relativo, diferença de risco absoluto,
hazard ratio, razão de chances, número necessário para tratar e outros) e suas
respectivas medidas de confiança e variância e (medidas de dispersão,
intervalos de confiança e valores de p), quando disponíveis.
Quando possível, realizou-se meta-análise dos resultados, de acordo com a
disponibilidade de resultados dos desfechos de interesse supracitados. Para
desfechos dicotômicos, utilizou-se o método de Mantel-Haenszel de efeitos fixos
em caso de heterogeneidade pouco significativa (I2 < 30%) e de efeitos aleatórios
em caso de heterogeneidade ≥ 30%. Caso houvesse heterogeneidade
substancial (I2 > 50%), as possíveis fontes seriam avaliadas em análises de
subgrupo.

Avaliação da certeza do corpo das evidências obtidas
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Para a avaliação do grau de certeza das evidências obtidas ao final desta revisão
rápida foi utilizada a abordagem GRADE (16) e construída uma tabela resumo
com os achados dos estudos incluídos por meio da plataforma GRADEpro GDT.

RESULTADOS
Resultados da busca
As estratégias de busca recuperaram 2.156 referências e sete estudos foram
incluídos por busca manual. Durante o processo de seleção, foram eliminadas
177 referências duplicadas (referências idênticas) e 1.856 referências que não
estavam de acordo com o PICOS, após a leitura de título e resumo (primeira
etapa). A leitura do texto completo das 130 referências selecionadas confirmou
a elegibilidade de 117, e excluiu 13 referências – 11 estudos completos e dois
estudos registrados (17–27) (segunda etapa). Dentre os 117 estudos elegíveis,
apenas 13 tinham resultados (9,28–39), sendo que cinco foram disponibilizados
em forma de pre print (9,29,30,35,39). Os demais estudos estão em andamento.
A lista de estudos excluídos e as razões para exclusão estão apresentados no
Apêndice 2.
O fluxograma do processo de seleção está apresentado na Figura 1.
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de estudos.

Identificação

Referências de bases
eletrônicas
(n = 2.156)

Busca manual
(n = 7)

Seleção

Referências após a remoção de duplicatas
(n = 1.986)

Inclusão

Elegibilidade

Referências avaliadas
pelo título/resumo
(n = 1.986)

●
●

Referências
excluídas
(n = 1.856)

Referências avaliadas
em texto completo
(n = 130)

Referências excluídas
(com justificativas)
(n = 13)

Estudos incluídos (n = 117):

1 por tipo de desfecho
4 por tipo de estudo
4 por tipo de publicação
2 pre prints publicados
em periódico
2 estudos cancelados

com resultados (n = 13)
em andamento (n = 104
estudos; 105 registros)

O Quadro 1 apresenta as características dos estudos incluídos.
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Quadro 1. Características dos estudos incluídos.
Estudo

Li et al., 2020
(38)

Desenho de
estudo

ECR

População/
Condição de
interesse

Pacientes com
COVID-19 grave ou
em risco de vida

Intervenção Comparador

Plasma
(n=52)

Controle Terapia
padrão
(n=51)

Características dos participantes
Idade [anos, mediana (IIQ)]
Plasma: 70 (62-80); Controle: 69 (63-76)
Sexo M [n(%)]
Plasma: 27 (51,9); Controle: 33 (64,7)
Número de comorbidades [n(%)]
Hipertensão: Plasma: 29 (55,8); Controle: 27 (52,9)
Doença cardiovascular: Plasma: 14 (26,9); Controle: 12 (23,5)
Doença cerebrovascular: 11 (21,2); Controle: 7 (13,7)
Diabetes: Plasma: 9 (17,3); Controle: 12 (23,5)

Financiamento

Chinese Academy of Medical Sciences Innovation
Fund for Medical Sciences e Nonprofit
Central Research Institute Fund of Chinese
Academy of Medical Sciences

Participantes poderiam estar recebendo concomitantemente antivirais,
antibióticos, medicina tradicional chinesa, corticosteroides, antifúngicos, interferon
ou imunoglobulina humana

Liu et al., 2020*
(39)

Estudo de
intervenção não
randomizado

Pacientes com
COVID-19 grave ou
em risco de vida

Plasma
(n=39)

Controle
histórico Terapia
padrão
(n=156)

Características dos recipientes de plasma (dados dos controles ND)
Idade [anos, média(DP)]: 55 (13)
Sexo M [n (%)]: 25 (64)
Número de comorbidades [n(%)]
Obesidade: 21 (54)
Diabetes: 8(21)
Tabagismo atual ou prévio: 7 (18)

NI

Participantes (intervenção e controle) poderiam estar recebendo
concomitantemente antibióticos, antivirais, anticoagulação terapêutica,
corticosteroides, inibidores de IL-1 ou IL-6

Duan et al.,
2020 (32)

Zeng et al.,
2020 (36)

Estudo de
intervenção não
randomizado

Coorte
retrospectivo

Pacientes com
COVID-19 grave

Pacientes com
COVID-19 crítica

Plasma
(n=10)

Plasma
(n=6)

Controle
histórico Terapia
padrão
(n=10)

Controle Terapia
padrão
(n=20)

Idade [anos, mediana (IIQ)]: 52,5 (45,0 – 59,5)
Sexo M [n (%)]: 6 (60)
Presença de comorbidades [n (%)]: 4 (40)
Comorbidades: hipertensão e doenças cardio e cerebrovasculares

Ministry of Science and Technology China

Participantes poderiam estar recebendo outros medicamentos concomitantemente
Idade [anos, mediana (IIQ)]
Plasma: 61,5 (31,5 – 77,8); Controle: 73 (60 – 79)
Sexo M [n (%)]
Plasma: 5 (83,3); Controle: 11 (73,3)
Número de comorbidades [n(%)]
Hipertensão: Plasma: 1 (17,7); Controle: 3 (20)
Doença cardiovascular: Plasma: 1 (17,7); Controle: 22 (13,3)
Diabetes: Plasma: 1 (17,7); Controle: 5 (33,3)
Complicações
Plasma: insuficiência respiratória (100%); SRAG (83,3%); infecção secundária
(66,7%); e choque séptico (50%)

National Natural Science Foundation of China,
Zhongyuan (Henan) Thousands Outstanding
Talents Plan; Foundation forDistinguished Young
Talents of Zhengzhou University MedicalSchool;
Key Scientific Research Project of Henan Higher
Education Institutions of China
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Estudo

Desenho de
estudo

População/
Condição de
interesse

Intervenção Comparador

Características dos participantes

Financiamento

Controle: insuficiência respiratória (100%); SRAG (86,7%); infecção secundária
(80%); e choque séptico (53,3%)
Participantes poderiam estar recebendo concomitantemente outros medicamentos

Joyner et al.,
2020* (35)

Perotti et al.,
2020* (30)

Série de casos

Série de casos

Pacientes com
COVID-19 grave ou
em risco de vida

Pacientes com
COVID-19
moderada a grave

Plasma
(n=5.000)

Plasma
(n=46)

Sem
comparador

Sem
comparador

Idade [anos, mediana (variação)]: 62,3 (18,5 – 97,8)
Sexo M [n (%)]: 3.155 (63,1%)
Estado crítico ou em risco de vida: 4.051 (81%)
Em risco de estado crítico ou em risco de vida: 949 (19%)
Idade [anos, média (DP)]: 63 (12)
Sexo M [n (%)]: 28 (61)
Comorbidades: 37 (80%) com 2 ou mais comorbidades
Tabagismo atual ou prévio: 7 (18)

Mayo Clinic, BARDA, NCATS, NHLBI, NIDDK,
NSERC, NIAID, Schwab Charitable Fund, United
Health Group, NBA e Millennium Pharmaceuticals

Nenhum

Participantes poderiam estar recebendo concomitantemente antibióticos
anticoagulantes ou antimaláricos (> 80%)

Salazar et al.,
2020 (37)

Série de casos

Pacientes com
COVID-19 grave ou
em risco de vida

Plasma
(n=25)

Sem
comparador

Idade [anos, mediana (IIQ)]: 51 (42,5 – 60)
Sexo M [n (%)]: 11 (44)
Plasma: 5 (83,3); Controle: 11 (73,3)
Comorbidades: 16 (64%) com uma ou mais comorbidades
Complicações: co-infecção bacteriana ou viral (20%); SRAG (52%); ECMO (4%);
CRRT (4%).

NIAID, NIH, Army Research Office

Todos os pacientes receberam antivirais e 72% estavam em uso de tocilizumabe
e/ou corticosteroides.

Jin et al., 2020*
(29)

Ye et al., 2020
(34)

Série de casos

Série de casos

Pacientes com
COVID-19
recorrente ou com
dificuldade de
negativação do
vírus, com
progressão rápida
da doença

Pacientes com
COVID-19 em
gravidades variadas

Plasma
(n=6)

Sem
comparador

Idade [anos, média(DP)]: 60,5 (9)
Sexo M [n (%)]: 4 (66,7)
Tabagismo atual ou prévio: 2 (33,3)
Complicações: co-infecção bacteriana (66,7%); co-infecção fúngica (16,7%);
SRAG (50%); anemia (33,3%); dano miocárdico (16,7%); insuficiência hepática
(16,7%)

Science and Technology Support Plan of Guizhou
Province; Science and Technology Plan of
Guizhou Province

Todos os participantes estavam recebendo antivirais e corticosteroides

Plasma
(n=6)

Sem
comparador

Idade [anos, média (DP)]: 58 (16,4)
Sexo M [n (%)]: 3 (50)
Comorbidades [n (%)]: 2 (20%) - Bronquite e Síndrome. de Sjögren
Todos os participantes receberam antivirais e poderiam estar utilizando outros
medicamentos.

National Natural Science Foundation of China;
Jiangsu Provincial Key Research and
Development Program
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Estudo

Shen et al.,
2020 (28)

Desenho de
estudo

Série de casos

População/
Condição de
interesse

Pacientes com
SRAG por COVID19

Intervenção Comparador

Plasma
(n=5)

Sem
comparador

Características dos participantes
Idade: entre 36 - 73 anosSexo M [n (%)]: 3 (50)
Comorbidades [n (%)]: 1 (20) - hipertensão e insuficiência mitral
Complicações: pneumonia bacteriana (40%); pneumonia fúngica (20%); SRAG
(100%); insuficiência de múltiplos órgãos (20%); dano miocárdico (20%)
Todos os pacientes receberam antivirais e corticosteroides e poderiam estar
utilizando outros medicamentos

Zhang et al.,
2020 (31)

Série de casos

Pacientes com
SRAG por COVID19

Plasma
(n=4)

Sem
comparador

Idade [anos, média (DP)]: 57 (19)
Sexo M [n (%)]: 2 (50)
Comorbidades [n (%)]: 3 (75) - hipertensão, DPOC, IRC/ Gestação: 1 (25)

Financiamento

National Science and Technology Major Project,
Sanming Project of Medicine in Shenzhen,
Postdoctoral Science, Shenzhen Science and
Technology Research and Development Project,
National Natural Science Foundation of China,
and The Key Technology R&D Program of Tianji

Nenhum

Todos os participantes receberam outros medicamentos
Pei et al., 2020*
(9)

Ahn et al., 2020
(33)

Série de casos

Pacientes com
COVID-19

Plasma
(n=3)

Sem
comparador

Série de casos

Pacientes com
SRAG por COVID19

Plasma
(n=2)

Sem
comparador

Características dos pacientes não informadas no manuscrito. Segundo os autores
está no material suplementar, que não foi disponibilizado

Nenhum

Paciente 1: 71 anos, sexo M, previamente hígido
Paciente 2: 69 anos, sexo F, hipertensa
NI
Ambos os pacientes apresentaram SRAG e foram tratados com antibióticos,
antimaláricos, antivirais e corticosteroides

Legenda: COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DP, Desvio padrão; ECR, Ensaio Clínico Randomizado; ECMO, Oxigenação por Membrana Extracorpórea; IIQ; Intervalo Interquartil;
IL, Interleucina; IRC, Insuficiência Renal Crônica; NA, Não se Aplica; ND, Não Disponível; NI, Não Informado; SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus; SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave; VM, Ventilação
Mecânica. *Publicações em pre print.
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Quatro estudos compararam pacientes graves ou em risco de vida que
receberam plasma a tratamento padrão. Em todos eles os pacientes poderiam
estar recebendo um ou mais medicamentos concomitantemente, incluindo
antivirais, antimaláricos e corticosteroides (32,36,38,39).
Dois estudos que apresentaram resultados relacionados à carga viral
evidenciaram que maior proporção de pacientes que receberam plasma de
doentes recuperados apresentaram negativação da carga viral (36,38). Em um
estudo observou-se que pacientes que receberam plasma apresentaram
melhora clínica quando comparado aos que receberam tratamento padrão (70%
vs. 10%, respectivamente; p<0,001) (32). Apenas um estudo mostrou diferença
significativa em mortalidade (plasma: 0 vs. controle: 30%; p<0,001) e alta
hospitalar (plasma: 30%; controle: 0; p<0,001) entre os grupos (32).
Separando-se pacientes graves e críticos, observou-se em alguns estudos que
a terapia com plasma de pacientes recuperados parece ser favorável em
pacientes graves, mas não em pacientes críticos em mortalidade (32,39), tempo
de internação hospitalar e melhora clínica (32).
Em um ensaio clínico randomizado foram reportados eventos adversos: uma
relação alérgica com provável reação transfusional febril e um caso de dispneia
após a transfusão (38).
Nove séries de casos reportaram resultados de pacientes com SRAG por Covid19. Estes estudos envolveram entre 2 a 5.000 pacientes com diferentes perfis
clínicos (9,28,29,31–35,37). Os autores reportaram que os pacientes tratados
com plasma apresentaram melhora no quadro clínico em tempos variados após
a transfusão (28,31,33,34,37) e redução da carga viral em 1 a 26 dias da terapia
(9,28,29,31,33). Para um paciente, não houve negativação após a transfusão
(29). Nestas séries de caso, o tempo de internação hospitalar variou entre 2 e
64 dias e pacientes em estado mais grave ainda permaneciam internados após
o término do seguimento (9,28,29,31,33,34,37).
Um estudo clínico de acesso expandido do plasma de pacientes recuperados
para o tratamento de Covid-19 (NCT04338360) disponibilizou os resultados
preliminares de segurança em pre print. Este estudo incluiu 5.000 pacientes em
estado crítico, em risco de vida ou em alto risco de progressão para estes
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quadros. Neste estudo, a frequência de eventos adversos graves foi inferior a
1% e apenas 0,5% foram considerados relacionados à terapia. Exceto por
mortalidade, os demais eventos adversos graves (TRALI, sobrecarga circulatória
associada à transfusão - TACO, reação alérgica grave) foram relacionados ao
tratamento de acordo com julgamento clínico (35).
Outros dois estudos reportaram eventos adversos à terapia com plasma de
pacientes recuperados (9,30). Em um deles, um paciente apresentou reação
anafilática após 30 minutos de infusão (9); enquanto em outro, ocorreram cinco
eventos adversos em quatro pacientes, sendo dois provavelmente relacionados
à terapia, dois possivelmente relacionados e um não relacionado (30).
A mortalidade geral variou de 0,3% a 6,5% após a transfusão (30,35,37) e a
mortalidade relacionada à terapia, reportada por apenas um estudo, foi de 0,08%
(IC 95%: 0,03 – 0,21). A mortalidade em 7 dias entre os pacientes que receberam
plasma foi de 14.9% (IC 95%: 13.8 a 16.0) (35).
Foram localizados 104 estudos (105 registros) em sites de registro de estudos
clínicos que têm como objetivo avaliar a eficácia e segurança do plasma de
pacientes recuperados para o tratamento de SARS-CoV-2. Dentre eles, 35 ainda
não iniciaram recrutamento ou estão ativos, porém não recrutando, 60 estão
recrutando, seis estão disponíveis e três já finalizaram o recrutamento.
A maioria dos estudos (n=39) é de braço único. Para os demais, os
comparadores serão tratamento de suporte convencional, placebo, solução
salina ou de ringer lactato, plasma não imune, imunoglobulina humana,
hidroxicloroquina associada a antivirais ou antibióticos, antivirais, corticosteroide
e medicamentos imunomodulatórios. Seis registros são estudos de acesso
expandido

(estudos

NCT04372368,

de

coorte

NCT04374370,

único

experimental

NCT04338360,

–

NCT04363034,

NCT04358211

e

NCT04360486).
Quarenta e oito estudos têm estimativa de término entre maio e dezembro de
2020, enquanto outros 36 têm previsão de finalização em 2021. Oito estudos
estão em um horizonte mais distante, com previsão de finalização 2022 a 2023.
Seis registros não apresentaram previsão de finalização do estudo.
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Os resultados de cada estudo podem ser vistos com maior detalhe no Apêndice
3. Os estudos em andamento podem ser vistos no Apêndice 4.
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Metanálises dos resultados
Quatro estudos incluíram grupo comparador e foram incluídos nas metanálises
para negativação da carga viral, melhora clínica, alta hospitalar e mortalidade.
(32,36,38,39).
Os resultados das metanálises mostraram diferença entre os grupos para o
desfecho de negativação da carga viral, a favor do plasma de pacientes
recuperados plasma [RR = 2,50; IC 95%: (1,73 a 3,62), I 2 = 0]. Não houve
diferença em melhora clínica [RR = 2,30; IC 95%: (0,40 a 13,08); I2 = 71%], alta
hospitalar [RR=1,50; IC 95% = (0,96 a 2,34); I2 = 0] e mortalidade [RR = 0,69; IC
95%: (0,40 – 1,16), I2=40%] entre os grupos (Figuras 2 a 5).
Heterogeneidade estatística substancial foi observada somente na metanálise
para melhora clínica (I2 = 71%). Possivelmente, isto pode ser decorrente das
diferenças clínicas entre os pacientes de cada estudo, por exemplo, devido a
diferenças em tratamentos concomitantes e diferentes tempos de avaliação. No
estudo de Duan et al., 2020, o desfecho foi avaliado em até 3 dias (32), enquanto
o no estudo de Li et al., 2020, em até 28 dias (38). Embora nas demais
metanálises não tenha sido identificada heterogeneidade estatística substancial,
deve-se considerar possível heterogeneidade clínica entre os participantes de
cada estudo.

Figura 2. Metanálise da comparação entre plasma de pacientes recuperados e
tratamento padrão. Desfecho: negativação da carga viral.
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Figura 3. Metanálise da comparação entre plasma de pacientes recuperados e
tratamento padrão. Desfecho: melhora clínica.

Figura 4. Metanálise da comparação entre plasma de pacientes recuperados e
tratamento padrão. Desfecho: alta hospitalar.
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Figura 5. Metanálise da comparação entre plasma de pacientes recuperados e
tratamento padrão. Desfecho: mortalidade.

Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos
Os estudos incluídos na presente revisão apresentaram qualidade metodológica
baixa a moderada e risco de viés de moderado a alto. Os julgamentos dos
estudos incluídos, bem como as justificativas, estão apresentados na Figura 6 e
nos Quadros 2 e 3.
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Figura 6. Avaliação do risco de viés do ECR incluído pela ferramenta de risco
de viés da Cochrane (40).

Comentários:
Estudo aberto, com pacientes e
profissionais envolvidos cientes da
intervenção. Avaliação de desfechos
feita por equipe independente,
cegada. Alguns desfechos não
consideraram todos os pacientes,
embora estas possíveis perdas não
tenham sido relatadas. Houve
cálculo de tamanho amostral, mas
apenas
50%
dos
pacientes
planejados (igualmente entre os
grupos) foram incluídos devido à
redução de pacientes com COVID19 nos centros de estudo. Deste
modo, o encerramento do estudo foi
antecipado.
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Quadro 2. Risco de viés dos estudos observacionais comparativos incluídos (ferramenta ROBINS-I) (14).

Estudo

Viés devido
a fatores de
confusão

Viés
relacionados à
seleção dos
participantes
no estudo

Viés na
classificação
das
intervenções

Viés devido a
desvio das
intervenções

Viés devido à
perda de
informação
(relato
incompleto)

Viés relacionado à
avaliação/mensuração
dos desfechos

Viés
relacionado
ao relato dos
desfechos

Risco de Viés

Duan et
al., 2020
(32)

Crítico

Crítico

Sério

Sério

Baixo

Sem informação

Sério

Crítico

Zeng et
al., 2020
(36)

Sério

Sério

Sério

Sério

Baixo

Sem informação

Sem
informação

Sério

Liu et al.,
2020*

Baixo

Crítico

Sério

Sério

Baixo

Sem informação

Baixo

Crítico

Comentários

Amostra pequena; critérios de inclusão
e características de controles históricos
não definidos; análises não consideram
potenciais efeitos de confundidores e
informações sobre análises estatísticas
insuficientes; sem informação se os
avaliadores dos desfechos eram cegos.
Amostra pequena; critérios inclusão de
pacientes e seleção de tratamentos
não definidos; ausência de
padronização das amostras recebidas;
análises não consideram potencial
efeito de confundidores; sem
informação se os avaliadores dos
desfechos eram cegos.
Amostra pequena; critérios de seleção
para pacientes não especificados; sem
caracterização dos controles; sem
informação se os avaliadores dos
desfechos eram cegos para ambos os
grupos.
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Quadro 3. Risco de viés das séries de caso incluídas (ferramenta do JBI para séries de casos (15)).

Estudo

Critérios
de
Inclusão

Medida
adequada
da
condição

Método
adequado de
identificação
da condição

Inclusão
consecutiva
de
participante
s

Inclusão
completa de
participante
s

Clareza da
caracterização
sociodemográ
fica

Clareza da
caracterização
clínica

Relato de
desfechos e
seguimento

Descriçã
o clara
do
contexto

Adequabili
dade da
análise
estatística

Risco
de viés

Comentários

Shen et
al., 2020
(28)

Sim

Sim

Sim

Sim

Incerto

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Alto

Para um dos pacientes, nem
todos os desfechos foram
reportados na última
avaliação; uso de testes
paramétricos, análise de
regressão pouco clara

Zhang et
al., 2020
(31)

Sim

Sim

Sim

Não

Incerto

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Alto

Amostra de conveniência;
apenas descrição dos casos,
sem emprego de análises
estatísticas

Alto

Amostra de conveniência;
apenas descrição dos casos,
sem emprego de análises
estatísticas

Alto

Apresentação breve sobre os
casos sem qualquer tipo de
detalhamento. Material
suplementar não disponível.

Alto

Sem emprego de análises
estatísticas; alguns
desfechos não reportados
para todos os pacientes

Ahn et
al., 2020
(33)

Pei et al.,
2020* (9)

Jin et al.,
2020 (29)

Sim

Não

Sim

Sim

Incerto

Sim

Sim

Incerto

Sim

Não

Incerto

Sim

Incerto

Incerto

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Incerto

Não

Não

Não
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Estudo

Perotti et
al., 2020*
(30)

Ye, 2020
(34)

Joyner
et al.,
2020*
(35)

Salazar
et al.,
2020 (37)

Critérios
de
Inclusão

Não

Sim

Incerto

Sim

Medida
adequada
da
condição

Sim

Sim

Sim

Incerto

Método
adequado de
identificação
da condição

Sim

Sim

Sim

Sim

Inclusão
consecutiva
de
participante
s

Sim

Não

Sim

Sim

Inclusão
completa de
participante
s

Incerto

Sim

Sim

Sim

Clareza da
caracterização
sociodemográ
fica

Incerto

Sim

Sim

Sim

Clareza da
caracterização
clínica

Incerto

Incerto

Não

Incerto

Relato de
desfechos e
seguimento

Sim

Não

Incerto

Sim

Descriçã
o clara
do
contexto

Sim

Sim

Sim

Sim

Adequabili
dade da
análise
estatística

Não

Não

Sim

Não

Risco
de viés

Comentários

Alto

Inclusão de dados de
pacientes não mencionados
no método, sem informações
sobre suas características;
Perdas não relatadas;
análises não ajustada por
confundidores

Alto

Amostra de conveniência;
inclusão de pacientes
aparentemente arbitrária;
não há clareza sobre modo
de avaliação do desfecho;
apresentação incompleta dos
desfechos; sem emprego de
análises estatísticas.

Alto

Inclusão de pacientes de
acordo com julgamento
clínico, sendo que para
alguns pacientes não houve
critério bem definido;
Caracterização clínica
incompleta dos pacientes
(terapias utilizadas, tempo de
administração do plasma,
presença de comorbidades).
Perdas de seguimento não
mencionadas.

Alto

Características das amostras
de plasma não disponíveis
para todos os doadores;
apresenta apenas análise
descritiva.

Legenda: * Estudos em pre print.
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Avaliação da certeza da evidência
Foi utilizada a metodologia GRADE para avaliar a certeza da evidência para os
desfechos de interesse dessa revisão (listados na seção métodos). A certeza da
evidência foi considerada baixa para o desfecho de redução/ negativação da
carga viral de estudos comparativos e muito baixa para os demais desfechos
incluídos, tanto para os estudos comparativos quanto para as séries de casos.
Isso se deve ao desenho de estudo e ao risco de viés dos estudos que
contribuíram para as análises. A tabela resumo com os achados dos estudos e
as justificativas da avaliação para estudos com SARS-CoV-2 está apresentada
nos Apêndices 5 e 6.

DISCUSSÃO
O uso de plasma de pacientes recuperados tem sido estudado e utilizado em
diversas ocasiões. Esta terapia foi empregada durante as epidemias de
infecções virais por SARS-CoV em 2003, MERS-CoV em 2012, Ebola em 2014
(41), H1N1 em 2009, entre outras (11). Para estas condições, observou-se que
o uso de plasma de pacientes recuperados resultou em benefícios clínicos, como
redução de carga viral, de tempo de internação hospitalar e de mortalidade.
Entretanto, deve-se chamar atenção para o fato de que estes estudos eram em
sua maioria séries de casos com baixa qualidade metodológica (11,42–44).
Em epidemias de doenças infecciosas, o uso de plasma de pacientes
recuperados é utilizado como último recurso para o tratamento de casos graves
ou que ofereçam risco à vida (45). Considerando o grande número de indivíduos
acometidos e o número alarmante de mortes por Covid-19, a agência Food and
Drug Administration (FDA) aprovou o uso de plasma de pacientes recuperados
e emitiu, em 13 de abril de 2020, recomendações para uso investigativo desta
terapia para o tratamento de Covid-19 (46,47).
Em metanálises de estudos que compararam pacientes que receberam plasma
de pacientes recuperados e tratamento de suporte padrão em desfechos de
mortalidade, alta hospitalar, melhora clínica e negativação de carga viral,
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observou-se diferença significativa entre os grupos apenas para o último
desfecho [RR = 2,50; IC 95%: (1,73 a 3,62), I2 = 0].
Embora não tenha ocorrido heterogeneidade estatística substancial para a
maioria das análises, não se pode desconsiderar o possível efeito da
heterogeneidade clínica dos participantes de cada estudo sobre os resultados
encontrados. Todos os pacientes estavam em estado grave ou crítico, mas
apresentavam variações individuais quanto ao quadro de complicações,
tratamentos concomitantes, tempos e volumes de administração de plasma,
características clínicas basais, entre outras (32,36,38,39). Ademais, os estudos
incluídos tinham risco de viés alto (38), sério (36) ou crítico (32,39). Estes fatores,
somados à natureza dos estudos incluídos, resultaram em qualidade da
evidência baixa para negativação de carga viral e muito baixa para os demais
desfechos.
Em comparação entre pacientes graves e críticos que receberam plasma de
pacientes recuperados ou terapia de suporte padrão, observou-se que a primeira
parece ser favorável em pacientes graves, mas não em pacientes críticos em
mortalidade (32,39), tempo de internação hospitalar e melhora clínica (32).
Negativação da carga viral foi igualmente significativa para ambos os grupos de
pacientes graves e críticos (36,38). Entretanto, deve-se considerar que em
alguns casos foram feitas análises de subgrupo em estudo que incluiu apenas
50% do tamanho amostral planejado (38), os estudos incluíram amostras
pequenas, com controles insuficientemente descritos e a maioria não apresentou
análises ajustadas por confundidores, o que resultou em risco de viés/ crítico.
Dentre as séries de casos, negativação da carga viral ocorreu em tempos
variados

e

apenas

um

paciente

não

apresentou

este

desfecho

(9,28,29,31,33,34). Em um estudo, 76% dos pacientes apresentaram melhora
clínica após 14 dias de terapia (37). Nos outros dois que reportaram este dado,
100% apresentaram melhora. Entretanto, o tempo de avaliação entre estes
estudos foi variado. O tempo de internação foi variável (2 – 64 dias) e pacientes
com mais complicações permaneceram mais tempo internados ou ainda não
haviam

recebido

alta

no

momento

da

finalização

do

estudo
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(9,28,29,31,33,34,37). Apenas três reportaram óbitos em 7 e 14 dias, que variou
de 4% a 14,9% (30,35,37).
Nestas séries de caso, eventos adversos foram reportados em apenas três
estudos e foram pouco frequentes (9,30,35). Na maior série de casos incluída,
com 5.000 pacientes que receberam plasma de doentes recuperados, em até 4
horas após a administração do plasma, 0,14% (IC 95%: 0,07 – 0,29)
apresentaram TACO; 0,22% (IC 95%: 0,12 – 0,39) apresentaram TRALI; 0,06%
(IC 95%: 0,02 – 0,18) apresentaram reação alérgica grave à infusão. Mortalidade
relacionada à terapia foi de 0,08% (IC 95%: 0,03 – 0,21) (35).
Assim como com os estudos comparativos, os participantes destes estudos
apresentavam grande variabilidade clínica, o que pode ter interferido nos
resultados observados. Todos os estudos apresentaram alto risco de viés, dado
que a maioria tinha amostra pequena, com critérios de seleção e métodos de
inclusão que não foram claramente definidos e análises estatísticas que não
foram ajustadas por confundidores. Deste modo, a certeza na evidência foi baixa
para todos os desfechos considerados.
Considerando-se o pequeno número de pacientes incluídos na maioria dos
estudos, as diferenças nos tempos de administração da intervenção de
interesse, bem como sua variabilidade clínica e o alto risco de viés dos estudos,
a generalização dos achados é limitada e a confiança na evidência para os
desfechos avaliados, baixa ou muito baixa. Ademais, deve-se ter cautela ao
interpretar os resultados de alguns estudos publicados como preprint
(9,29,30,35,39) e que, portanto, não foram submetidos a peer review de
periódicos científicos.
Assim como ocorre nos outros casos de infecções emergentes, o uso de plasma
de pacientes recuperados encontra uma série de barreiras: 1) A falta de clareza
acerca das características do vírus, como mecanismos de replicação e interação
com o hospedeiro, o curso clínico da doença (11); 2) Necessidade de
reorganização dos bancos de sangue e disponibilidade de laboratórios e equipe
qualificada para analisar as amostras (48,49); 3) Estabelecimento de critérios
para seleção de doadores (44); 4) Estabelecimento de critérios para
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recrutamento dos doadores (44); 5) Estabelecimento de critérios para seleção
de pacientes elegíveis ao tratamento (44).
Atualmente, 104 estudos clínicos sobre o uso de plasma de pacientes
recuperados para o tratamento de Covid-19
estão em andamento. Destes, quarenta e oito têm término estimado para maio
a dezembro de 2020, enquanto os demais estão em um horizonte mais distante,
com previsão de finalização entre 2021 e 2023.
No Apêndice 7 consta a tabela da Evidência à Decisão, da metodologia GRADE,
com a sumarização dos principais achados e pontos relevantes a esta terapia
que devem ser considerados.
A presente revisão apresenta algumas limitações: 1) O processo de seleção das
evidências ocorreu por apenas um revisor e checado por um segundo. Embora
não seja ideal do ponto de vista metodológico, dadas as condições atuais e a
necessidade de respostas rápidas, optou-se por esta abordagem, seguindo o
recomendado por Tricco et al., 2017 (50); 2) Inclusão de estudos somente em
português, inglês e espanhol, o que pode ter resultado em perda de algum
estudo que possa ter sido publicado em outros idiomas. Entretanto, revisões
sistemáticas sobre o tema sem esta restrição foram consultadas e não foram
incluídos estudos adicionais.
CONCLUSÕES
Esta revisão sistemática rápida identificou 13 estudos clínicos (com dados
disponíveis) com risco de viés alto, que avaliaram os efeitos do plasma de
pacientes recuperados para infecção por Covid-19. Com base nos achados
destes estudos, os resultados de eficácia e segurança desta terapia em
pacientes com Covid-19 são frágeis. Atualmente, 104 estudos clínicos utilizando
esta terapia estão em desenvolvimento. O uso do plasma de pacientes
recuperados para o tratamento de Covid-19 ainda é incipiente e foi reportado em
treze estudos, sendo que a maioria possui pequeno tamanho amostral e alto
risco de viés, o que contribui para que se tenha uma confiança baixa ou muito
baixa no corpo de evidências. Deste modo, com base na evidência disponível,
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não é possível recomendar o uso rotineiro desta terapia no tratamento de
infecções por SARS-CoV-2. A terapia poderá ser utilizada no âmbito de estudos
clínicos devidamente registrados em órgãos competentes (Anvisa e CONEP).
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APÊNDICES
Apêndice 1. Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas.
Base de dados
Cochrane Library

Estratégia de busca

Resultados

#1
MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all trees
#2
severe acute respiratory syndrome coronavirus OR severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR
SARS-CoV 2 OR coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19
OR nCoV 2019 (Word variations have been searched)
#5
#1 OR #2 (Word variations have been searched)
#15
MeSH descriptor: [Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus] explode all trees
#16
#5 OR #15 (Word variations have been searched)
#22
COVID-19 serum therapy OR coronavirus disease-19 serotherapy
OR coronavirus disease 2019 serotherapy OR COVID-19 convalescent
serum treatment OR SARS-CoV-2 convalescent sera treatment OR SARSCoV-2 convalescent serum treatment OR Covid-19 convalescent sera
treatment OR convalescent serum treatment for Covid-19 OR COVID-19
convalescent plasma treatment OR convalescent plasma treatment for
Covid-19 OR SARS-CoV-2 convalescent plasma treatment (Word variations
have been searched)
#23
convalescent plasma OR plasma from recovered OR plasma
transfusion OR plasma therapy OR convalescent sera OR blood plasma
therapy OR blood-related therapy (Word variations have been searched)

81 (07/04)

#24
#25
Embase

Medrxiv

+1 (13/04)
+10 (27/04)
+ 295 (18/05)
+ 554 (03/06)

#16 AND #23 (Word variations have been searched)
#24 OR #22 (Word variations have been searched)

('convalescent serum'/exp OR 'convalescent serum' OR 'convalescent
plasma'/exp OR 'convalescent plasma' OR 'plasma from recovered' OR
'plasma transfusion'/exp OR 'plasma transfusion' OR 'plasma therapy'/exp
OR 'plasma therapy' OR 'convalescent sera' OR 'blood plasma therapy' OR
'blood-related therapy') AND [embase]/lim
AND
('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related coronavirus' OR 'severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2' OR 'sars-cov-2' OR 'sars cov 2' OR 'sars-cov2' OR
'coronavirus disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019' OR 'covid-19'
OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'sars coronavirus'/exp OR 'sars
coronavirus' OR 'middle east respiratory syndrome coronavirus'/exp OR
'middle east respiratory syndrome coronavirus' OR 'severe acute respiratory
syndrome coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory syndrome
coronavirus' OR 'mers-cov'/exp OR 'mers-cov' OR 'mers cov'/exp OR 'mers
cov' OR 'sars cov'/exp OR 'sars cov' OR 'sars-cov'/exp OR 'sars-cov') AND
[embase]/lim
(MERS CoV OR SARS CoV OR SARS CoV 2 OR COVID-19) AND
(convalescent plasma)

63 (07/04)
+2 (13/04)
+8 (27/04)
+ 32 (18/05)
+ 60 (03/06)

51 (07/04)
+7 (13/04)
+34 (27/04)
+71 (18/05)
+ 79 (03/06)

MEDLINE (via
PubMed)

((((convalescent plasma OR plasma from recovered OR plasma transfusion
OR plasma therapy OR convalescent sera OR blood plasma therapy OR
blood-related therapy)) AND ("SARS Virus"[Mesh] OR Severe Acute
Respiratory Syndrome Virus OR Severe Acute Respiratory Syndrome
coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-Cov2 OR SARS CoV 2 OR
coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 OR nCoV 2019 OR
"Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus"[Mesh] OR middle east
respiratory syndrome coronavirus OR "SARS Virus"[Mesh] OR SARS-CoV
OR SARS CoV OR MERS-CoV OR MERS CoV))) OR ("COVID-19
serotherapy" [Supplementary Concept] OR COVID-19 serum therapy OR

232 (07/04)
+9 (13/04)
+26 (27/04)
+56 (18/05)
+ 45 (03/06)
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coronavirus disease-19 serotherapy OR coronavirus disease 2019
serotherapy OR COVID-19 convalescent serum treatment OR SARS-CoV-2
convalescent sera treatment OR SARS-CoV-2 convalescent serum
treatment OR Covid-19 convalescent sera treatment OR convalescent
serum treatment for Covid-19 OR COVID-19 convalescent plasma treatment
OR convalescent plasma treatment for Covid-19 OR SARS-CoV-2
convalescent plasma treatment)
Opengrey

ClinicalTrials.gov

convalescent plasma OR plasma from recovered OR plasma transfusion OR
plasma therapy OR convalescent sera OR blood plasma therapy OR bloodrelated therapy AND (covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV OR MERSCoV OR severe acute respiratory syndrome coronavirus OR middle east
respiratory syndrome coronavirus)
convalescent plasma OR plasma from recovered OR plasma transfusion OR
plasma therapy OR convalescent sera OR blood plasma therapy OR bloodrelated therapy | COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-CoV 2 OR SARS-CoV2 OR nCoV 2019 OR severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 OR
MERS-CoV OR MERS CoV OR middle east respiratory syndrome
coronavirus

165 (07/04)
+0 (13/04,
27/04, 18/05 e
03/06)
23 (07/04)
+10 (13/04)
+55 (27/04)
+62 (18/05)
+34 (03/06)

WHO COVID-19
Database

(tw:(covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV OR MERS-CoV OR severe
acute respiratory syndrome coronavirus OR middle east respiratory
syndrome coronavirus)) AND (tw:(convalescent plasma OR plasma from
recovered OR plasma transfusion OR plasma therapy OR convalescent sera
OR blood plasma therapy OR blood-related therapy))

8 (03/06)

WHO ICTRP

Realizado Download da Planilha e filtrado por ‘convalescent plasma’ em
intervenção

83 (03/03)
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Apêndice 2. Estudos excluídos e razões para exclusão.
Estudo

Justificativa para exclusão

Xu et al., 2020 (17)

Série de 45 casos em que seis pacientes receberam plasma de pacientes
recuperados. Os autores não descreveram as características, procedimentos para
administração e desfechos destes pacientes.

Duan et al., 2020 (25)

Pre print com versão publicada disponível.

Salazar et al., 2020 (26)

Pre print com versão publicada disponível.

Langhi et al., 2020 (18)

Comentário sobre o uso de plasma de pacientes recuperados para o tratamento de
COVID-19. Estudos citados e pertinentes incluídos na presente revisão.

Zhao et al., 2020 (20)

Editorial sobre o uso de plasma de pacientes recuperados para o tratamento de
COVID-19. Estudos citados e pertinentes incluídos na presente revisão.

Syal et al., 2020 (21)

Comentário sobre o uso de plasma de pacientes recuperados para o tratamento de
COVID-19. Estudos citados e pertinentes incluídos na presente revisão.

Knudson et al., 2020
(23)

Relato de experiência sobre desenvolvimento e protocolo de uso de plasma de
pacientes recuperados, sem apresentar resultados de eficácia e segurança.

Anderson et al., 2020
(24)

Editorial com resultados in vitro de estudo que testou plasma de pacientes
previamente infectados com SARS-CoV para o tratamento de COVID-19.

Xi et al., 2020 (22)

Série de casos que incluiu pacientes que receberam terapia com plasma de pacientes
recuperados, mas não apresenta resultados específicos para este tratamento.

Budhai et al., 2020 (27)

Descrição de protocolo para administração de plasma de pacientes recuperados sem
apresentação de resultados.

Perotti et al., 2020 (19)

Apresentação de protocolo de estudo, sem resultados.

NCT02190799

Registro de estudo clínico cancelado sem justificativa

NCT04325672

Registro de estudo clínico cancelado devido ao início de programa de acesso
expandido pela mesma instituição
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Apêndice 3. Resultados de eficácia e segurança dos estudos incluídos.
Desfechos
Estudo

Intervenções

Tempo para
administração
do plasma

Grupos (n)
Mortalidade

Geral
Plasma (n=52)
Controle (n=51)

Li et al., 2020
(38)

Plasma: Volume
mediano de
plasma recebido:
200 ml (IIQ: 200300) + Outros
medicamentos
Controle Tratamento
padrão

Geral
Mortalidade em 28
dias [n/N(%)]
Plasma: 8/51
(15,7%)
Controle: 12/50
(24,0%)
p=0,30

Doença Grave
Plasma (n=23)
Controle (n=22)

Doença Grave
Mortalidade em 28
dias [n/N(%)]
Plasma: 0/23 (0)
Controle: 2/22
(9,1%)
p=0,49

Em risco de
vida
Plasma (n=29)
Controle (n=29)

Em risco de
vidaMortalidade
em 28 dias
[n/N(%)]
Plasma: 8/28
(28,6%)
Controle: 10/28
(35,7%)
p=0,57

NR

Redução/ Negativação
de carga viral
Geral
Negativação da carga
viral [n/N(%)]
24 h
Plasma: 21/47 (44,7%)
Controle: 6/40 (15,0%)
p=0,003
48 h
Plasma: 32/47 (68,1%)
Controle: 13/40 (32,5%)
p=0,001
72 h
Plasma: 41/47 (87,2%)
Controle: 15/40 (37,5%)
p<0,001
Geral
Negativação da carga
viral [n/N(%)]
24 h
Plasma: 7/21 (33,3%)
Controle: 2/17 (11,8%)
p=0,15
48 h
Plasma: 13/21 (61,9%)
Controle: 6/17 (35,5%)
p=0,10
72 h
Plasma: 19/21 (90,5%)
Controle: 15/17 (37,5%)
p<0,001
Em risco de
vidaNegativação da
carga viral [n/N(%)]
24 h
Plasma: 14/26 (53,8%)
Controle: 4/23 (17,4%)
p=0,01
48 h
Plasma: 19/26 (73,1%)
Controle: 7/23 (30,4%)
p=0,003

Tempo de
internação/ alta
hospitalar

Geral
Alta em 28 dias
[n/N(%)]
Plasma: 26/51
(51,0%)
Controle: 18/50
(36,0%)
p=0,13

Doença Grave
Alta em 28 dias
[n/N(%)]
Plasma: 21/23
(91,3%)
Controle: 15/22
(68,2%)
p=0,07

Em risco de vidaAlta
em 28 dias [n/N(%)]
Plasma: 5/28 (17,9%)
Controle: 3/28
(10,7%)
p=0,71

Eventos adversos

Estado clínico

Geral
[n/N(%)]
Plasma 2/51 (3,9%)
Controle: NR

Geral
Melhora clínica [n/N(%)]
Dia 7
Plasma: 5/52 (9,6%)
Controle: 5/51 (8,8%)
p=0,97
Dia 14
Plasma: 17/52 (32,7%)
Controle: 9/51 (17,6%)
p=0,08
Dia 28
Plasma: 27/52 (51,9%)
Controle: 22/51 (43,1%)
p=0,37

Doença Grave
[n/N(%)]
Plasma 1/13 (4,3%) - reação
alérgica não grave e provável
reação transfusional febril não
hemolítica em 2 h de infusão
Controle: NR

Doença Grave
Melhora clínica [n/N(%)]
Dia 7
Plasma: 3/23 (13,0%)
Controle: 4/22 (18,2%)
p=0,70
Dia 14
Plasma: 14/23 (60,9%)
Controle: 6/22 (27,3%)
p=0,02
Dia 28
Plasma: 21/23 (91,3%)
Controle: 15/22 (68,2%)
p=0,70

Em risco de vida[n/N(%)]
Plasma 1/29 (3,4%) – dispneia
em 6 h de infusão, com melhora
após 2 h do tratamento
medicamentoso
Controle: NR

Em risco de vida
Melhora clínica [n/N(%)]
Dia 7
Plasma: 2/29 (6,9%)
Controle: 5/29 (8,8%)
p>0,99
Dia 14
Plasma: 3/29 (10,3%)
Controle: 3/29 (10,3%)
p>0,99
Dia 28
Plasma: 6/29 (20,7%)
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Desfechos
Estudo

Intervenções

Tempo para
administração
do plasma

Grupos (n)
Mortalidade

Redução/ Negativação
de carga viral

Tempo de
internação/ alta
hospitalar

Eventos adversos

Controle: 7/29 (24,1%)
p=0,75

72 h
Plasma: 22/26 (84,6%)
Controle: 8/23 (34,8%)
p<0,001

Liu et al., 2020*
(39)

Plasma: Volume
de plasma
recebido: 500 ml
+ tratamento
padrão
Controle Tratamento
padrão

Duan et al.,
2020 (32)

Plasma: Volume
recebido: 200 ml
Controle Tratamento
padrão

Zeng et al., 2020
(36)

Plasma: Volume
recebido [ml,
mediana (IQR)]:
300 ml (200 –
600)
Controle Tratamento
padrão

[n/N(%)]
Plasma: 5/39
(12,8%)
Controle: 38/156
(24,4%)
p=0,039
mediana
(variação): 4 dias
(1 a 7) da
internação

Plasma (n=39)
Controle (n=156)

Modelo de Cox para
pacientes sem IOT:
HR=0,19 (IC 95%:
0,05 a 0,72),
p=0,015
Modelo de Cox para
pacientes IOT:
HR=1,24 (IC 95%:
0,33 a 4,67);
p=0,752

[mediana (IIQ)]
16,5 dias (11,0 –
19,3) do início
dos sintomas

Plasma (n=10)
Controle (n=10)

[n/N(%)]
Plasma: 0/10 (0)
Controle: 3/10 (30)
p<0,001

NR

Plasma (n=6)
Controle (n=15)

[n/N(%)]
Plasma: 5/6 (83,3%)
Controle: 14/15
(93,3%)
p=0,05

NR

Estado clínico

NR

NR

Status Respiratório
Dia 14
Piora Clínica
Plasma: 7/39 (18%)
Controle: 38/156 (24,3%)
p=0,167
OR=0,86 (IC95%:0,75 a 0,98); p=0,028
Uso de anticoagulantes parece ter sido
confundidor para efeito do plasma (OR não
ajustado vs. ajustado: 0,90 vs. 84)

Plasma: 3 pacientes
apresentavam carga
viral negativa antes da
administração
Negativação ou
manutenção do status
em 1 - 3 dias após
plasma em 9 pacientes;
em um paciente a
negativação ocorreu em
6 dias

[n/N(%)]
Plasma: 3/10 (30)
Controle: 0/10 (0)
p <0,001

Nenhum

[n/N(%)]
Plasma: 7/10 (70) apresentaram melhora
clínica
Controle: 1/10 (10) apresentou melhora
clínica e 6/10 (60%) se mantiveram
estáveis
p<0,001

Negativação [n/N (%)]
Plasma: 6/6 (100%)
Controle: 4 (26,7%)
p=0,004

[n/N(%)]
Plasma: 1/6 (16,7%)
Controle: 1/15
(6,7%)
p=NR

Nenhum

NR
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Desfechos
Estudo

Joyner et al.,
2020* (35)

Intervenções

Plasma: Volume
recebido: 200 a
500 ml

Tempo para
administração
do plasma

NR

Grupos (n)
Mortalidade

Plasma
(n=5.000)

4 horas após a
transfusão:
0,08% (IC 95%:
0,03 – 0,21); geral:
0,3%; relacionada à
terapia: 0,08%
7 dias:
14.9% (IC 95%:
13.8 a 16.0)

Redução/ Negativação
de carga viral

NR

Tempo de
internação/ alta
hospitalar

Eventos adversos

Estado clínico

NR

4 horas após a transfusão:
TACO
0,14% (IC 95%: 0,07 – 0,29);
geral: 0,14%; relacionada à
terapia: 0,14%
TRALI
0,22% (IC 95%: 0,12 – 0,39);
geral: 0,22%; relacionada à
terapia: 0,22%
Reação alérgica grave à
infusão
0,06% (IC 95%: 0,02 – 0,18);
geral: 0,06%; relacionada à
terapia: 0,06%

NR

5 EA em 4 pacientes
Em um caso houve
interrupça6o

7 dias: 3/46 (6,5%)

Perotti et al.,
2020* (30)

Salazar et al.,
2020 (37)

Plasma:
Unidades
recebidas:
01: 24/46
(52,2%); 02:
21/46 (45,6%);
03: 1/45 (2,2%)

Plasma: Volume
recebido: 300 ml
(24 pacientes);
600 ml (1
paciente, com
intervalo de 6
dias)

NR

[mediana (IIQ)]2
dias (2 a 4) da
internação10
dias (7,5 a 12,5)
do início dos
sintomas

Plasma (n=46)

Plasma (n=25)

Mortalidade em 23
pacientes
selecionados de
acordo com mesmo
critério de inclusão
a partir de coorte
independente: 30%
(IC 80%: 18 a 46).

[n/N (%)]:1/25 (4)

NR

NR

NR

[média
(variação)]14,3 dias
(2 – 25)

2 provavelmente relacionados
à terapia (febres e calafrios
durante a transfusão; febre);
2 possivelmente relacionados à
terapia (anafilaxia/
hipersensibilidade; TRALI);
1 não relacionado à terapia
(embolismo pulmonar)

Nenhum

NR

Dia 7 (em relação ao baseline)
36% melhora clínica (alta hospitalar ou
redução da necessidade de oxigênio)12%
piora clínica (progressão para ventilação
invasiva)
Dia 14 (em relação ao baseline)
76% melhora clínica (alta hospitalar ou
redução das necessidades de
oxigênio)12% piora clínica (progressão para
oxigênio de alto fluxo ou ventilação
invasiva, um óbito não relacionado à terapia
com plasma)
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Desfechos
Tempo para
administração
do plasma

Grupos (n)

Jin et al., 2020*
(29)

Plasma: Volume
recebido [ml,
média
(variação)]: 300
ml (200 – 400)

Entre 22 e 64
dias da
admissão

Plasma (n=6)
Dificuldade de
negativação
PCR (n=3)
Doença
recorrente (n=3)

Ye et al., 2020
(34)

Plasma:
1 transfusão
(n=4)
2 transfusões:
(n=1)
3 transfusões
(n=1)

NR para todos
os pacientes

Estudo

Intervenções

Shen et al.,
2020 (28)

Plasma: Volume
recebido: 400 ml

Entre 10 e 22
dias de
internação

Zhang et al.,
2020 (31)

Plasma Volume
médio (variação):
950 ml (200 a
2.400)

Entre 11 e 18
dias de
internação

Pei et al., 2020*
(9)

Plasma: Volume
NR

Entre 12 e 27
dias de
internação

Plasma (n=6)

Plasma (n=5)

Plasma (n=4)

Plasma (n=3)

Mortalidade

Redução/ Negativação
de carga viral

Tempo de
internação/ alta
hospitalar

Eventos adversos

Estado clínico

Nenhum

Negativação [dias,
média (DP)]
Para 5 pacientes: 9,2
(9,9)
Para um paciente não
houve negativação
variação (n=6): 2 - não
atingida

Tempo de
internação: 49 - 64
dias; um paciente
permanecia
internado

Nenhum

NR

Nenhum

100% apresentaram
negativação (tempo NR)

40% receberam alta
hospitalar (10 e 35
dias, para 2
pacientes NR)

Nenhum

100% dos pacientes apresentaram melhora
clínica.
Para 2 pacientes o tempo não foi reportado.
Para os demais, melhora clínica ocorreu
entre 1 e 10 dias.

1 dia: 1/5 (20%)
3 dias: 3/5 (60%)
12 dias: 5/5 (100%)

40% ainda
permaneciam
internados; entre os
que receberam alta,
o tempo de
internação variou
entre 51 a 55 dias

NR

100% dos pacientes apresentaram redução
do escore SOFA (variação pré: 2 a 10;
variação pós: 1 a 4)

Nenhum

Negativação entre 3 e 22
dias

Um paciente ainda
permanecia
internado. Os
demais receberam
alta entre 18 e 44
dias

Nenhum

Tempo para melhora clínica variou entre 1
e 16 dias

Nenhum

Negativação em 2
pacientes: para um
ocorreu após 4 dias e
para outro não foi
informado

Um paciente
permaneceu
internado por 26
dias

Reação anafilática em um
paciente

NR

Nenhum
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Desfechos
Estudo

Ahn et al., 2020
(33)

Intervenções

Plasma: Volume
recebido 500 ml

Tempo para
administração
do plasma

Entre 6 - 10 dias
de internação

Grupos (n)
Mortalidade

Plasma (n=2)

Nenhum

Redução/ Negativação
de carga viral

Tempo de
internação/ alta
hospitalar

Eventos adversos

Estado clínico

Redução: 9 -20 dias
Negativação: 20 -26 dias

Um paciente
permanecia
internado; outro
recebeu alta após
24 dias de
internação

Nenhum

Um paciente passou a apresentar melhora
clínica no dia seguinte à transfusão;
melhora de função respiratória e dos
exames de imagem de tórax após 9 dias

Legenda: DP, Desvio-Padrão; EA, Evento Adverso; IC, intervalo de Confiança; IIQ, intervalo Interquartil; NR, Não Reportado; SOFA, Sequential Organ Failure Assessment; TACO, Sobrecarga Circulatória Associada à
Transfusão; TRALI, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Estudos marcados com * são publicações em pre print.
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Apêndice 4. Características e detalhes metodológicos dos 104 estudos registrados.
Estudo

Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

Comparadores

Principais desfechos de
interesse

Financiamento

NCT04412486

Recrutando

I: 01/06/2020
T: 31/05/2022

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n=100)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Melhora na função
respiratória após a
transfusão

Gailen D. Marshall
Jr., MD PhD

NCT04403477

Recrutando

I: 20/05/2020
T: 30/08/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes a partir de 16 anos
com COVID-19 grave (n=20)

Plasma de pacientes
recuperados (200 ou 400
ml) + tratamento de suporte
padrão

Tratamento de
suporte padrão

Mortalidade hospitalar;
Tempo para óbito

Bangabandhu Sheikh
Mujib Medical
University

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Duração de
oxigenioterapia e suporte
ventilatório; tempo de
internação hospitalar;
admissão em UTI, dias
livres de ventilador;
incidência de EA graves

Institute for
Transfusion Medicine
of RNM

NCT04397523

Recrutando

I: 30/04/2020
T: 29/04/2021

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos com COVID19 grave ou em risco de vida
ou em risco para evoluir para
estes quadros (n=20)

NCT04408209

Recrutando

I: 23/04/2020
T: 15/09/2021

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos com COVID19 grave ou em risco de vida
com menos de 12 dias de
sintomas (n=60)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Sobrevida

National and
Kapodistrian
University of Athens

NCT04397757

Recrutando

I: 13/05/2020
T: 13/11/2020

ECR fase I,
aberto,
paralelo

Pacientes internados por
pneumonia por COVID-19
confirmada e piora do quadro
respiratório (n=80)

Plasma de pacientes
recuperados + tratamento
de suporte padrão

Tratamento de
suporte padrão

Incidencia de EA graves;
gravidade da doença

University of
Pennsylvania

NCT04393727

Recrutando

I: 01/05/2020
T: 30/10/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada (n=126)

Plasma de pacientes
recuperados

Terapia de suporte
padrão

Necessidade de VM
invasiva

Azienda Ospedaliero,
Universitaria Pisana
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Estudo

NCT04411602

Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

Recrutando

I: 07/04/2020
T: 30/12/2020

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n=90)

Plasma de pacientes
recuperados

Comparadores

Principais desfechos de
interesse

Financiamento

Sem comparador

Transfusão de pacientes
com insuficiência
respiratória por COVID19 com plasma de
pacientes recuperados

Ascension South East
Michigan

Biofarma

Recrutando

I: 01/05/2020
T: 01/08/2020

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 grave confirmada (n=10)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Teste de neutralização
por redução de placas; Ddímero; Proteína CReativa; Razão
Normalizada
Internacional, Índice de
Oxigenação; e radiografia
de tórax

NCT04405310

Recrutando

I: 20/05/2020
T: 20/07/2020

ECR fase II,
paralelo,
duplo-cego

Pacientes adultos com COVID19 confirmada moderada a
crítica (n=80)

Plasma de pacientes
recuperados + terapia de
suporte padrão
(hidroxicloroquina e
azitromicina)

Placebo + terapia de
suporte padrão
(hidroxicloroquina e
azitromicina

Mortalidade por todas as
causas

Grupo Mexicano para
el Estudio de la
Medicina Intensiva

NCT04395170

Ainda não
recrutando

I: 06/2020
T: 12/2020

ECR fase II/III,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19 com
necessidade de oxigênio
suplementar em fases iniciais
da doença (n=75)

Terapia de suporte
padrão

Admissão eu UTI e/ ou
VM

Lifefactors Zona
Franca, SAS

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Grupos 1 e 2:
mortalidade e sobrevida
global;
Grupo 3: progressão para
doença grave ou crítica
Grupo 4: incidência de
COVID-19

Northside Hospital,
Inc.

Plasma de paciente
recuperado + tratamento de
suporte padrão

Sem comparador

Eventos adversos

Hospital San Jose
Tecnologico de
Monterrey

NCT04407208

NCT04408040

Ainda não
recrutando

I: 06/2020
T: 06/2022

EC fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave e crítica
ou em alto risco para evoluir
para estes estados;
profissionais da saúde em
risco de exposição ao SARSCoV-2 ou com doença leve a
não grave (n=700)

NCT04333355

Recrutando

I: 15/04/2020
T: 30/04/2021

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com
infecção confirmada por
SARS-CoV-2 grave ou em
risco de vida (n = 20)

Plasma de pacientes
recuperados
Imunoglobulina hiperimune
anti-SARS-CoV-2
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Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

Comparadores

Principais desfechos de
interesse

Financiamento

Recrutando

I: 08/04/2020
T:01/07/2020

ECR fase II/II,
paralelo,
cegamento
único
(paciente)

Pacientes adultos, com
diagnostico confirmado de
COVID-19 (n = 426)

Plasma de paciente
recuperado

Tratamento de
suporte padrão

Mortalidade geral até alta
hospitalar ou máximo de
60 dias após admissão, o
que ocorrer primeiro

Erasmus Medical
Center

NCT04343755

Recrutando

I: 09/04/2020
T: 04/2021

EC fase II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 moderada a grave (n = 55)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Pacientes sem IOT: Taxa
de VM em 7 dias
Pacientes com IOT: Taxa
de mortalidade em 30
dias

Hackensack Meridian
Health

NCT04343261

Recrutando
por convite

I: 10/04/2020
T: 01/04/2021

EC fase II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n = 15)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Mortalidade
Carga viral
Titulação de anticorpos

Saint Francis Care

NCT04340050

Ativo, não
recrutando

I: 10/04/2020
T: 31/12/2021

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n = 10)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Viabilidade de
desenvolver o estudo
Tipo de suporte
respiratório

University of Chicago

NCT04389710

Recrutando

I: 15/04/2020
T: 14/04/2021

EC fase II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n = 100)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Número de pacientes que
receberam plasma de
convalescentes

Thomas Jefferson
University

NCT04372979

Ainda não
recrutando

I: 15/04/2020
T: 14/04/2021

ECR fase III,
paralelo, triplo
cego

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 com sintomas
respiratórios e fatores de risco
para piora (n=80)

Plasma de paciente
recuperado

Plasma não imune

Tempo de sobrevivência
sem necessidade de
ventilador

Direction Centrale du
Service de Santé des
Armées

NCT04388410

Ainda não
recrutando

I: 01/06/2020
T:31/12/2020

ECR fase II/III,
paralelo,
quadruplo
cego

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou com
fatores de risco para doença
grave (n = 250)

Plasma de paciente
recuperado

Solução salina em
embalagens
semelhantes às do
plasma

Gravidade da doença e
mortalidade;
EA que levem à
interrupção do tratamento

Instituto Nacional de
Ciencias Medicas y
Nutricion Salvador
Zubiran

NCT04391101

Ainda não
recrutando

I: 06/2020
T:12/2020

ECR fase III,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada internados em
UTI por choque ou falência
respiratória (n=231)

Plasma de paciente
recuperado

Tratamento de
suporte padrão

Mortalidade intrahospitalar por qualquer
causa

Hospital San Vicente
Fundación

Estudo

NCT04342182
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Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

NCT04384497

Recrutando

I: 07/05/2020
T:12/2020

EC fase I/II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada (n=50)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

NCT04389944

Recrutando

I: 31/03/2020
T:30/06/2020

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos internados
com pneumonia por COVID-19
confirmada (n=15)

Plasma de paciente
recuperado + tratamento de
suporte padrão

Sem comparador

NCT04377568

Ainda não
recrutando

I: 01/05/2020
T:01/05/2022

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes pediátricos com
COVID-19 confirmada (n=100)

Plasma de paciente
recuperado + tratamento de
suporte padrão

Tratamento de
suporte padrão

Recuperação clínica

The Hospital for Sick
Children

Recrutando

I: 07/04/2020
T:06/04/2021

EC fase II/III,
paralelo,
aberto

Pacientes com idade > 15
anos oncológicos e não
oncológicos, com COVID-19
grave ou com fatores de risco
para complicações (n=100)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Mortalidade intrahospitalar por COVID-19;
segurança

Fundacion Arturo
Lopez Perez

Porcentagem de
ventilação mecânica ou
hospitalização superior a
14 dias ou óbito durante
a internação

Pontificia Universidad
Catolica de Chile

Estudo

NCT04384588

Comparadores

Pacientes adultos sintomáticos
com diagnóstico confirmado de
COVID-19 (n=30)

Plasma de paciente
recuperado precoce

Plasma de paciente
recuperado se piora
de sintomas
respiratórios ou
persistência de
sintomas

Principais desfechos de
interesse
Número e proporção de
pacientes que progridem
para ventilação ou
necessidade contínua de
oxigênio suplementar
EA graves; eliminação
viral em swab de
nasofaringe; internação
em UTI; mortalidade
intra-hospitalar

Financiamento

Joakim Dillner

University Hospital,
Basel, Switzerland

NCT04375098

Recrutando

I: 07/04/2020
T:06/04/2021

EC fase III,
paralelo,
aberto

NCT04390178

Ativo, não
recrutando

I: 10/04/2020
T:12/2021

EC fase I/II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 e sintomas
respiratórios (n=10)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Progressão de doença

Joakim Dillner

NCT04392232

Recrutando

I: 05/05/2020
T:31/12/2021

EC fase II,
aberto, braço
único

Pacientes com idade > 16
anos com diagnóstico
confirmado de COVID-19
grave ou de alto risco (n=100)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Taxa de sobrevida

TriHealth Inc.

NCT04374487

Ainda não
recrutando

I: 09/05/2020
T: 09/05/2021

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada, moderada, grave
ou em risco de vida (n=100)

Plasma de paciente
recuperado

Tratamento de
suporte padrão

Progressão para SRAG
evitada

Max Healthcare
Insititute Limited
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Estudo

Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

Comparadores

Principais desfechos de
interesse

Financiamento

NCT04374526

Ainda não
recrutando

I: 15/05/2020
T: 30/06/2021

ECR fase II/III,
paralelo,
aberto

Pacientes idosos com
pneumonia em TC e presença
de uma ou mais comorbidades
(n=182)

Plasma de paciente
recuperado + tratamento de
suporte padrão

Tratamento de
suporte padrão

Taxa de progressão de
COVID-19

Fondazione
Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS

Plasma de paciente
recuperado

Albumina

Taxa de doença grave

Columbia University

NCT04390503

Ainda não
recrutando

I: 04/2020
T: 04/2021

ECR fase II/III,
paralelo,
aberto

Contactantes próximos de
pacientes com COVID-19
confirmada assintomáticos ou
com sintomas leves com
infecção por SARS-CoV-2
confirmada ou não durante
triagem (n=200)

NCT04385199

Recrutando

I: 04/05/2020
T: 01/08/2021

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
(n=30)

Plasma de paciente
recuperado

Tratamento de
suporte padrão

Melhora da doença
respiratória

Henry Ford Health
System

NCT04385186

Ainda não
recrutando

I: 20/05/2020
T: 30/11/2021

ECR fase II,
paralelo,
cegamento
único

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
(n=60)

Plasma de convalescente
inativado + tratamento de
suporte padrão

Tratamento de
suporte padrão

Redução de mortalidade

National Blood Center
Foundation, Hemolife

NCT04365439

Ainda não
recrutando

I: 27/04/2020
T: 30/06/2020

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos
hospitalizados com pneumonia
por COVID-19 (n=10)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Titulação de anticorpos
anti-SARS-CoV-2 nas
amostras de plasma dos
doadores e dos
pacientes; mudanças na
concentração de
citocinas inflamatórias; e
decaimento de carga viral

NCT04388527

Recrutando

I: 30/04/2020
T: 30/09/2020

EC fase I
aberto, braço
único

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada, em VM ou ECMO
(n=50)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

EA graves; tempo para
melhora clínica

University of
Pennsylvania

NCT04374565

Recrutando

I: 05/05/2020
T: 05/04/2021

EC fase II
aberto, braço
único

Pacientes adultos com
sintomas respiratórios por
COVID-19 confirmada (n=29)

Plasma de paciente
recuperado com alta
titulação de anticorpos

Sem comparador

Transferência para UTI;
mortalidade em 28 dias

University of Virginia

Enos Bernasconi
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Estudo

Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

Comparadores

Principais desfechos de
interesse

Financiamento

NCT04380935

Ainda não
recrutando

I: 11/05/2020
T: 31/08/2020

EC fase II/III,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia grave por COVID19 confirmada em VM (n=60)

Plasma de paciente
recuperado + tratamento de
suporte padrão

Tratamento de
suporte padrão

Mortalidade por todas as
causas

Indonesia University

NCT04377672

Ainda não
recrutando

I: 18/05/2020
T: 18/05/2022

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes pediátricos com
diagnóstico de COVID-19
confirmada ou exposição de
alto risco e risco para doença
grave (n=30)

Plasma de paciente
recuperado com alta
titulação de anticorpos

Sem comparador

Segurança

Johns Hopkins
University

NCT04364737

Recrutando

I: 17/04/2020
T: 30/04/2023

ECR fase II,
paralelo, duplo
cego

Pacientes adultos com
sintomas respiratórios por
COVID-19 confirmada, em
oxigênio suplementar, não VM
ou ECMO (n=300)

Plasma de paciente
recuperado

Solução salina ou de
ringer lactato

Número de pacientes em
cada classificação da
escala de gravidade da
OMS

NYU Langone Health

NCT04373460

Ainda não
recrutando

I: 19/05/2020
T: 31/01/2023

ECR fase II,
paralelo, triplo
cego

Pacientes pediátricos com
diagnóstico de COVID-19
confirmada ou exposição de
alto risco e risco para doença
grave (n=1344)

Plasma de paciente
recuperado

Plasma não imune

Incidência acumulada de
hospitalização ou óbito
prévio à hospitalização;
EA graves, EA grau ≥ 3

Johns Hopkins
University

Recrutando

I: 16/04/2020
T: 30/03/2021

EC fase III,
sequencial,
aberto

Pacientes pediátricos e adultos
(>31 dias de vida) com
COVID-19 confirmada (n=240)

Plasma de paciente
recuperado (doença
moderada, grave, crítica)

Tratamento de
suporte padrão
(doença leve)

Recrutando

I: 06/05/2020
T: 30/09/2020

ECR fase III,
paralelo,
duplo-cego

Pacientes com16 a 90 anos
com pneumonia por COVID-19
conformada grave com
necessidade de VM invasiva
ou SRAG (n=500)

Plasma de pacientes
recuperados

Imunoglobulina

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada e febre (n=60)

Plasma hiperimune de
pacientes recuperados

Plasma não imune

Número e proporção de
pacientes afebris

Federal Research
Clinical Center of
Federal Medical &
Biological Agency,
Russia

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada e escore MSOFA >
2 (n=333)

Plasma de paciente
recuperado + tratamento de
suporte padrão

Solução salina +
tratamento de suporte
padrão

Estado clínico no followup de 30 dias

Hospital Italiano de
Buenos Aires

NCT04376034

NCT04381858

NCT04392414

Recrutando

I: 01/05/2020
T: 15/09/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

NCT04383535

Ainda não
recrutando

I: 15/05/2020
T: 20/08/2020

ECR
multicêntrico,
paralelo,
quadruplo
cego

Tempo para identificação
de doadores e coleta da
amostra; tempo para
consentimento da
infusão; sobrevivência
Tempo médio de
hospitalização; evolução
do índice médio de
oxigenação; taxa de
SRAG, taxa e tempo para
óbito; tempo médio para
VM invasiva

West Virginia
University

Centenario Hospital
Miguel Hidalgo

45

Estudo

Status

Data Prevista
Início/Término

Desenho

Participantes (n)

Intervenção

Comparadores

Principais desfechos de
interesse

Financiamento

NCT04385043

Recrutando

I: 15/05/2020
T: 20/08/2020

ECR fase II/III
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 grave (n=400)

Plasma hiperimune de
pacientes recuperados
+Terapia de suporte padrão

Terapia de suporte
padrão

Redução de mortalidade

University of
Catanzaro

Hidroxicloroquina +
Azitromicina;
Lopinavir/ritonavir
+Interferon β-1b +
Hidroxicloroquina

Incidencia de EA graves
ou graus 3 e 4;
mortalidade [por todas as
causas; necessidade de
VM; Escore SOFA ≥ 3;
alteração de IL-6, Ddímero ou ferritina

Andalusian Network
for Design and
Translation of
Advanced Therapies

Melhora do estado geral

Ain Shams University

NCT04366245

Recrutando

I: 04/2020
T: 12/2021

ECR fase I/II
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
COVID-19 (n=72)

Plasma de pacientes
recuperados

NCT04376788

Ainda não
recrutando

I: 05/05/2020
T: 01/06/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
grave (n=15)

Transfusão de hemácias

Plasma de pacientes
recuperados + azul
de metileno;
Plasma de pacientes
recuperados + azul
de metileno +
transfusão de
hemácias

NCT04363034

Disponível

ND

Acesso
expandido

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida

Plasma de paciente
recuperado

ND

ND

University of
Arkansas

NCT04374370

Disponível

ND

Acesso
expandido

Pacientes de 6 a 99 anos com
COVID-19 confirmada grave
ou em risco de vida

Plasma de paciente
recuperado

ND

ND

AdventHealth

Pacientes adultos com COVID19 confirmada moderada,
grave ou em risco de vida
internados para tratamento de
complicações

Plasma de paciente
recuperado

ND

ND

University of
Colorado, Denver

NCT04372368

Disponível

ND

Acesso
expandido

NCT04338360

Disponível

ND

Acesso
expandido

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida

Plasma de paciente
recuperado

ND

ND

Mayo Clinic

ND

Acesso
expandido

Pacientes adultos internados
em UTI e intubados por
manifestações respiratórias ou
pacientes internados por

Plasma de paciente
recuperado

ND

ND

Nakhle Saba, MD

NCT04358211

Disponível
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manifestações respiratórias de
COVID-19 confirmada
NCT04360486

Disponível

ND

Acesso
Expandido

Pacientes com COVID-19
confirmada grave ou em risco
de vida

Plasma de paciente
recuperado

ND

ND

U.S. Army Medical
Research and
Development
Command

NCT04332380

Ainda não
recrutando

I: 01/04/2020
T: 31/12/2021

EC fase II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada moderada
(n=10)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Carga viral
Titulação de IgM e IgG
anti-SARS-CoV-2

Universidad del
Rosario

NCT04327349

Recrutando
por convite

I: 28/03/2020
T: 30/09/2020

EC, aberto,
braço único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave e não
intubados (n=30)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Mortalidade
Alterações em proteína
C-reativa, IL-6, TNF-α, e
na razão PaO2/FiO2

Mazandaran
University of Medical
Sciences

NCT04332835

Ainda não
recrutando

I: 01/05/2020
T: 31/12/2021

ECR fase II/II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada moderada
(n=80)

Plasma de paciente
recuperado +
hidroxicloroquina +
azitromicina

Hidroxicloroquina +
azitromicina

Carga viral
Titulação de IgM e IgG
anti-SARS-CoV-2

Universidad del
Rosario

NCT04292340

Recrutando

I: 01/02/2020
T: 31/12/2020

Observacional,
série de casos
prospectiva

Pacientes com COVID-19 que
receberam plasma de
pacientes recuperados (n=115)

Plasma de paciente
recuperado

Sem comparador

Taxa de eliminação viral;
Número de pacientes
com diferentes desfechos
(morte, doença crítica e
recuperação)

NCT04333251

Ainda não
recrutando

I: 01/04/2020
T: 31/12/2022

ECR fase I,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos, com
diagnostico confirmado de
COVID-19 (n = 426)

Plasma de paciente
recuperado

Tratamento de
suporte padrão

Redução de oxigênio e
ventilação de suporte

Baylor Research
Institute

NCT04323800

Ainda não
recrutando

I: 15/05/2020
T: 01/2023

ECR fase II,
paralelo, triplo
cego

Indivíduos adultos expostos a
pacientes com COVID-19
(n=150)

Plasma de paciente
recuperado

Plasma não imune

Incidência de pacientes
com diferentes
gravidades de doença;

Johns Hopkins
University

NCT04321421

Recrutando

I: 17/03/2020
T: 31/05/2020

EC, aberto,
braço único

Pacientes adultos com SRAG
por SARS-CoV-2 confirmada
em uso de CPAP ou VM
(n=49)

Plasma hiperimune de
pacientes recuperados

Sem comparador

Mortalidade por qualquer
causa

Foundation IRCCS
San Matteo Hospital

Shanghai Public
Health Clinical Center
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NCT04345679

Ainda não
recrutando

I: 14/04/2020
T: 01/04/2021

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos, com
diagnostico confirmado de
COVID-19 (n = 20)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Carga viral

Orthosera Kft.

NCT04356534

Recrutando

I: 19/04/2020
T: 30/06/2020

ECR, paralelo,
aberto

Pacientes adultos, com
diagnostico de COVID-19 com
alterações em exames de
imagem e hipóxia (n = 20)

Plasma de pacientes
recuperados + cuidado
padrão

Tratamento de
suporte padrão
(incluindo antivirais)

Necessidade de
ventilação invasiva

Royal College of
Surgeons in Ireland Medical University of
Bahrain

NCT04347681

Recrutando

I: 12/04/2020
T: 11/04/2021

EC fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
diagnóstico de confirmado de
COVID-19 grave, com
necessidade de UTI (n=40)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem intervenção

Tempo de permanência
em UTI
Segurança
Eventos adversos graves

King Fahad Specialist
Hospital Dammam

Recrutando

I: 03/04/2020
T: 07/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos, com
diagnóstico confirmado de
COVID-19, sem necessidade
de VM (invasiva ou não) ou O2
de alto fluxo (n=278)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento de
suporte padrão

Proporção de pacientes
hospitalizados com
necessidade de VNI ou
O2 em alto fluxo; VM ou
ECMO; óbitos

Cristina Avendaño
Solá

NCT04353206

Recrutando

I: 05/2020
T: 05/2021

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com
insuficiência respiratória por
COVID-19 confirmada (n=90)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

NCT04345991

Ainda não
recrutando

I: 14/04/2020
T: 01/06/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 leve (n=120)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento de
suporte padrão

NCT04356482

Ainda não
recrutando

I: 05/2020
T: 12/2020

EC fase I/II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com COVID19 grave (n=90)

Plasma de pacientes
recuperados

NCT04345523

Sem comparador

Proporção de pacientes
que consentem em
participar do estudo e
recebem pelo menos
uma dose da intervenção
Sobrevivência sem
necessidade de
ventilador ou
medicamentos
imunomodulatórios;
Escala de progressão da
OMS ≥ 6
Melhora clínica;
Melhora nas imagens de
tomografia;
Positividade para COVID19;
Eventos adversos
precoces e tardios da
terapia com plasma

Noah Merin

Assistance Publique Hôpitaux de Paris

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado
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NCT04355767

Ainda não
recrutando

I: 05/2020
T: 12/2020

ECR fase II,
paralelo,
duplo-cego

Pacientes adultos com COVID19 confirmada atendidos em
departamentos de emergência
(n=206)

Plasma de paciente
recuperado

Plasma não imune

Tempo para progressão
de doença

Stanford University

NCT04357106

Recrutando

I: 13/04/2020
T: 08/2020

EC fase II,
aberto, braço
único

Pacientes adultos com
diagnostico confirmado de
COVID-19 graves internados
em UTI (n=10)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Lesão pulmonar;
Sobrevida global

Centro de
Hematología y
Medicina Interna

NCT04352751

Recrutando

I: 01/05/2020
T: 04/2021

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 grave ou crítica
(n=2.000)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Mudança no estado de
gravidade da COVID-19

Hilton Pharma

NCT04346446

Recrutando

I: 21/04/2020
T: 30/06/2020

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 grave (n=20)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Plasma não imune +
Tratamento padrão

Proporção de pacientes
livres de VM

Institute of Liver and
Biliary Sciences, India

NCT04359810

Recrutando

I: 21/04/2020
T: 04/2021

ECR fase II,
paralelo,
duplo-cego

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 grave (n=105)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Plasma não imune +
Tratamento padrão

Tempo para melhora
clínica

Max R. O'Donnell

NCT04348656

Ainda não
recrutando

I: 27/04/2020
T: 31/12/2020

ECR fase III,
paralelo,
aberto

Pacientes com idade ≥ 16
anos com manifestações
respiratórias de COVID-19
confirmada em uso de O2
suplementar (n=1.200)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento de
suporte padrão

Intubação;
Óbito hospitalar

Hamilton Health
Sciences Corporation

NCT04344535

Recrutando
por convite

I: 08/04/2020
T: 31/08/2021

ECR fase I/II,
paralelo,
quadruplocego

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 hospitalizados
(n=500)

Plasma de paciente
recuperado

Plasma não imune

Número de dias livres de
ventilação

Stony Brook
University

I: 24/04/2020
T: 04/2021

ECR fase III,
paralelo, triplocego

Pacientes adultos internados
ou aguardando internação em
departamento de emergência
com insuficiência respiratória
aguda por COVID-19
confirmada (n=500)

Plasma de paciente
recuperado

Placebo

Escala ordinal de
desfechos da COVID-19

Vanderbilt University
Medical Center

NCT04362176

Recrutando
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NCT04361253

Recrutando

I: 30/04/2020
T: 12/2021

ECR fase III,
paralelo,
duplo-cego

Pacientes com idade >1 ano
internados por COVID-19
confirmada

Plasma de paciente
recuperado com alta
titulação de anticorpos

Plasma não imune

Escore da escala de
progressão da OMS
modificada ≥ 6

Brigham and
Women's Hospital

NCT04358783

Ainda não
recrutando

I: 27/04/2020
T: 30/05/2021

ECR fase II,
paralelo,
quadruplocego

Pacientes adultos com
pneumonia por SARS-CoV-2
confirmada com necessidade
de oxigênio suplementar
(n=30)

Plasma de paciente
recuperado

Melhor terapia
disponível

Mortalidade precoce por
todas as causas

Hospital Universitario
Dr. Jose E. Gonzalez

NCT04354831

Recrutando

I: 11/05/2020
T: 01/05/2023

EC fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 grave internados
em UTI ou enfermarias
(n=131)

Plasma de Paciente
recuperado

Sem comparador

Mortalidade geral em 60
dias

Medical College of
Wisconsin

NCT04348877

Ainda não
recrutando

I: 20/04/2020
T: 12/2020

EC, aberto,
braço único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n=20)

Plasma de Paciente
recuperado

Sem comparador

Eliminação viral

Ain Shams University

NCT04355897

Recrutando

I: 04/2020
T: 08/2020

EC fase I,
aberto, braço
único

Pacientes adultos
hospitalizados com COVID-19
confirmada e sintomática
(n=100)

Plasma de Paciente
recuperado

Sem comparador

Redução de mortalidade

The Christ Hospital

NCT04346589

Recrutando

I: 15/04/2020
T: 07/2020

EC, aberto,
braço único

Pacientes adultos com
diagnóstico confirmado de
COVID-19 em necessidade de
ventilação mecânica (n=10)

Imunoglobulina de pacientes
recuperados

Sem comparador

Número de dias de
ventilação mecânica

A.O. Ospedale Papa
Giovanni XXIII

NCT04345289

Ainda não
recrutando

I: 20/04/2020
T: 15/06/2021

ECR fase III,
paralelo,
quadruplocego

Pacientes adultos com COVID19 confirmada e evidência de
pneumonia (n=1500)

Plasma de pacientes
recuperados ou sarilumabe
ou hidroxicloroquina ou
baricitinibe

Placebo injetável ou
placebo oral

Mortalidade por todas as
causas ou necessidade
de ventilação invasiva

Thomas Benfield

I: 11/04/2020
T: 11/11/2020

ECR fase II/III,
designação
fatorial,
cegamento
único
(investigador)

Pacientes com COVID-19
(n=500)

Hidroxicloroquina +
azitromicina ou doxiciclina
ou clindamicina ou
clindamicina + primaquina

Remdesivir;
tocilizumabe;
metilprednisolona;
Interferon-Alfa 2b;
losartana; plasma de
pacientes
recuperados

Melhora na medida de
FMTVDM com imagem
nuclear

The Camelot
Foundation

NCT04349410

Recrutando
por convite
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ChiCTR2000029850

Recrutando

I: 15/02/2020
T: NI

EC não
randomizado,
controlado

Pacientes com idade entre 16
– 99 anos com piora clínica
apesar do tratamento intensivo
(n=20)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Tratamento padrão

Mortalidade

The First Affiliated
Hospital of Zhejiang
University School of
Medicine

ChiCTR2000030039

Recrutando

I: 01/02/2020
T: NI

EC não
randomizado,
controlado

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
“normal”, grave ou crítica
(n=90)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Presença de SARS-CoV2 e níveis de anticorpos
anti-SARS-CoV-2

Affiliated Hospital of
Xuzhou Medical
University

ChiCTR2000030627

Recrutando

I: 01/02/2020
T: 30/05/2020

ECR paralelo,
controlado

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada grave ou crítica
(n=30)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Tratamento padrão

Temperatura; detecção
de SARS-CoV-2

The First Affiliated
Hospital of
Zhengzhou University

ChiCTR2000029757

Recrutando

I: 14/02/2020
T: 02/05/2021

ECR paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada grave ou crítica
(n=200)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Tratamento padrão

Tempo para melhora
clínica

China-Japan
friendship hospital

ChiCTR2000030702

Recrutando

I: 15/02/2020
T: 15/08/2021

ECR paralelo,
aberto

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada grave (n=50)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Tratamento padrão

Tempo para melhora
clínica

China-Japan
friendship hospital

ChiCTR2000031501

Ainda não
recrutando

I:27/03/2020
T:17/07/2020

EC não
randomizado

Pacientes adultos com
pneumonia por COVID-19
confirmada grave ou crítica
(n=20)

Plasma de pacientes
recuperados + Tratamento
padrão

Tratamento padrão

Mortalidade intrahospitalar

Eastern theater
General Hospital

ChiCTR2000033056

Recrutamento
completo

I: 29/01/2020
T: 30/04/2020

EC
sequencial,
braço único

Pacientes adultos com COVID19 recorrente ou com longos
ciclos de tratamento (n=6)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Duração de negativação

Guizhou Provincial
Jiangjunshan Hospital

ChiCTR2000033323

Recrutamento
completo

I: 11/05/2020
T: 19/05/2020

EC
sequencial,
braço único

Pacientes com idade entre 4550 aos com COVID-19 (n=24)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Taxa de cura

Nenhum
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IRCT20200310046736N1

Ainda não
recrutando

I: NI
T: NI

ECR fase II/III,
paralelo,
quíntuplo cego

Pacientes com idade entre 2045 anos com pneumonia por
COVID-19 sintomática(n=45)

Plasma de pacientes
recuperados

Solução de
imunoglobulina
derivada de plasma

Remissão total de
sintomas; negativação de
RT-PCR; tomografia de
tórax normal

Ahvaz University of
Medical Sciences

IRCT20200325046860N1

Recrutando

I: 15/03/2020
T: 20/08/2020

EC aberto,
braço único

Pacientes com COVID-19
moderada a grave não
responsivos a outros
tratamentos (n=200)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Melhora da função
respiratória

Darmanara .Co

IRCT20200406046968N2

Recrutando

I: 04/05/2020
T: 05/07/2020

EC fase II/III,
aberto, braço
único

Pacientes com SRAG por
COVID-19 em necessidade de
oxigênio suplementar ou VM
(n=30)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Melhora clínica

Tabriz University of
Medical Sciences

IRCT20200416047099N1

Recrutamento
completo

I: 05/04/2020
T: 20/05/2020

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos com
pneumonia grave por COVID19 (n=10)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Tamanho da lesão
pulmonar; duração da
febre; frequência
respiratória; e razão
PaO2/FiO2

Shahid Beheshti
University of Medical
Sciences

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Quantidade de VM;
contagem de glóbulos
brancos; porcentagem de
linfócitos T CD8 e CD4; e
Proteína C-Reativa

Semnan University of
Medical Sciences

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Redução em mortalidade
por todas as causas

Ardabil University of
Medical Sciences

Pacientes com idade entre 25
– 46 anos com COVID-19
internados em UTI em estado
crítico com necessidade de VM
invasiva ou não invasiva
(n=12)
Pacientes com pneumonia por
COVID-19 confirmada sem
melhora clínica após
tratamento convencional
(n=60)

IRCT20151228025732N53

Recrutando

I: 20/04/2020
T: 20/06/2020

EC paralelo

IRCT20150808023559N21

Recrutando

I: 05/05/2020
T: 22/08/2020

ECR fase I/II,
paralelo,
aberto

IRCT20200404046948N1

Recrutando

I: 13/04/2020
T: 20/06/2020

ECR fase III,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou em
risco de vida (n=60)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Melhora clínica

Artesh University of
Medical Sciences

IRCT20200414047072N1

Recrutando

I:14/04/2020
T: 30/04/2021

EC aberto,
braço único

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou crítica
(n=357)

Plasma de pacientes
recuperados

Sem comparador

Febre; infiltrados
pulmonares; saturação
de oxigênio arterial;
resolução da infecção

Hilton Pharma Pvt.
Ltd.
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Tratamento padrão

Comprometimento
pulmonar; saturação de
oxigênio; carga viral;
exames laboratoriais;
tempo de internação e
duração de VM

Birjand University of
Medical Sciences

IRCT20200413047056N1

Recrutando

I:18/04/2020
T: 19/06/2020

ECR fase III,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave ou crítica
(n=15)

Plasma de pacientes
recuperados + tratamento
padrão;
Imunoglobulina + tratamento
padrão

IRCT20200501047258N1

Recrutando

I:04/05/2020
T: 35/05/2021

ECR fase II/III,
paralelo,
aberto

Pacientes com COVID-19
confirmada em risco de vida
(n=120)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Tempo de internação;
tempo de admissão em
UTI; tempo de VM; taxa
de sobrevida

Oroumia University of
Medical Sciences

Tratamento padrão

Mortalidade por todas as
causas

University of Oxford

ISRCTN50189673
NCT04381936

Recrutando

I: 19/03/2020
T: 12/2020

ECR fase II/III,
fatorial, aberto

Pacientes hospitalizados por
COVID-19 (n=12.000)

Corticosteroides em baixa
dose;
hidroxicloroquina;
azitromicina;
plasma de pacientes
recuperados;
lopinavir-ritonavir;
tocilizumabe

CTRI/2020/04/024775

Ainda não
recrutando

I: 22/04/2020
T: NI

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada moderada
(n=452)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Progressão para SRAG;
Mortalidade

Indian Council Of
Medical Research

CTRI/2020/04/024804

Aberto para
recrutamento

I: 11/05/2020
T: NI

EC fase I/II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada grave (n=14)

Plasma de pacientes
recuperados + tratamento
padrão

Tratamento padrão

Segurança; melhora
clínica

International Stemcell
Services Ltd

CTRI/2020/04/024915

Ainda não
recrutando

I: 09/05/2020
T: NI

ECR fase II,
paralelo,
aberto

Pacientes adultos com COVID19 confirmada moderada
(n=100)

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento padrão

Progressão para SRAG;
Mortalidade

Max Super Speciality
Hospital A Unit of
Devki Devi
Foundation

Legenda: COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; EA, eventos adversos; ECR, Ensaio Clínico; ECR, Ensaio Clínico Randomizado; FIO2, Fração Inspirada de Oxigênio; FMTVDM, Método de Fleming para Diferenciação e Metabolismo Tecidual e Vascular; I, Início;
IgG, Imunoglobulina G; IgM, Imunoglobulina M; IL, Interleucina; IOT, Intubação Orotraqueal; MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; MSOFA, Avaliação Sequencia de Falência de Órgãos Modificada; ND, Não Disponível; SARS-CoV-2, Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2; SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave; T, Término; TNF, Fator de Necrose Tumoral; PaO2, Pressão Parcial de Oxigênio; RNA, Ácido Ribonucleico; UTI, Unidade de Terapia Intensiva.

53

Apêndice 5. Tabela com sumário dos resultados e certeza no conjunto de evidências diretas para SARS-CoV-2 da comparação plasma de
pacientes recuperados vs. tratamento de suporte padrão.
Avaliação da certeza
№ dos
estudos

Delineamento
do estudo

№ de pacientes

Efeito
Certeza

Importância

90 menos por
1.000
(de 174 menos
para 46 mais)

⨁◯◯◯

CRÍTICO

RR 2.50
(1.73 para 3.62)

518 mais por
1.000
(de 252 mais
para 905 mais)

⨁⨁◯◯

RR 1.50
(0.96 para 2.34)

127 mais por
1.000
(de 10 menos
para 339 mais)

⨁◯◯◯

RR 2.30
(0.40 para 13.08)

490 mais por
1.000
(de 226 menos
para 1.000
mais)

⨁◯◯◯

Risco de viés

Inconsistência

Evidência indireta

Imprecisão

Outras considerações

Plasma de pacientes
recuperados

Tratamento de
Suporte Padrão

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

grave a,,c,d

não grave

não grave

graveb

nenhum

18/106 (17.0%)

67/231 (29.0%)

RR 0.69
(0.40 para 1.16)

Mortalidade
4

01 ECR
02 EC não
randomizados
01 Coorte

MUITO BAIXA

Negativação da carga viral
2

01 ECR
01 Coorte

grave a,,c,d

01 ECR
01 EC não
randomizado
01 Coorte

grave a,,c,d

01 ECR
01 EC não
randomizado

grave a,,c,d

não grave

não grave

não grave

forte associação

47/53 (88.7%)

19/55 (34.5%)

IMPORTANTE

BAIXA

Alta Hospitalar
3

não grave

não grave

grave b

nenhum

30/67 (44.8%)

19/75 (25.3%)

IMPORTANTE

MUITO BAIXA

Melhora Clínica
2

grave e

não grave

grave f

nenhum

34/62 (54.8%)

23/61 (37.7%)

IMPORTANTE

MUITO BAIXA

Explicações: a. Alto risco de viés pelas ferramentas RoB e ROBINS-I da Cochane; b. Amostra pequena. Grade considera que resultados de medidas dicotômicas que englobam certo risco ou benefício são precisos dentro do limite de 25% para dano ou benefício (IC95% 0,75 a 1,25); c.
Caracterização incompleta de participantes; d. Critérios de seleção pouco claros; e. Heterogeneidade substancial (I2 = 71%); f. IC 95%: (0,40 a 13,08); Legenda: CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
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Apêndice 6. Tabela com sumário dos resultados e certeza no conjunto de evidências diretas para SARS-CoV-2 de estudos sem braço
comparador.
Certainty assessment
№ dos
estudos

Delineamento
do estudo

Impacto
Risco de viés

Inconsistência

Evidência indireta

Imprecisão

Outras considerações

grave a,b,c,d

grave e

não grave

não grave

nenhum

Certainty

Importância

Apenas três estudos reportaram óbitos (Joyner et al., 2020; Perotti et al., 2020; Salazar et al.,
2020).
Joyner et al., 2020: Mortalidade em 7 dias: 14.9% (IC 95%: 13.8 a 16.0)
Perotti et al., 2020: Mortalidade em 7 dias: 3/46 (6,5%)
Salazar et al., 2020: Mortalidade em 14 dias: 1/25 (4%)

⨁◯◯◯

CRÍTICO

- Dentre as séries de casos, o tempo de internação variou entre 2 e 64 dias. Pacientes mais graves
e com mais complicações permaneciam internados no final do seguimento (Salazar et al., 2020; Jin
et al., 2020; Ye et al., 2020; Shen et al., 2020; Zhang et al., 2020; Pei et al., 2020; Ahn et al., 2020).

⨁◯◯◯

- Negativação de carga viral ocorreu entre 1 a 26 dias após a terapia com plasma (Jin et al., 2020;
Ye et al., 2020; Shen et al., 2020; Zhang et al., 2020; Pei et al., 2020; Ahn et al., 2020).
- Em uma série de casos um paciente não havia apresentado negativação da carga viral ao final do
seguimento (Jin et al., 2020).

⨁◯◯◯

- Salazar et al., 2020: Em 7 e 14 dias, 36 e 76% dos pacientes apresentaram melhora clínica,
respectivamente (alta hospitalar ou redução da necessidade de oxigênio).
- Ye et al., 2020 e Shen et al., 2020: 100% dos pacientes apresentaram melhora clínica.
- Tempo para melhora clínica variou entre 1 e 16 dias (Salazar et al., 2020; Ue et al., 2020; Zhang
et al., 2020; Ahn et al., 2020).

⨁◯◯◯

- Apenas três estudos reportaram eventos adversos (Joyner et al., 2020; Perotti et al., 2020; e Pei
et al., 2020).
Joyner et al., 2020: Mortalidade relacionada à terapia: 0,08% (IC 95%: 0,03 – 0,21); TACO: 0,14%
(IC 95%: 0,07 – 0,29); TRALI: 0,22% (IC 95%: 0,12 – 0,39); Reação alérgica grave à infusão:
0,06% (IC 95%: 0,02 – 0,18).
- Perotti et al., 2020: 5 eventos adversos foram reportados (4 pacientes): 2 provavelmente
relacionados à terapia (febres e calafrios durante a transfusão; febre); 2 possivelmente
relacionados à terapia (anafilaxia/ hipersensibilidade; TRALI); 1 não relacionado à terapia
(embolismo pulmonar).
- Pei et al., 2020: Um paciente apresentou reação anafilática.

⨁◯◯◯

Mortalidade
9

estudo
observacional

MUITO BAIXA

Internação/ alta hospitalar
7

estudo
observacional

grave a,b,c,d

grave e

não grave

não grave

nenhum

IMPORTANTE

MUITO BAIXA

Redução/ negativação de carga viral
6

estudo
observacional

grave a,b,c,d

estudo
observacional

grave a,b,c,d

grave e

grave f

não grave

nenhum

IMPORTANTE

MUITO BAIXA

Melhora Clínica
5

grave e

não grave

não grave

nenhum

IMPORTANTE

MUITO BAIXA

Eventos Adversos
9

estudo
observacional

grave a,b,c,d

grave e

não grave

não grave

nenhum

IMPORTANTE

MUITO BAIXA

Explicações: a. Alto risco de viés pela ferramenta de avaliação crítica de séries de casos do JBI; b. Pequeno tamanho amostral; c. análises não ajustadas por confundidos; d. critérios de inclusão não claramente definidos; e. Heterogeneidade clínica (gravidade, tratamentos concomitantes, tempo de

administração do plasma); f. Para alguns estudos, carga viral foi avaliada por Ciclo Liminar de PCR, um proxy de carga viral. Legenda: IC, Intervalo de confiança.
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Apêndice 7. Tabela da Evidência à Decisão do webapp GRADEpro.

PERGUNTA
Plasma de paciente recuperado vs. cuidados de suporte convencionais ou outras terapias deve ser usado para COVID-19?
POPULAÇÃO:

COVID-19

INTERVENÇÃO:

Plasma de paciente recuperado

COMPARAÇÃO:

Cuidados de suporte convencionais ou nenhum

PRINCIPAIS
DESFECHOS:

Mortalidade; Carga Viral; Tempo de internação e alta hospitalar; Eventos adversos
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AVALIAÇÃO
Efeitos desejáveis
Quão substanciais são os efeitos desejáveis?
EVIDÊNCIAS DE PESQUISA
- Os resultados das meta-análises mostraram diferença entre os grupos para o desfecho de negativação da carga viral, a favor do plasma de pacientes recuperados plasma [RR = 2,50; IC 95%: (1,73 a 3,62), I2 = 0].
- Não houve diferença em melhora clínica [RR = 2,30; IC 95%: (0,40 a 13,08); I2 = 71%], alta hospitalar [RR=1,50; IC 95% = (0,96 a 2,34); I2 = 0] e mortalidade [RR = 0,69; IC 95%: (0,40 – 1,16), I2=40%] entre os grupos.
- Dentre as séries de casos, negativação da carga viral ocorreu em tempos variados e apenas um paciente não apresentou este desfecho. Em um estudo, 76% dos pacientes apresentaram melhora clínica após 14 dias de terapia. Nos
outros dois que reportaram este dado, 100% apresentaram melhora. Entretanto, o tempo de avaliação entre estes estudos foi variado. O tempo de internação foi variável (2 – 64 dias) e pacientes com mais complicações permaneceram
mais tempo internados ou ainda não haviam recebido alta no momento da finalização do estudo. Apenas três reportaram óbitos em 7 e 14 dias, que variou de 4% a 14,9%.

Efeitos indesejáveis
Quão substanciais são os efeitos indesejáveis?
EVIDÊNCIAS DE PESQUISA
- Apenas três estudos reportaram eventos adversos (Joyner et al., 2020; Perotti et al., 2020; e Pei et al., 2020).
- Joyner et al., 2020: Mortalidade relacionada à terapia: 0,08% (IC 95%: 0,03 – 0,21); TACO: 0,14% (IC 95%: 0,07 – 0,29); TRALI: 0,22% (IC 95%: 0,12 – 0,39); Reação alérgica grave à infusão: 0,06% (IC 95%: 0,02 – 0,18);
- Perotti et al., 2020: 5 eventos adversos foram reportados (4 pacientes): 2 provavelmente relacionados à terapia (febres e calafrios durante a transfusão; febre); 2 possivelmente relacionados à terapia (anafilaxia/ hipersensibilidade;
TRALI); 1 não relacionado à terapia (embolismo pulmonar);
- Pei et al., 2020: Um paciente apresentou reação anafilática;
- Eventos adversos possíveis incluem os comumente relacionados à transfusão de hemocomponentes. Virtualmente, pode ocorrer potencialização dependente de anticorpos e infecção. Entretanto, estes eventos não foram reportados
até o momento para qualquer indicação.
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Certeza na evidência
Qual é a certeza geral na evidência sobre os efeitos?
EVIDÊNCIAS DE PESQUISA
- Para a comparação entre plasma de pacientes recuperados e tratamento de suporte padrão, a certeza na evidência foi baixa para negativação da carga viral e muito baixa para os demais (mortalidade, alta hospitalar e melhora
clínica).
- Para os estudos não comparados, a certeza para todos os desfechos considerados foi muito baixa (redução/ negativação da carga viral, mortalidade, internação/ alta hospitalar, eventos adversos e melhora clínica).
- O corpo da evidência foi obtido por meio de quatro estudos comparativos (um ECR, dois estudos de intervenção não randomizados e um coorte) e séries de casos com risco de viés alto.

Recursos necessários
Quão substanciais são os recursos necessários (custos)?
EVIDÊNCIAS DE PESQUISA
Para o cálculo do custo do tratamento, considerou-se:
- Procedimentos disponíveis no SIGTAP:
- 03.06.02.009-2 - TRANSFUSAO DE PLAQUETAS POR AFERESE - R$ 8,09
- 03.06.01.001-1 - COLETA DE SANGUE P/ TRANSFUSAO - R$ 22,00
- 02.02.03.018-0 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) - R$ 17,16
- 02.02.03.018-0 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) - R$ 0,00
(Quantidades máximas não informadas - valor considerado para coleta e transfusão de uma bolsa ~200 ml)
- Os estudos utilizaram volumes diferentes de plasma, de acordo com a resposta clínica do paciente. Ademais, não existe um volume padronizado para esta terapia. Deste modo, foi realizado o cálculo por bolsa de plasma.
- O custo do tratamento por paciente, por bolsa de sangue, seria de R$ 47,25.
- Deve-se considerar que estas estimativas estão sujeitas a incertezas, dado o desconhecimento do volume ideal para transfusão e o uso de procedimentos que podem não representar a real complexidade da terapia, com tecnologias e
materiais específicos, que alterariam o valor do procedimento como um todo.

Viabilidade
A intervenção é viável de ser implementada?
EVIDÊNCIAS DE PESQUISA
- O procedimento para transfusão do plasma de pacientes recuperados é igual ao da transfusão de plasma comum, não sendo necessários reajustes para que o tratamento seja realizado. Entretanto, é necessário que o procedimento
seja feito e avaliado por equipe experiente e que haja infraestrutura adequada para manejo de eventos adversos, caso ocorram;
- Será necessária criação de protocolos de uso do plasma de pacientes recuperados, com critérios bem definidos quanto aos pacientes e doadores elegíveis;
- Será necessário criar estratégia para captação de doadores;
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- Será necessária organização dos bancos de sangue e hemocentros para atender à demanda de coleta e processamento de amostras;
- Serão necessários profissionais capacitados e equipamentos adequados para avaliação da qualidade da amostra, em termos de presença de RNA de SARS-CoV-2 e titulação de anticorpos. Isto pode gerar sobrecarga do sistema, já
prejudicado com aumento da demanda de laboratórios para processamento de exames diagnósticos.
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