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Resumo
Introdução: Os coronavírus (COVID-19) são importantes micro-organismos causadores de doenças em seres
humanos e animais. Estudos recentes sugerem que os casos graves da doença estejam associados a uma resposta
inflamatória exacerbada, considerada a principal causa de morbidade em pacientes infectados com SARS-CoV.
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura acerca do papel dos corticosteroides e tocilizumabe no tratamento
da doença causada pelo novo coronavírus. Metodologia: Os artigos revisados foram, em sua maioria,
observacionais, caso-controle e ensaio clínico randomizado publicados em revistas indexadas e trazem as
recomendações atuais de diretrizes nacionais e internacionais de manejo clínico da COVID-19. Resultados e
considerações finais: O uso de corticosteroides teria sido rejeitado no início das pesquisas, mas atualmente
tem sido adotado para pacientes com quadros mais graves da doença e recomendado em grande parte das
diretrizes. Por outro lado, a identificação oportuna do estado hiperinflamatório causada pela infecção por
SARS-CoV-2 e seu tratamento podem ser cruciais para interromper a cascata, levando a danos pulmonares
irreversíveis e morte. Nesse caso, o tocilizumabe pode ser considerado como terapia de resgate se outros
tratamentos falharem ou não estiverem disponíveis. Todavia, os estudos utilizando o tocilizumabe apesar de
apresentarem bons resultados em pacientes com a forma mais grave de COVID-19, os achados ainda não foram
suficientes para que seu uso fosse recomendado na maior parte das diretrizes mundiais. No entanto, os
especialistas aguardam resultados de novos estudos que possam demonstrar evidências científicas, sobre a
segurança e o benefício dessas drogas para o tratamento de pacientes com COVID-19.
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Abstract
Introduction: Coronaviruses (COVID-19) are important microorganisms that cause disease in humans and
animals. Recent studies suggest that severe cases of the disease are associated with an exacerbated
inflammatory response, being considered the main cause of morbidity in patients infected with SARS-CoV.
Objective: To perform a literature review on the role of corticosteroids and tocilizumab in the treatment of
the disease caused by the new coronavirus. Methodology: The articles reviewed were mostly observational,
case-control and randomized clinical trial published in indexed journals and brings the current
recommendations of national and international guidelines for clinical management of COVID-19. Results
and final considerations: The use of corticosteroids would have been rejected at the beginning of the
research, but currently it has been adopted for patients with more severe conditions of the disease and
recommended in most of the guidelines. On the other hand, the timely identification of the
hyperinflammatory state caused by SARS-CoV-2 infection and its treatment can be crucial to stop the
cascade, leading to irreversible lung damage and death. In this case, tocilizumab can be considered as
rescue therapy if other treatments fail or are not available. However, studies using tocilizumab, despite
showing good results in patients with the most severe form of COVID-19, the findings have not yet been
sufficient for its use to be recommended in most of the worldwide guidelines. However, experts await the
results of new studies that can demonstrate scientific evidence on the safety and benefit of these drugs for
the treatment of patients with COVID-19.
Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; Adrenal cortex hormones; Tocilizumab; Pharmacological treatment.

tosse, espirra ou fala) pode infectar outra pessoa se entrar

Introdução

em contato direto com as membranas mucosas5. A
Os

coronavírus

são

importantes

micro-

infecção também pode ocorrer se uma pessoa tocar uma

organismos causadores de doenças em seres humanos e

superfície infectada e depois tocar nos olhos, nariz ou

1

animais . Nos últimos meses de 2019, um novo

boca5. No entanto, o SARS-CoV-2 foi detectado em

coronavírus foi identificado como a causa de um conjunto

secreções não respiratórias (tais como fezes, sangue,

de casos de pneumonia em Wuhan, uma cidade na

secreções oculares e sêmen), mas o papel dessas formas

2

província de Hubei, na China . Houve uma rápida

de transmissão é incerto4. O SARS-CoV-2 parece que

expansão da doença, resultando em uma epidemia em todo

pode ser transmitido através de aerossóis (por partículas

país, seguida por um número progressivo de casos em

menores que gotículas que permanece no ar através do

outros países do mundo, estando a doença relatada em

tempo e distância) sob condições naturais6-7.

3

todos os continentes do mundo exceto na Antártida .

O SARS-CoV infecta eficientemente monócitos

A investigação epidemiológica em Wuhan, no

humanos, é também possível que infecte células

início do surto, identificou uma associação inicial com um

dendríticas8. A apoptose e exaustão dos linfócitos T,

mercado de frutos do mar que vendia animais vivos, onde

resultante da ativação defeituosa das células dendríticas,

a maioria dos pacientes havia trabalhado ou visitado e

podem contribuir para a imunopatologia da doença 9.

posteriormente fechado para desinfecção4. No entanto, à

Estudos recentes sugerem que os casos graves de SARS

medida que o surto progredia, a disseminação de pessoa

estejam associados à tempestade inflamatória, que

para pessoa se tornou o principal modo de transmissão5.

corresponde a uma resposta inflamatória exacerbada9. Foi

A disseminação pessoa para pessoa do SARS-

observado no plasma dos pacientes com doença grave, um

CoV-2 ocorre principalmente através de gotículas

predomínio de células Th1 de ação patogênica e

respiratórias, assemelhando-se à propagação da gripe5.

monócitos inflamatórios CD14+ e CD16+ 8. Isso explica o

Com a transmissão de gotículas, o vírus liberado nas

aumento da expressão de fator estimulador de colônias de

secreções respiratórias (quando uma pessoa com infecção
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granulócitos e IFN-y (Th1), bem como a alta expressão de

inato e adaptativo11. Suas ações incluem: redução da

IL-6 (monócitos)8.

ativação de neutrófilos, macrófagos e mastócitos, seguida

A tempestade inflamatória foi considerada a

de redução da transcrição gênica de fatores de adesão

principal causa de morbidade em pacientes infectados

celular e citocinas; redução geral da ativação de células T

com SARS-CoV

9-10

. Concentrações séricas elevadas de

Helper (Th), redução da expansão clonal das células T e

IL-6 se correlaciona com insuficiência respiratória,

“troca” da resposta imune do tipo Th1 para Th2 11. Atua

síndrome de angústia respiratória aguda (SARA) e

reduzindo a produção de várias citocinas (incluindo IL-1,

10

resultados clínicos adversos . A proteína C reativa sérica

IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF- α, em grande parte

elevada

devido à inibição da transcrição gênica)11.

(PCR),

proteína

essa

cuja

expressão

é

determinada pela IL-6, também é um biomarcador de
10

infecção grave .

Os

glicocorticoides estão associados também na síntese
aumentada de fatores anti-inflamatórios, como IL-10,

Este trabalho buscou revisar a literatura acerca da

receptor solúvel de IL-1 e anexina-111. Dessa forma, a

utilização de imunomoduladores no tratamento de

utilização de anti-inflamatórios corticosteroides em casos

quadros clínicos que envolvem a COVID-19, com foco

de COVID-19 teria como objetivo a redução da intensa

nos corticosteroides e o inibidor da IL-6 tocilizumabe,

resposta inflamatória, que está associada a uma grande

abordando criticamente os resultados relacionados à sua

liberação de citocinas pró-inflamatórias por meio da

eficácia.

diminuição da expressão de potentes interleucinas12.
Entretanto,

Metodologia

para

influenza

e

para

outro

coronavírus, o MERS-CoV, o uso de corticosteroides

Os artigos utilizados para compor esta revisão
foram selecionados nas bases de dados: Google
acadêmico, PubMed e Scielo. Foram utilizadas as

pareceu ser deletério. Em uma metanálise que avaliou o
seu uso em pacientes com influenza foi observado um
aumento na mortalidade, na necessidade de internação em

“steroids”,

leitos de terapia intensiva e no risco de infecção

“immunosupressive agents”, “tocilizumab”, “COVID-

secundária13. Em um estudo caso controle realizado em

19”, SARS-CoV-2. Inicialmente, foram incluídos artigos

309 pacientes adultos gravemente doentes com MERS-

palavras-chave:

“corticosteroids”,

originais publicados em língua inglesa ou portuguesa
entre 1º de janeiro de 2019 a 18 de julho de 2020, cujo
conteúdo

abordasse

a

utilização

de

agentes

farmacológicos da classe dos imunomoduladores no
tratamento das complicações clínicas desencadeadas pelo
SARS-COV-2. No segundo momento, excluíram-se as
publicações classificadas como teses, relatos de caso,
informativos governamentais, capítulos de livros e

CoV, 151 pacientes receberam corticóides14. Nesses
pacientes, observou-se uma maior necessidade de
ventilação

mecânica,

vasopressores

e

terapia

de

substituição renal. Além disso, observou-se que a
administração de corticosteroides não resultou em
diferença de mortalidade em 90 dias, mas estava associada
à excreção prolongada de RNA viral nas secreções do
trato respiratório14.
Na COVID-19, a administração de corticoides

resenhas.

sistêmicos tem sido feita de forma empírica para

Resultados

complicações graves da doença, a fim de suprimir as
manifestações decorrentes da resposta inflamatória

Corticosteroides
Os

corticosteroides

são

fármacos

anti-

inflamatórios esteroidais (AIEs) que atuam através da
ligação com receptores intracelulares específicos (GR),
cujos efeitos resultam em inibição do sistema imunológico

acentuada (como a SARA, lesão cardíaca aguda,
complicações renais, e elevação dos níveis de dímero D)12.
Além disso, outro objetivo do uso dessa classe de
medicamentos tem sido reduzir a duração do tempo de
doença12. No entanto, outros autores têm indicado o uso
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de corticoide apenas para pacientes que apresentem

baixas doses de dexametasona21. Um total de 2104

deterioração contínua no índice de oxigenação, rápida

pacientes foram randomizados para receber dexametasona

progressão dos achados radiológicos ou ativação

6 mg uma vez ao dia (por via oral ou por injeção

15

excessiva das respostas imunes .

intravenosa) durante dez dias e foram comparados com

Em um estudo retrospectivo realizado com 138

4321 pacientes randomizados apenas para os cuidados

pacientes internados com pneumonia por SARS-CoV-2,

habituais21. Os resultados preliminares desse estudo

44,9% dos pacientes receberam terapia glicocorticoide,

demonstraram que o uso de dexametasona reduziu as

16

sem resultados efetivos observados . Em vários outros

mortes em um terço nos pacientes ventilados (RR 0,64 [IC

estudos, as evidências clínicas relatadas não apoiaram o

95% 0,51 a 0,81]) e em um quinto em outros pacientes

tratamento com corticosteroide como prevenção de lesão

recebendo apenas oxigênio (RR 0,82 [IC 95% 0,72 a

17

pulmonar por COVID-19 . Um fato importante a ser

0,94])21. Importante destacar que o estudo não mostrou

ressaltado é que o uso de corticosteroides mostrou estar

benefício entre os pacientes que não necessitavam de

relacionado também com a descompensação da diabetes

suporte respiratório (RR 1,19 [IC 95% 0,91 a 1,55]) 21.

mellitus e presença de psicose em alguns casos, devendo

Tocilizumabe

ser evitada em pacientes que apresentam previamente

O tocilizumabe (TCZ) é usado atualmente para o

essas patologias18.

tratamento de artrite reumatoide, mas pelo seu mecanismo

Dessa forma, inicialmente recomendou-se o uso

de ação tem sido estudado como mais uma opção de

de glicocorticoides sistêmicos em pacientes com COVID-

tratamento de pacientes sintomáticos graves infectados

19, a menos que haja outras indicações como asma ou

por COVID-198,22. O fármaco em questão é um anticorpo

exacerbação obstrutiva crônica da doença pulmonar,

monoclonal humanizado que atua como antagonista dos

choque séptico refratário e insuficiência adrenal. A sua

receptores de interleucina 6 (IL-6)

administração em pacientes críticos com síndrome do

citocina pró-inflamatória que pode ter um papel

desconforto respiratório do adulto relacionada à COVID-

fundamental na resposta inflamatória exacerbada de

8,22

. A IL-6 é uma

18-19

pacientes com coronavírus, já que sua produção endógena

Entretanto, à medida que novos estudos estão

é induzida por estímulos da inflamação e responsável por

sendo publicados, dados novos estão demonstrando

mediar uma variedade de respostas imunológicas8,22.

potenciais benefícios em pacientes com COVID-19. Uma

Entretanto, a ação anti-inflamatória do tocilizumabe pode

coorte chinesa retrospectiva realizados com 201 pacientes

trazer eventuais riscos como, por exemplo, a redução do

internados

clearence viral23.

19 (SDRA) ainda é controversa

mostrou

que

.

a

administração

de

metilprednisolona reduziu o risco de morte em pacientes

Xu, et al. (2020), analisaram os resultados do uso

com COVID-19 em comparação com pacientes que não

de TCZ em 21 pacientes com COVID-19. Inicialmente,

receberam metilprednisolona (HR 0,38; IC95% 0,2-

todos os pacientes apresentavam níveis elevados de

20

0,71) .

parâmetros como temperatura corporal, neutrófilos,
A

análise

de

proteína C reativa, lactato, entre outros. Após o tratamento

randomizado

com TCZ a temperatura corporal dos pacientes se

RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19

normalizou e cerca de 75% desses reduziram a

thERapY) foi fundamental para a incorporação do

necessidade do uso de oxigênio22. No grupo tratado

corticosteroide definitivamente no cuidado ao paciente

também se observou a normalização do número de

corticosteroide

do

dos

resultados

ensaio

clínico

do

uso

21

com COVID-19 . Realizado com 11.500 pacientes em

linfócitos e diminuição significativa de proteína C

mais de 175 hospitais do National Health Service (NHS)

reativa22. As lesões pulmonares também foram analisadas

no Reino Unido, o estudo testou uma variedade de

através de tomografia computadorizada e mostraram

tratamentos potenciais para o COVID-19, incluindo

redução em 90% dos pacientes22.
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Em outra série de casos, foi analisado o uso do

parâmetros laboratoriais, como contagem linfocitária e

TCZ em 15 pacientes diagnosticados com COVID-19

marcadores inflamatórios25. Durante os 10 dias de

moderada a grave associada a alguma comorbidade, na

seguimento houve 3 casos de eventos adversos graves,

24

maioria dos casos . A faixa de dose do TCZ utilizada foi
24

tendo 2 pacientes evoluído para choque séptico e óbito e

de 80-600 mg . Antes do início da terapia, os níveis de

1 paciente com perfuração gastrointestinal, necessitando

PCR estavam bem acima da faixa normal e, após o uso de

cirurgia de urgência25.

TCZ, reduziram consideravelmente24. Em relação aos

Em um estudo comparativo observacional,

níveis de IL-6, estes eram bastantes variados antes da

Campochiaro et al. (2020) compararam 65 pacientes

administração da medicação (entre 16,4 pg/mL e 627,1

admitidos em UTI com COVID-19 grave, sendo 32 deles

pg/mL), bem acima do intervalo normal de IL-6 (5-15

tratados com terapia padrão associada ao TCZ EV (400

pg/mL) e caíram rapidamente nos dias seguintes à

mg EV dose única em 23 pacientes e duas doses em 9

administração do medicamento24. De uma forma geral

pacientes) e 33 apenas com terapia padrão26. À admissão,

houve 20% de morte entre os pacientes do estudo24.

todos os pacientes necessitavam de alto fluxo de oxigênio

Importante destacar que, nos dois estudos

suplementar e a maioria estava em VNI (78% dos

tratamento

pacientes do TCZ e 61% dos controles)26. Durante os 28

concomitante com metilprednisolona. Luo et al. (2020),

dias de seguimento, 22 (69%) pacientes com TCZ

relataram que 53% dos pacientes fizeram uso do

apresentaram melhora clínica, comparado com 20 (61%)

corticosteroide e segundo Xu, et; al (2020) todos os

pacientes com terapia padrão (p = 0.61). Cinco (16%)

pacientes receberam metilprednisolona previamente ao

pacientes com TCZ e 11 (33%) no grupo controle

apresentados,

22,24

uso do TCZ

os

pacientes

receberam

.

faleceram (p = 0.15). A frequência de infecção e trombose

Uma série de casos ainda maior avaliou a

pulmonar também foi semelhante entre os grupos26.

evolução de 100 pacientes, de idade média 62 anos, com

Um outro estudo observacional (Colaneri et al.

confirmação de pneumonia por COVID-19, síndrome do

2020) comparou taxa de mortalidade em 7 dias e taxa de

desconforto respiratório aguda e necessidade de suporte

admissão em UTI entre 2 grupos de pacientes com

ventilatório, tratados com tocilizumabe25. O anticorpo

pneumonia grave por COVID-1927. Um grupo com 21

monoclonal foi administrado na dose de 8mg/kg em duas

pacientes

infusões consecutivas (12/12h) por via endovenosa (EV).

(hidroxicloroquina, azitromicina, heparina de baixo peso

Uma terceira infusão podia ser administrada de acordo

molecular e metilprednisolona), o TCZ e foi comparado

com a resposta clínica. Os desfechos foram analisados

ao grupo controle com 21 pacientes pareados27. O TCZ foi

com 24-72h e 10 dias da administração25. Cinquenta e sete

administrado na dose de 8mg/kg e repetido em 12 horas e

pacientes receberam o tratamento na enfermaria e 43 no

nenhum efeito colateral foi detectado27. Entretanto, não

Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Dos 57, 37 (65%)

houve diferença significativa entre a taxa de admissão em

melhoraram o padrão respiratório e puderam suspender a

UTI (OR 0.11; IC 95% 0.00-3.38; p = 0.22) e a taxa de

ventilação não-invasiva (VNI), 7 (12%) permaneceram

mortalidade em 7 dias (OR 0.78; IC 95% 0.06-9.34; p =

estáveis com a necessidade de VNI e 13 (23%) pioraram

0.84) dos pacientes que receberam TCZ comparado ao

(10 mortes e 3 admissões em CTI)

25

. Dentre os que

recebeu,

além

da

terapia

padrão

grupo da terapia padrão27.

receberam o tratamento na UTI (43 pacientes), 32 (74%)

Importante destacar também um conjunto de

melhoraram, 1 (2%) permaneceu estável e 10 (24%)

resultados de estudos caso-controle que analisaram o uso

25

morreram . Após os 10 dias, a condição respiratória

de TCZ 28-30. Klopfenstein, et al. (2020) observaram que

melhorou ou se estabilizou em 77 (77%) pacientes, dos

o desfecho combinado primário (morte e/ou admissão na

quais 61 apresentaram melhora radiológica significativa e

UTI) foi maior em pacientes que não utilizaram TCZ do

15 receberam alta25. Além disso, houve melhora de

que no grupo tratado com o anticorpo (72% vs 25%, P =
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0,002) e houve também uma maior necessidade de

Discussão

ventilação invasiva respectivamente (32% vs 0%, P =
0.006), porém quando analisada a mortalidade como

De forma geral, a indicação de corticosteroides

desfecho separado não foram encontradas diferenças

no tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19

estatísticas entre os grupos, mas a tendência para tal era

foi tratada inicialmente com certo ceticismo pelas grandes

mais frequente no grupo sem TCZ do que no grupo TCZ

instituições e organizações de saúde ao redor do mundo.

(48% vs 25%, P = 0,066)28. Por outro lado, o grupo tratado

Devido à escassez de evidências que corroboravam seu

com TCZ teve uma maior necessidade de oxigenação,

uso, e ao pequeno número e porte dos estudos

durante a hospitalização, do que o grupo sem TCZ (13L /

(considerando a aplicabilidade em escala global),

min vs 6L / min, P <0,001 e 12 dias vs 4 dias, P = 0,009) 28.

inúmeras diretrizes clínicas sugeriram inicialmente que o

Já no estudo de Capra et al. (2020) que analisaram 85

seu uso fosse evitado em pacientes com quadros

pacientes sem necessidade de ventilação mecânica,

sugestivos de pneumonia viral, mesmo quando associados

observou-se entre os pacientes que usaram TCZ uma

à síndrome de insuficiência respiratória aguda.

redução significativa da mortalidade (3,2% vs 47,8%)

A maior parte dos estudos sobre infecções virais

ajustada para a idade, comorbidades e níveis de proteína

realizados no passado foram incapazes de demonstrar um

C reativa (OR 0.035; IC 95% 0.004-0.347; p = 0.004)29.

benefício clínico dos corticosteroides no tratamento

Não houve relato de infecções associadas ao TCZ29. Por

desses pacientes, cujo tempo de internação, necessidade

outro lado, Rojas-Marte et al. (2020) analisaram 193

de encaminhamento às UTIs e de uso de ventilação

pacientes com COVID-19 severa a crítica, dos quais 96

mecânica pareceram ser as mesmas dos grupos de controle

receberam tocilizumabe e 97 serviram como grupo

que não os utilizaram13,14. Todavia, uma parcela

controle30. A mortalidade geral foi de 52% no grupo do

significativa desses dados é representada por estudos que

TCZ e 62,1% no grupo controle (p = 0,09) e, ao se excluir

analisaram

pacientes intubados, houve significância estatística na

corticosteroides contra o SARS-COV e MERS-COV,

redução de mortalidade dos pacientes tratados com o TCZ

patógenos similares ao SARS-COV-2, mas que ainda

(6% vs. 27%; p = 0.024)30. A presença de bacteremia foi

assim, apresentam evoluções clínicas distintas daquelas

maior no grupo controle (23,7% vs. 13%; p = 0.04) e não

observadas na COVID-1913,14.
Em

houve diferença significativa entre a ocorrência de
fungemia (p = 0.72)30.
Por fim, um estudo de coorte norte-americano,

de

forma

retrospectiva

contrapartida,

o

estudo

o

uso

de

multicêntrico

RECOVERY, que em um dos seus braços avaliou o uso
da

dexametasona

em pacientes

com COVID-19,

ainda em pré-print, analisou o uso do tocilizumabe no

demonstrou resultados satisfatórios, com potencial para

tratamento de 154 pacientes com COVID-19 necessitando

reverter o papel dos corticosteroides nos pacientes com a

de ventilação mecânica31. Desses, 78 receberam o

doença21. A medicação demonstrou ser benéfica nos

tocilizumabe e 76 não. Os grupos eram similares quanto

pacientes com mais de uma semana de sintomas,

ao sexo, raça, maioria das comorbidade e terapia

reduzindo a mortalidade naqueles que necessitavam de

concomitantes, porém os pacientes tratados com TCZ

VM ou oxigenioterapia suplementar21. No entanto, não se

eram mais jovens (média 55 vs. 60 anos), possuíam

observou benefícios desta medicação, nos estudos

menores índices de doença pulmonar crônica (10% vs

conduzidos até o momento, entre pacientes que não

28%) e de D-dímero no momento da intubação (mediana

necessitaram de suporte ventilatório21.

2.4 vs 6.5 mg/dL)31. Após ajustes estatísticos, o uso do
TCZ foi associado a 45% de redução de mortalidade (OR
0.55; IC 95% 0.33-0.90), mas a maiores taxas de infecções

Existe uma explicação para esses resultados
díspares nos diferentes estágios da doença. Nas fases mais
tardias, quando a ativação imunológica exacerbada é a

secundárias (54% vs. 26%; p<0.001)31.
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principal responsável pelo agravamento do distúrbio, a
utilização da medicação, pode diminuir os danos causados

hipoxemia
suplementar

que
34-37

necessitem

de

oxigenioterapia

.

pela resposta inflamatória32. Já na fase inicial, momento

Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia

em que a resposta viral é mais relevante, a supressão da

(SBI) e a Organização Mundial de Saúde (OMS),

32

resposta imune poderia retardar a negativação viral .

apresentaram

Dessa forma, a dexametasona não deve ser utilizada em

corticosteroides no tratamento de pacientes hospitalizados

pacientes tratados ambulatorialmente, que apresentem

com COVID-19 em estado grave, com necessidade de

formas leves da doença ou como prevenção de evolução

suporte ventilatório38-39.

desfavorável21. Deve então ser reservada aos pacientes

Por

discurso

outro

favorável

lado,

a

ao

uso

administração

dos

de

com COVID-19 na forma grave, com objetivo de modular

glicocorticoides de rotina em pacientes com COVID-19

a resposta imune inflamatória destrutiva que ocorre com o

ainda não é recomendada pelo protocolo da Canadian

avanço da doença21. Outra justificativa citada seria tratar

Critical Care Society (CCCS) a não ser em casos de

a suspeita de insuficiência adrenal naqueles pacientes com

exacerbação da asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva

33

choque refratário . Ambos os usos são endossados nas

Crônica (DPOC), choque séptico e análise de risco e

diretrizes mais recentes das campanhas de sobrevivência

benefício para pacientes individuais, pois o uso dessa

à sepse, sobre o manejo de pacientes críticos com COVID-

classe não aumentou a sobrevida desses pacientes e levou

19.

a possíveis danos como necrose avascular, psicose,
Apesar dos resultados promissores do estudo

diabetes e depuração viral tardia33.

RECOVERY, algumas incertezas permanecem. Os

Em relação ao uso do Tocilizumabe, analisando

efeitos adversos (incluindo um eventual aumento de taxas

os estudos disponíveis e diretrizes clínicas, podemos dizer

de infecções secundárias) não foram relatados. Além

que ainda não existe consenso sobre sua utilização. Apesar

disso, os pacientes em oxigenoterapia suplementar não

de promissores, os estudos presentes são muito limitados

invasiva compreendem um grupo heterogêneo e seria

quanto aos delineamentos e ao número de participantes.

interessante pesquisas futuras determinarem se há

Ensaios clínicos randomizados e controlados estão sendo

subconjuntos de pacientes nesse grupo que mais se

desenvolvidos em vários países para testar os antagonistas

beneficiam. Dessa forma, é importante que os resultados

da IL-6 no tratamento de pacientes com COVID-19 com

do RECOVERY sejam reproduzidos em outros estudos, e

complicações respiratórias graves, mas ainda não há

que informações sobre resultados a longo prazo sejam

publicações disponíveis.

avaliados.

O uso do TCZ pareceu reduzir o consumo de

Sendo assim, ainda não existe um consenso

oxigênio, levar a uma redução em lesões pulmonares e

quanto a utilização dos corticosteroides na literatura. Os

promover

guias clínicos da National Health Service (NHS), da

inflamatórios em pacientes que apresentavam quadros

Infectious

(IDSA),

críticos/graves da doença22,24,25. Alguns estudos de caso-

da Australasian Society for Infectious Diseases (ASID) e

controle e um estudo observacional prospectivo recente,

da National Institutes of Health (NIH), baseados no estudo

ainda em pré-print, demonstraram redução de mortalidade

RECOVERY, recomendam o uso de dexametasona 6mg

estatisticamente significativa entre grupos de pacientes

(ou outros corticosteroides em dose equivalente) uma vez

tratados com TCZ e aqueles não tratados 29-31. Em relação

ao dia durante 10 dias a todos os pacientes com COVID-

aos efeitos adversos, a maioria dos estudos demonstrou

19 em ventilação mecânica e naqueles que necessitem de

certa segurança quanto ao uso do TCZ e não encontrou

oxigenioterapia suplementar fora do ambiente de terapia

diferença

intensiva34-37. Essas mesmas diretrizes não recomendam o

grupos26,29,30. Rojas-Marte et al. (2020), inclusive,

uso dessas medicações em pacientes com COVID-19 sem

encontrou uma taxa de bacteremia maior no grupo

Diseases

Society

of

America

uma

normalização

estatisticamente

dos

significativa

parâmetros

entre

os
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controle e uma taxa de fungemia semelhante entre os
30

sendo então recomendado por diversas sociedades

grupos . Por outro lado, Toniati, et al. (2020),

médicas. O papel do tocilizumabe é ainda incerto,

identificaram 3 casos de eventos adversos graves, com 2

podendo ser considerado no contexto de ensaios clínicos.

pacientes evoluído para choque séptico e óbito e 1

Os resultados de diversos estudos atualmente em

paciente com perfuração gastrointestinal, e Somers, et al.

andamento ajudarão a definir com maior clareza os

(2020),

potenciais benefícios e o perfil de segurança dos

constataram

maiores

taxas

de

infecções

secundárias25,31.

imunomoduladores no manejo clínico da COVID-19.

Contudo, devido à baixa evidência disponível e a
falta de estudos mais robustos, as diretrizes ainda não
recomendam o uso do TCZ dentro de protocolos de
tratamento

para

pacientes

com

COVID-19.

Conflito de interesses
Os autores afirmam não haver conflito de interesses.

A

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que
imunomoduladores (incluindo o TCZ) não sejam
administrados como tratamento ou profilaxia para
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