
Infeção por SARS-CoV-2 nos transplantados – Tomada de Posição da SPT 

 

1. A SPT recomenda a aprovação do uso de anticorpos monoclonais para imunoprofilaxia 

da Covid-19 na população de doentes transplantados. De facto, há benefício do seu uso, 

como profilaxia desta infeção nos transplantados vacinados, inclusive para a variante 

Ómicron do SARS-CoV-2. Isto mesmo foi evidenciado em 2 estudos recentes: o primeiro 

comparou a incidência e a mortalidade por Covid-19 em 222 recetores de transplante de 

órgão sólido (RTOS) a quem foram administrados tixagevimab e cilgavimab com 222 RTOS 

que não receberam aqueles anticorpos (1). O segundo, avaliou retrospetivamente o 

resultado composto de infeção por SARS-CoV-2, hospitalização relacionada a COVID-19 e 

todas as causas de mortalidade em 1848 doentes tratados com pelo menos uma dose de 

tixagevimab/cilgavimab intramuscular em comparação com um grupo de controlo de 

doentes imunocomprometidos ou de elevado risco para COVID-19 (2). Estima-se que a 

proteção conferida por estes anticorpos monoclonais se prolongue durante, pelo menos, 

6 meses (3). Salienta-se que este medicamento foi aprovado pela EMA e pela FDA e está 

em uso em diferentes países, incluindo Espanha, França e nos EUA (4,5). 

 

2. O Uso de Nirmatrelvir/Ritonavir em doentes sujeitos a imunossupressão com inibidores 

da calclineurina ou inibidores m-Tor promove significativa elevação dos níveis destes 

imunossupressores. Assim, a SPT vem alertar a elevada possibilidade de ocorrência de 

toxicidade medicamentosa nos doentes transplantados medicados com estes 

imunossupressores e expostos ao Nirmatrelvir/Ritonavir, como é recomendado na 

norma recentemente emitida em relação à terapêutica farmacológica para a Covid-19 (6). 

A SPT recomenda que a eventual prescrição deste fármaco aos transplantados seja apenas 

efetuada pelas Unidades de Transplantação, de forma que seja possível vigilância eficaz, 

com redução vigorosa da dose destes imunossupressores e seu doseamento sérico. 

Destaca-se que a ausência de seguimento rigoroso e atempado destas situações, 

nomeadamente no caso de uso de inibidores da calcineurina, poderá conduzir a 

condições de agravamento da função e até de perda do enxerto, no que diz respeito à 

transplantação renal. 
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