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Método

Objetivo

Conclusão 

Reunir dados científicos referentes a realização

de transplantes cardíacos e pacientes

transplantados no contexto pandêmico de

covid-19.

Foi realizada busca nas bases de dados Medline

e lilacs utilizando os termos “heart

transplantation”, “covid-19” e “SARS-CoV-2”.

Para compor a revisão, foram incluídos estudos

de caso, coorte e relatórios de pesquisa.

Resultados 

As evidências indicam que os pacientes com

transplante cardíaco não possuem maior risco de

infecção pelo SARS-CoV-2 ou pior prognóstico se

infectados. Os maiores efeitos da pandemia nos

transplantes cardíacos são na realização de

procedimentos e no acompanhamento

ambulatorial, cujas implicações a longo prazo são

desconhecidas.

Ren et al.

- Relatório descritivo: características

clínicas e epidemiológicas da infecção

em pacientes com transplante

cardíaco

- Taxa de infecção por SARS-CoV-2: não

houve diferenças

- Clínica: não foi observada maior

gravidade

DeFilipps et 

al.

- Transplantes cardíacos restritos a casos

específicos nos EUA

- Meta: testagem de todos os doadores

e receptores (destes, antes e após o

procedimento)

- Cuidado ambulatorial transferido para

a telemedicina, exceto a administração

de imunossupressores

Implicações da pandemia por covid-19 nos 
transplantes cardíacos: revisão de 

literatura

Li et al.

- Relato dos 2 primeiros casos de covid-

19 em pacientes com transplante

cardíaco

- Apresentações clínicas não diferiram

da população geral

Pereira et 

al.

- Coorte com 90 pacientes com

transplante de órgão sólidos

- Transplante cardíaco: n = 9, dos quais:

6 tiveram sintomas leves

3 tiveram sintomas graves


