
	
	

	
Vademecum pentru îngrijirea persoanelor cu boală de tip COVID-19 
Versiunea 2.0, 13 martie 2020 
	

	
	
	
	
	
	
	

Vademecum	pentru	îngrijirea	persoanelor	cu	boală		COVI-19	
Ediţia	2.0,	13	martie	2020	

	

Societatea	italiană	de	Boli	infecţioase	şi	tropicale	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
Vademecum pentru îngrijirea persoanelor cu boală de tip COVID-19 
Versiunea 2.0, 13 martie 2020 
	

 
 
Introducere  
 
În februarie 2020 apariţia epidemiei cu COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) în 
Italia şi, mai ales în Lombardia, cu potenţial rezultat fatal într-un număr foarte mare 
de cazuri, a determinat necesitatea de a prevedea instrumente care să constituie un 
suport pentru clinici în vederea luării deciziilor terapeutice, pe baza puţinelor date 
disponibile în literatura de specialitate. 
Nu există nicio moleculă înregistrată pentru tratarea infecţiilor cu COVID-19. Există 
totuşi experimente în curs referitoare la utilizarea unor medicamente antivirale ce au 
demonstrat eficienţa asupra COVID-19 atât în vitro cât şi asupra modelelor animale 
dar şi experimente anecdotice. În primul rând, se poate beneficia de experienţa ce 
decurge din utilizarea agenţilor virali asupra virusului ce aparţine aceleaşi familii de 
Betacoronavirus, responsabil pentru SARS şi MERS. 
Urgenţă în care se află comunitatea ştiinţifică în lupta împotriva epidemiei de 
COVID-19 furnizează raţionamentul pentru utilizarea antiviralelor în pofida 
dovezilor ştiinţifice încă  preliminare. 
	

Letalitatea şi afecţiunile cronice asociate la COVID-19 

Centru pentru controlul şi prevenirea bolilor chinezeşti (China CDC) a publicat recent 
cea mai amplă cazuistică de COVID-19, actualizată la data de 11 februarie 2020 (1 ), 
în completarea altor rapoarte mai limitate din oraşul Wuhan din China (2, 3). Din 
ceea ce se raportează în această analiză descriptivă, au fost confirmate 44672 de 
cazuri, din care majoritatea sunt cuprinse în intervalul de vârstă 30 şi 79 ani (87%), în 
timp ce numai o minoritate se situează în intervalele de vârstă extremă (1% pentru 
vârste cuprinse între 1-9 ani şi 3% ≥80 ani). 
Rata de letalitate totală a fost de 2,3% (1.023 morţi din 44.672 de cazuri confirmate). 
Între factorii determinanţi ai riscului mortal se semnalează: 
 
• Vârsta: rata letalităţii creşte la 8% la pacienţii cu vârste cuprinse între 70-79 ani şi 
poate ajunge la 14,8% la aceia cu vârstă de ≥ 80 ani. 
• Prezenţa afecţiunilor cronice asociate : letalitatea creşte la 10,5% la pacienţii cu 
boli cardiovasculare, 7,3% la diabetici, 6,3% la persoanele cu boli respiratorii cronice, 
6% la hipertensivi şi în final  5,6% la pacienţii oncologici.  
• Gravitatea stării clinice de prezentare: mortalitate de 49% la pacienţii definiţi  critici. 
 
Şi într-un studiu descriptiv al caracteristicilor clinico-epidemiologice la 41 de pacienţi 
cu  COVID-19, se semnalează importanţa pronosticului în cazul prezenţei afecţiunilor 
cronice asociate (3). Dintr-un total de pacienţi (n=41), 8 (20%) erau diabetici, 6 (15%) 
erau hipertensiv şi 6 (15%) prezentau patologii cardiovasculare. Dintre aceştia numai 
13 pacienţi nu au ajuns la terapie intensivă (32%) având nevoie de suport ventilator 
datorită hipoxemiei sau insuficienţei respiratorii.  
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La ora actuală, totuşi, rămân incertitudini referitore la rata fatalităţii infecţiei (4). 
În ansamblu, lecţiile învăţate de la epidemia de SARS din 2003 s-au dovedit foarte 
utile pentru a combate epidemia actuală de COVID-19 (5). 
 
Măsuri de suport 
În general, terapia steroidă nu pare să adauge mari beneficii în ceea ce priveşte 
rezultatele clinice în tratarea infecţiei cu COVID-19. Din potrivă, terapia steroidă ar 
putea să încetinească eliminarea virusului, clearance (6). 
Totuşi, la pacienţii cu ARDS confirmată, dar ce NU au infecţii cu COVI-19, s-a 
descris de curând un beneficiu al dexametazonei în doză redusă şi pentru o perioadă 
limitată de timp (10 zile), în reducerea semnificativă a mortalităţii (7). Deşi este vorba 
despre o dovadă indirectă, pare rezonabil să se ia în considerare utilizarea 
dexametazonei exclusiv la pacienţii cu  ARDS confirmată şi la indicaţia medicului de 
terapie intensivă. 
Există o dovadă puternică că utilizarea NIV, ventilarea non invazivă, la tratamentul 
pneumoniei generate de COVID-19 este asociată cu rezultate mai proaste. Pe 
această bază, OMS recomandă acolo unde este posibil, să se evite utilizarea NIV şi 
să se adopte în schimb un standard ce prevede intubarea precoce. În cazul 
necesităţi utilizării NIV, aceasta trebuie folosită în cadrul unei secţii de terapie 
intensivă (8). 
Prin prisma extinderii epidemiei, a apărut în ultima vreme o lipsă din ce în ce mai 
mare de locuri la terapie intensivă, ceea ce a determinat necesitatea ca anumite 
tipuri de tratamente să se poată efectua în afara acestor secţii operative. În acest 
sens Grupul de Lucru se exprimă în favoarea utilizării ventilării non invazive chiar şi 
în afara secţiilor de terapie intensivă. 
Cu privire la utilizarea steroizilor (dexametazonă) Grupul de Lucru se exprimă, cu 
precauţie, în ceea ce priveşte posibilitatea utilizării dexametazonei şi în afara secţiei 
de terapie intensivă, la pacienţi fără ARDS ce sunt în oxigenoterapie cu semne 
clinice de insuficienţă respiratorie agravată (scor 2) sau pacienţii ce necesită ventilare 
non invazivă (scor 3). Grupul de lucru vă recomandă să fiţi foarte atenţi ca 
tratamentul cu steroizi să fie prescris numai pacienţilor : 
• la care se poate considera terminată faza de încărcare virală mare (ex. apiretic de  
>72h şi/sau la care au trecut cel puţin 7 zile de la debutul simptomelor) 
• la care se poate exclude clinic că ar exista o suprainfectare bacteriană 
• numai în cursul înrăutăţirii schimburilor respiratorii şi/sau înrăutăţirii  semnificative a 
radiografiei toracice (creşterea compactităţii şi extinderii infiltraţiilor). 
Din acest motiv grupul de lucru în colaborare cu reanimatorii/medicii de terapie 
intensivă propun următorul criteriu de clasificare a pacienţilor. Brescia-COVID 
respiratory severity scale (BCRSS) (scara severităţii respiratorii). 
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Criterii de testare:  

1. Pacientul are dispnee sau vorbeşte greu (pacientul nu este capabil să numere 
rapid până la 20 după o respiraţie profundă) la testare sau în timpul unei 
activităţi minime (stând în pat, în picioare, vorbind, înghiţind, tuşind) 

2. Rata de respiraţie > 22 

3.  
4. Înrăutăţire semnificativă a radiografiei toracice 

Indicaţii	la	începutul	tratamentului	antiviral	
Câteva studii au demonstrat că începutul cât mai precoce al terapiei antivirale (atât 
cu LPV/r cât şi cu remdesivir) reduce complicaţiile grave ale bolii (mai ales 
insuficienţa respiratorie acută) (6). 
Tratamentul este indicat la pacienţii cu diagnostic virusologic confirmat de infecţie cu 
COVI-19: 
• cu simptoame uşoare dar cu prezenţă de alte afecţiuni cronice asociate sau risc de 
mortalitate crescut (vezi mai sus); 
• cu manifestări clinice ale bolii moderate sau severe. 
Grupul de lucru se exprimă în favoare unui început cât mai precoce posibil al terapiei 
antivirale. În cazul unui pacient la care întârzie primirea rezultatelor la testul 
eşantionului pentru COVI-19 dar ce prezintă semne clinice sugestive (pneumonie 
interstiţială) se consideră rezonabil să se înceapă tratamentul antiviral cât mai rapid 
posibil chiar şi fără rezultatul analizei eşantionului (ex. direct din timpul aşteptării 
pacientului în secţia de Primiri Urgenţe). 
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Tratamentul farmacologic  
Clorochina 
 
Studiile clinice au demonstrat activitatea în vitro şi la modelul animal a fosfatului de 
clorochină ca antiviral împotriva virusului SARS (9, 10) şi a gripei aviare (11). Se pare 
într-adevăr că clorochina şi-ar putea explica eficienţa antivirală prin creşterea pH-ului 
endozomial necesar pentru fuziunea virusului/celulei oaspete; de asemenea 
clorochina apare că interferează cu glicolizarea receptorilor celulari ai SARS COV 10. 
Clorochina are de asemenea o activitate imunomodulantă, ce ar putea amplifica 
activitatea antivirală pe viu. Medicamentul are o bună penetrare în interiorul 
ţesuturilor chiar şi după administrarea pe cale orală şi la o doză de 500 mg. 
În februarie 2020 un grup de experţi din China a sintetizat rezultatele utilizării 
clorochinei în tratamentul infecţiei acute cu COVID-19, sugerând că folosirea 
medicamentului se asociază cu îmbunătăţirea ratei de succes clinic, reducerea 
spitalizării şi îmbunătăţirea stării finale a pacientului. Grupul recomandă utilizarea 
medicamentului în doza de 500 mg BID timp de 10 zile (12). Ca alternativă, dacă nu 
este disponibilă clorochina se poate utiliza hidroxiclorochina 200 mg BID. 
Grupul de lucru se exprimă împotriva folosirii clorochinei/ hidroxiclorochinei în 
profilaxia pentru  COVID-19. Pentru moment nu există nico dovadă că acest 
medicament este eficient în profilaxia bolii COVID-19; din acest motiv nu este 
recomandată această strategie. 
	
Lopinavir/ritonavir (LPV/R). 
Lopinavir este un cunoscut antiretroviral de a doua generaţie ce inhibă proteaza 
virală a HIV. În combinaţie cu ritonavir (antiviral administrat în doză mică numai 
pentru efect său de potențator al  lopinavir) a dat rezultate importante în reducerea 
morbidităţii şi mortalităţii la pacienţii cu HIV/AIDS. 
LPV/r este considerat o opţiune promiţătoare pentru tratare infecţiilor cu COVI-19, pe 
baza eficienţei demonstrate faţă de SARS-COV (în combinaţi cu ribavirina) (13). 
Totuşi dovezile clinice deşi cresc în ultima lună, rămân limitate. Eficienţa clinică a 
LPV/r este sugerată de cazuri anecdotice (14). În mod similar, cazuri anecdotice 
sugerează faptul că administrarea medicamentelor LPV/r are capacitatea de a 
reduce încărcarea virală cu COVI-19 mult mai rapid (15). 
Este la ora actuală în curs un studiu clinic randomizat şi controlat (MIRACLE trial) ce 
are drept obiectiv verificarea eficienţei terapeutice a LPV/RTV+IFNb la pacienţii cu 
infecţie de MERS-CoV (16). 
	
Darunavir ritonavir şi darunavir/cobicistat 
Darunavir potenţat cu ritonavir sau cobicistat este un antiretroviral de terţă generaţie  
ce inhibă proteaza virală recomandat dispoziţiile italiene şi internaţionale pentru 
tratamentul HIV/AIDS. 
Într-adevăr, la tratarea acestei infecţii şi-a demonstrat puterea de suprimare 
virusologică şi toleranţe mai mari faţă de lopinavir/riotnavir; totuşi, dovezile ce pot 
sugera utilizarea la COVID-19 sunt foarte limitate. Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că este un medicament cu un mecanism de acţiune foarte asemănător cu 
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acela al lopinavir/ritonavir, se poate presupune în mod rezonabil explicarea eficienţei 
sale antivirale faţă de nCOV-19 în mod analog. 
A fost de asemenea observată o carenţă crescută de lopinavir/ritonavir datorită 
creşterii prescripţiilor acestui medicament. 
Deşi există mai mici dovezi ştiinţifice faţă de lopinavir/ritonavir, grupul de lucru se 
exprimă pozitiv în legătură cu utilizarea rezonabilă a darunavir 800 mg 1 cp/zi + 
ritonavir 100 mg 1 cp/zi sau darunavir/cobicistat 800/150 mg 1 cp/zi ca alternativă în 
cazul lipsei de lopinavir/ritonavir. 
 
Remdesivir (GS-5734). 
Remdesivir este un nucleotidic analog ce este încorporat în lanţul de RNA viral în 
curs de formare având drept rezultat terminarea sa prematură. Acest mecanism stă 
la baza posibilei sale eficienţe împotriva coronavirus respirator. 
Remdesvir este activ, în studii preclinice, la infecţii SARS-CoV şi MERS-CoV 
acţionând asupra polimerazei virale a coronavirus (17). La modelele asupra 
animalelor infectate cu coronavirus MERS, remdesivir pare să aibă o eficienţă mai 
mare faţă de tratamentul cu lopinavir/ritonavir + interferon beta 1/b. 
Recent, un grup de studiu nordamerican a demonstrat pe un model experimental de 
infecţie cu MERS la şoarece că utilizarea profilactică a LPV/RTV-IFNb reduce 
încărcarea virală, dar are impact redus asupra parametrilor bolii; de asemenea, 
utilizarea terapeutică deşi îmbunătăţeşte funcţionarea pulmonară nu reduce 
proliferarea virală sau dezvoltarea patologiilor pulmonare  grave (18). În acelaşi 
studiu utilizarea atât profilactică cât şi terapeutică a remdesivir s-a demonstrat că 
reduce încărcarea virală, îmbunătăţind de asemenea parametrii funcţionali pulmonari 
(18). Un alt studiu efectuat utilizând un model de infecţie cu MERS-Cov la maimuţa 
macac a confirmat activitatea profilactică şi terapeutică a RDV (19). 
La un model in vitro de celule infectate cu adevărat cu rădăcina 
nCoV2019BetaCoV/Wuhan/WIV/04/2019, atât RDV cât şi clorochina au demonstrat 
că au capacitatea de a bloca infecţia, la concentraţii scăzute (20). 
În China sunt la ora actuală în curs două teste clinice pentru verificarea eficienţei 
medicamentului remdesivir asupra COVID-19: 
- pentru infecţii cu COVID19 moderate (NCT04252664 – A Faza  3 Un studiu 
multicentric randomizat, dublu-orb, plasbocontrolat în faza 3, pentru a evalua 
eficacitatea și siguranța Remdesivir la pacienții adulți spitalizați cu boală respiratorie 
ușoară și moderată 2019-nCoV) 
- pentru infecţii severe (NCT04257656 - A Faza  3 Un studiu multicentric randomizat, 
dublu-orb, plasbocontrolat în faza 3, pentru a evalua eficacitatea și siguranța 
Remdesivir la pacienții adulți spitalizați cu boală respiratorie  severă) 
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PROTOCOL	TERAPEUTIC		

Pacientul	 pozitiv	 pentru	COVID-19,	asimptomatic	 sau	 cu	 simptome	ușoare:	 (Febră	 (˃37,50C),	 tuse,	
simptome	 de	 răceală	 fără	 dispnee),	 vârsta	 <	 70	 ani	 și	 fără	 factori	 de	 risc	 (BPCO,	 diabet	 și	
cardiopatie)	și	RX	torace	negativ		

Observație	clinică,	terapie	de	suport	

Pacientul	pozitiv	pentru	COVID-19	cu	simptome	ușoare	dar	cu	vârsta	˃	70	ani	 și/sau	cu	 factori	de	
risc	(BPCO,	diabet	și	cardiopatie)	sau	simptomatic	sau	cu	simptome	ușoare	(Febra	(˃37,50C),	tuse,	
dispnee	ușoară	până	la	moderată)	și	Rx	torace	cu	tablou	de	pneumonie:		

Lopinavir/ritonavir	cp	200/50	mg,	2	x	2/zi	(ca	alternativă	darunavir	800	mg	1	cp/zi	+	ritonavir	100	mg	
1	 cp/zi	 sau	 darunavir/cobicistat	 800/150	 mg	 1	 cp/zi),	 +	 clorochina	 500	 g,	 1	 x	 2/zi	 sau	
hidroxiclorochină	cp	200	mg,	1	x	2/zi.		

Durata	tratamentului:	de	la	5	la	20	zile,	cu	timing	de	stabilit	conform	evoluției	clinice.		

	

În	cazul	necesității	terapiei	cu	oxigen	sau	înrăutățirii	clinice	rapide	(a	se	vedea	paragraful	”măsuri	
de	suport”	și	scara	de	severitate	respiratorie	COVID)	solicitați	Remdesivir	de	uz	uman.	În	momentul	
în	care	este	disponibil	suspendați	LPV/RTV	(sau	DRV)	și	continuați	cu:		

Remdesivir	fiole	150	mg:	1	zi	200	mg	iv	în	30	min	apoi	100	mg	iv/zi	pentru	încă	9	zile	în	asociere	cu	
clorochină	500	mg,	1x	2	/zi	sau	hidroxiclorochină	200	mg,	1	x	2/zi	(durata	tratamentului:	de	la	5	la	20	
zile,	cu		timing	de	stabilit	conform	evoluției	clinice).		

Dacă	 pacientul	 are	 scorul	 BCRSS	 ≥	 2	 evaluați:	 dexametazonă	 20	mg/zi	 pentru	 5	 zile	 apoi	 10	mg/zi	
pentru	 5	 zile	 (la	 indicația	medicului	 de	 terapie	 intensivă)	 și/sau	 tocilizumab	 (a	 se	 vedea	paragraful	
specific	de	la	pagina	11).		

Pacientul	 pozitiv	 cu	 COVID-19	 cu	 tablou	 de	 pneumonie	 gravă,	 ARDS	 sau	 insuficiență	 respiratorie	
generală,	decompensat	hemodinamic,	necesită	ventilare	mecanică	(sau	non	invazivă):		

Remdesivir	1	zi	200	mg	iv	ca	și	doză	de	șoc,	deci	100	mg/zi	 iv	(zilele	2-10)	+	clorochină	500	mg,	1	x	
2/zi	sau	hidroxiclorochină	200	mg	x	2	pe	cale	SNG	(durata	tratamentului:	de	la	5	la	20	zile,	cu	timing	
de	stabilit	conform	evoluției	clinice).		

	

Până	 la	momentul	 disponibilității	 remdesivir	 se	 începe	 tratamentul	 cu	 LPV/RTV	5	ml	 x	 2/zi	 (sau	 ca	
alternativă	DRV/r	suspensie	orală	sau	DRV/c	mărunțit	și	dizolvat)	pe	cale	SNG	+	hidroxiclorochină	200	
mg	x	2	pe	cale	SNG.		
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Pacienții	ARDS:	după	24	ore	de	la	diagnosticarea	cu	ARDS:	dexametazonă	20	mg/zi	pentru	5	zile	apoi	
10	mg/zi	 pentru	 5	 zile	 (la	 indicația	medicului	 de	 terapie	 intensivă)	 și/sau	 tocilizumab	 (a	 se	 vedea	
paragraful	specific	pagina	11).	

Interacțiuni cu alte medicamente și lipsa medicamentelor  

Grupul de lucru recomandă maximă atenție la posibilele interacțiuni de farmaco-
kinetice, în special lopinavir/ritronavir cu alte clase de medicamente. În caz de 
administrare simultană cu alte medicamente, grupul de lucru recomandă să 
consultați site-ul: http://www.covid19-druginteractions.org/.  

În cazul existenței de medicamente contraindicate în utilizarea de lopinavir/ritonavir, 
grupul de lucru își exprimă părerea în favoare utilizării doar a 
clorochinei/hidroxiclorochinei.  

Grupul de lucru recomandă utilizarea formei în capsule de lopinavir/ritonavir și 
eventual pacienții care au dificultate la înghițire să treacă la formula de suspensie 
orală. Capsulele de lopinavir/ritonavir nu se pot fragmenta.  

Ca alternativă, dacă nu este disponibilă forma orală de  lopinavir/ritonavir, este 
disponibilă în comerț o formă de darunavir în suspensie orală (200 ml) de asociat cu 
ritonavir la plic de 100 mg.  

În cazul lipsei de darunavir în suspensie orală, grupul de lucru amintește că 
capsulele de darunavir și darunavir/cobicistat se pot fragmenta, dizolva și administra 
prin sonda nazo-gastrică (21).  

Terapie anti-infectare de suport 

Alegerea de a adăuga un tratament cu antibiotic (empiric sau țintit) și/sau antiviral 
(oseltamivir) trebuie să fie efectuată doar în prezența unei dovezi rezonabile de 
suprainfecție bacteriană sau virală.  

Accesul la medicamente  

Pentru solicitarea de utilizare fără indicație a medicamentelor înregistrate 
(lopinavir/ritonavir și clorochină sau hidroxiclorochină) este nevoie să se procedeze 
conform prevederilor normative referitoare la utilizarea medicamentelor off-label.  

Pentru utilizarea de remdesivir, fiind un medicament neînregistrat în Italia, este 
necesar să se solicite utilizarea umană a medicamentului, prin completarea unui 
formular personalizat, către firma Gilead Sciences inc. și să obțină aprobarea pentru 
utilizare de la Comitetul Etic.  
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Tipul	de	pacient	 Prezentare	clinică	 Tratament	 de	 suport	 și	
imunomodulator	

Tratament	antiviral		 Note	

Pacient	asimptomatic	 	 Niciunul	–	supraveghere	 Niciunul	 	

Pacient	 cu	 simptome	
respiratorii	ușoare	

Febră	 	 (˃37,50C),	
tuse,	 simptome	
de	 răceală	 fără	
dispnee	

Tratament	simptomatic	 Niciunul	 	

-	 Pacient	 cu	 simptome	
respiratorii	ușoare	dar	vârstă	˃	
70	 ani	 și/sau	 prezența	 de	
comorbiditate	 sau	 risc	 de	
mortalitate	crescută	

	

-	 Pacient	 cu	 simptome	
respiratorii	 moderate	 și/sau	
Rx	 torace	 cu	 tablou	 de	
pneumonie		

Febră	 	 (˃37,50C),	
tuse,	 dispnee	
ușoară	 spre	
moderată	

Tratament	 simptomatic	 –	
terapie	cu	O2	

	

Dacă	 pacientul	 are	 scorul	
BCRSS	≥	2	

Evaluați:		

Dexametazonă	 20	 mg/zi	
pentru	5	zile	apoi	10	mg/zi	
pentru	 5	 zile	 (la	 indicația	
medicului	 de	 terapie	
intensivă).		

și/sau		

Tocilizumab	 (a	 se	 vedea	
paragraful	specific	pag.	11)	

Lopinavir/ritonavir	
200/50	mg	2	cp	BID	

+	

Clorochină	 500	 mg	
BID	pentru	20	zile		

Sau		

Hidroxiclorochină	200	
mg	BID	

	

Regim	 alternativ	 cu	
lopinavir/ritonavir:	
darunavir	 800	 mg	 1	
cp	QD	+	ritonavir	100	
mg	 1	 Cp	 QD	 sau	
darunavir/cobicistat	
800/150	mg	QD	

(durata	 tratamentului	
de	 la	 5	 la	 20	 zile,	 cu	
durata	 de	 stabilit	
conform	 evoluției	
clinice).		

În	 caz	 de	
necesitate	
de	 terapie	
cu	 oxigen	
ar	 putea	 fi	
rezonabil	
să	 se	
solicite	
Remdesivir	
(a	se	vedea	
pacientul	 u	
simptome	
severe)	

Pacient	cu	simptome	severe	 ARDS	 sau	
insuficiență	
respiratorie	
generală,	
decompensare	
hemodinamică		

Este	 necesară	 evaluarea	 de	
reanimare	 și	 transfer	 la	
terapie	intensivă.		

	

Pacienți	ARDS:	după	24h	de	
la	 diagnosticare	 cu	 ARDS:	
dexametazonă	 20	 mg/zi	
pentru	 5	 zile	 apoi	 10	mg/zi	
pentru	 5	 zile	 (la	 indicația	
medicului	 de	 terapie	
intensivă).		

Remdesivir	(dacă	este	
disponibil)	

Doză	 de	 șoc	 în	 prima	
zi	de	200	mg/iv	urmat	
de	 o	 doză	 de	
întreținere	 de	 100	
mg/iv/zi	 din	 ziua	 a	
doua	 până	 în	 ziua	 a	
zecea		

+	
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Clorochină	Sau		

Hidroxiclorochină	
(vedeți	mai	sus)	

Sau		

Lopinavir/ritonavir		

(vedeți	mai	sus)	

+	

Clorochină	 sau	
hidroxiclorochină		

Regim	 alternativ	 cu	
lopinavir/ritonavir:	
darunavir	 +	 ritonavir	
sau	
darunavir/cobicistat	
(vedeți	mai	sus)	

	

Utilizarea de tocilizumab la pacienții cu infecție severă COVID-19 

Rațional 

La pacienții cu infecția cu  COVI-19 cu evoluție gravă se manifestă un tablou de 
pneumonie care poate degenera rapid în insuficiență respiratorie. Persoanele  în 
vârstă și imunodeprimate prezintă un risc major de evoluție către un tablou grav de 
ARDS. Un studiu recent a demostrat că pacienții care au nevoie de internare la 
reanimare prezintă un tablou de perturbare a sistemului citokinic cu nivele ridicate ale 
IL-6, IL-2, IL-7, IL-10 și TNF-α. Alterări similare se  observă în sindromul de eliberare 
citokinică (CRS) asociat cu tratamentul de CAR-T (chimeric antigen receptor (CAR)-T 
cell therapy) și caracterizat prin febră și  insuficiență multiorganică. Citokinele 
implicate în  patogeneză și în manifestările clinice ale CRS sunt IL-6, interferon 
gamma (IFN-g), tumor necrosis factor alpha (TNF-a) și IL-10 (22). În special, 
mediatorul central în toxicitate din CRS și IL-6 (23). 

Chiar dacă tratamentul imuno-inflamator nu este recomandat de obicei în pneumonia 
cauzată de COVID 19, având în vedere tabloul CRS și rezultatele anatomopatologice 
ale edemului pulmonar și de formare a membranelor hialine, o abordare terapeutică 
țintită în timp și însoțită de o susținere ventilatorie corespunzătoare ar putea fi 
benefică pentru pacienții cu pneumonie gravă care dezvoltă ARDS. 
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Tocilizumab este un medicament care blochează receptorul de IL-6. Forma pe cale 
intravenoasă a obținut indicația pentru  CRS care se manifestă  în cursul 
tratamentului cu Car-T; având în vedere tabloul clinic și citokinic la pacienții cu  
pneumonie gravă din cauza COVI-19, tocilizumab ar putea avea o justificare pentru a 
bloca SIRS provocat de virus la pacienții cu nivele ridicate de IL-6. În China, în 
Spitalul din provincia Anhui, este în curs un  trial pentru folosirea de tocilizumab în 
tratarea COVID-19 (ChiCTR 2000029765), dozajul prevăzut este de 8 mg/Kg de 
repetat după 12 ore. 

Dozajul utilizat de Xiaoling Xu într-un studiu pilot chinezesc (Effective Treatment of 
Severe COVID-19 Patients with Tocilizumab, in press) a fost de 400 mg iv într-o doză 
unică cu o eventuală a doua doză dacă lipsește răspunsul clinic; această acțiune 
indică rezultate promițătoare la 21 pacienți tratați, cu o reducere semnificativă a IL-6 
și a febrei cu o îmbunătățire a funcției pulmonare.  

Posologia recomandată pentru tratarea  CRS prin perfuzia intravenoasă cu o durată 
de  60 minute  este egală cu 8 mg/kg la pacienții cu o greutate egală sau mai mare 
de 30 kg sau de 12 mg/kg la pacienții cu o greutate sub 30 kg. In absența 
îmbunătățirii clinice a semnelor și a simptomelor de CRS după prima doză, pot fi 
administrate până la 3 doze suplimentare de tocilizumab. Intervalul între dozele 
cosecutive trebuie să fie de cel puțin 8 ore.  

 

Selectarea pacientului 

Grupul de lucru recomandă o selectare atentă a pacientului care să poată avea 
acces la tocilizumab. 

Astfel grupul de lucru, în colaborare cu medicii de la reanimare/terapie intensivă 
propune Brescia-COVID 

respiratory severity scale (BCRSS) – scara de severitate respiratorie - ca și criteriu 
de stratificare a pacientului (a se vedea și “măsuri de suport” la pag. 5). 

Criterii de includere 

• La terminarea fazei inițiale de încărcare crescută de COVID-19 (ex. apiretic de 
>72h și/sau după ce au trecut cel puțin 7 zile de la debutul simptomelor) 

• Înrăutățirea schimburilor respiratorii astfel încât să fie necesar suport non invaziv 
sau invaziv prin ventilație (scor BCRSS  ≥3) 
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• Niveluri ridicate de IL-6 (>40 pg/ml); ca alternativă a nivelurilor crescute de  d-
dimerilor și/sau PCR și/sau feritină și/sau fibrinogen în creștere progresivă. 

Criterii de excludere 

• Vârsta <18 ani 
• AST/ALT au valori mai mari de 5 ori faţă de nivelele normale 
• Valoarea neutrofilelor mai mică de 500 celule/mmc. 
• Valoarea PLT mai mică de 50.000 celule/mmc. 
• Septicemie documentată produsă de alţi patogeni diferiţi de COVID-19. 
• Prezenţa unor afecţiuni cronice asociate, în conformitate cu examenul clinic, 

ce generează un rezultat defavorabil 
• Diverticulită complicată sau perforare intestinală 
• Infecţie cutanată în curs (ex. dermoipodermită necontrolată datorată terapiei 

cu antibiotice) 
• Terapie imuno-suprimantă anti respingere 

Schemă terapeutică propusă 
A. Maxim 3 perfuzii cu dozare de 8 mg/kg de masă corporală (dozarea maximă 

pentru o perfuzie 800 mg) 
B. A doua perfuzie după 8-12 ore de la prima perfuzie 
C. Dacă răspunsul clinic este parţial sau incomplet, eventual a treia perfuzie după 

16-24 de ore de la prima perfuzie 

După 24 de ore de la ultima administrare se repetă dozarea plasmatică de IL-6 
şi/sau D-dimerică.  

Tratamentul trebuie să fie însoţit de tratamentul antiviral (lopinavir/ritonavir sau 
remdesivir + clorochina/hidroxiclorochina) şi/sau steorizi (dexametazonă). 
 
Dozarea	Tocilizumab	la	COVID-19	per	greutatea	corporală	

	
Legendă:  
4 fl da 80 mg – 4 fiole de 80 mg 
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fl - fiolă 
 

Disponibilitatea medicamentului 

Medicamentul tocilizumab este înregistrat în Italia pentru diverse indicaţii ptaologice, 
din acest motiv trebuie să se respecte protocolul instituţiei pentru utilizarea acestuia 
în afara prescripţiilor înregistrate pentru medicament şi pacientul trebuie pus să 
semneze (cu excepţia stării grave de necesitate) consimţământul informat.  

Efecte secundare  

Se face trimitere la prospectul medicamentului pentru toate informaţiile ce nu sunt 
cuprinse în aceste recomandări de utilizare. 

Sarcină 

Tocilizumab fiind un anticorp monoclonal, nu este un medicament teratogen. Se 
poate constata trecerea în placentă începând cu săptămâna a-16-a de gestaţie, ca 
de altfel toate imunoglobulinele IgG. Din acest motiv, concentraţia medicamentului la 
nivelul circulaţiei fetale rezultă mai mare decât la nivelul circulaţiei materne spre 
finalul sarcinii.  
Grupul de lucru recomandă deci să ţineţi cont de riscurile şi de beneficiile 
tratamentului, fiind conştienţi că nou născutul expus în uter în al treilea trimestru de 
sarcină are posibilitatea să rezulte temporar imuno deprimat până când se termină 
eliminarea medicamentului matern. 
 

Terapii antiinfecţioase de suport şi reactivare a infecţiilor latente 

Grupul de lucru recomandă să se evalueze bine absenţa infecţiilor sistemice 
concomitente şi eventual să se aplice o schemă de terapie antibiotică cu spectru larg 
în funcţie de indicaţiile clinice, de politicile sanitare sau protocoalele utilizate. 

Grupul de lucru, chiar dacă nu întrevede un risc crescut de reactivare tuberculoasă la 
persoanele afectate de infecţii tuberculoase acute, ia în considerare necesitatea de a 
începe tratamentul într-un termen foarte scurt, recomandă executarea testului IDR 
pentru tuberculoză şi a marker-ilor virali pentru diagnosticarea hepatitei ascunse de 
HBV.; cu toate acestea, nu consideră necesar să obţină aceste rezultate înainte de 
începerea tratamentului.  


