Departamento de Farmácia AMIB
Considerações sobre os medicamentos com potencial efeito
farmacológico para o vírus SARS-HCoV-2
O Departamento de Farmácia da AMIB compilou os recentes estudos sobre potenciais
tratamentos farmacológicos contra o SARS-HCoV-2, que serão comentados à luz da farmacologia neste
documento. Foi realizada uma revisão integrativa na base de dados PubMed até 05/04/2020 e
selecionados os principais estudos relacionados aos medicamentos disponíveis no Brasil que estão
sendo testados para o tratamento da COVID-19.
O novo Coronavírus
Os coronavírus humanos (HCoV) são vírus envelopados de morfologia característica com
grandes projeções em forma de pétalas na superfície, sugerindo a forma de uma coroa 1. O vírus que
causa a COVID-19 é designado por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2).
Existem muitas semelhanças entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1, ambos têm proteína S (spike) inserida
no envelope viral, a qual se liga ao receptor celular (aminopeptidase humana) e possui forte afinidade
pela Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2). O SARS-CoV-2 reconhece a ECA2 humana de maneira
mais eficiente que o SARS-CoV-1, aumentando a capacidade do SARS-CoV-2 de transmitir a doença2.
Seu genoma policistrônico de RNA de polaridade positiva é o maior genoma de vírus de RNA conhecido,
fazendo com que a síntese de mRNAs aconteça devido a uma transcrição descontínua do RNA de
polaridade negativo complementar ao genoma. A montagem dos novos vírus ocorre ancorada às
membranas intracelulares e a liberação se dá por brotamento através da via secretória 1.
A transmissão de SARS-HCoV-2 chama atenção pela sua infectividade, o que indica transmissão
eficiente por pequenos aerossóis. Os sintomas da síndrome respiratória aguda grave são geralmente
precedidos por sinais sistêmicos, tais como febre, fadiga, mialgia e dor de cabeça. Os sintomas
respiratórios são tosse improdutiva, dispneia e dor de garganta. Aproximadamente metade dos
pacientes têm quadros graves, com queda da saturação de oxigênio, muitos dos quais são admitidos
em unidades de terapia intensiva (UTI) e necessitam de ventilação mecânica 3,4.
Até o presente momento nenhum medicamento demonstrou segurança e eficácia em
humanos diagnosticados ou expostos ao COVID-19. Cloroquina, hidroxicoroquina, lopinavir + ritonavir,
Interferon, tocilizumab, azitromicina, teicoplanina e ivermectina, entre outros medicamentos não
disponíveis no Brasil como baloxavir, remdesivir e favipiravir são medicamentos em estudo contra o
novo coronavírus, no entanto sem nenhuma evidência comprovada ainda 5. O conhecimento sobre os
mecanismos do SARS-HCoV-2, a farmacodinâmica e a química farmacêutica das substâncias candidatas

à cura são a luz para a pesquisa clínica aplicada de novos e velhos medicamentos no tratamento da
COVID-19.
Medicamentos com potencial efeito farmacológico contra o novo coronavírus – SARS-HCoV-2 –
disponíveis no Brasil
CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
A cloroquina é um fármaco tradicionalmente usado na prevenção e no tratamento da malária.
Além disso, é eficaz no tratamento de doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus
eritematoso sistêmico6,7. A cloroquina, assim como seu derivado com maior perfil de segurança clínica,
a hidroxicloroquina, faz parte da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde 8.
Os efeitos antivirais da cloroquina são conhecidos desde a década de 60. Diversos estudos
mostraram que a cloroquina inibe a replicação in vitro de vários vírus, como os vírus da influenza A e
B9, vírus da hepatite C10, vírus da dengue11, vírus Zika12, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)13,
entre outros. Em relação aos coronavírus, há evidências de que a cloroquina inibe a replicação do vírus
SARS-CoV-114 e, mais recentemente, do vírus SARS-CoV-215,16. Entretanto, apesar da sua potente ação
in vitro demonstrada, estudos in vivo e clínicos nem sempre reproduzem estes efeitos, como no caso
de ensaios clínicos realizados para influenza17 e dengue18, que não obtiveram bons resultados. No caso
do vírus Chikungunya, estudos em animais mostraram que a cloroquina aumentou a replicação do
vírus19.
A ação da cloroquina no bloqueio da infecção viral está relacionada, principalmente, a
mecanismos dependentes de pH. A cloroquina seria capaz de aumentar o pH endossômico necessário
para a fusão vírus/célula e interferir na glicosilação de um receptor da superfície celular do vírus, a
enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2)6,20. Além disso, estudos relatam a existência de um efeito
imunomodulador da cloroquina, por meio de supressão da produção de citocinas pró-inflamatórias
TNFα, IL-1β e IL-6, o que poderia contribuir para um potencial efeito in vivo na COVID-196,20,21.
Atualmente, estudos clínicos estão em andamento em busca de atestar a eficácia e segurança da
cloroquina para COVID-19. O uso de cloroquina para infecções respiratórias severas de pacientes
internados tem sido recomendado por algumas diretrizes europeias22. Apesar dos dados clínicos do uso
da cloroquina para o tratamento da COVID-19 possuírem evidências científicas insuficientes, um
consenso de especialistas do governo chinês recomendou a dose de 500 mg (difosfato de cloroquina)
duas vezes por dia por 10 dias, para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados e graves
de pneumonia por SARS-CoV-223.

Como era esperado, considerando os resultados in vitro com a cloroquina, a hidroxicloroquina
também demonstrou atuação sobre o SARS-CoV-2, podendo inibir eficientemente a infecção in vitro.
Entretanto, esse efeito sobre o vírus parece ser menos potente que o da cloroquina 24. Em relação a
aplicação clínica da hidroxicloroquina, recente estudo francês, que incluiu 20 pacientes com COVID-19
no grupo tratado, avaliou a sua ação na redução da carga viral em amostras nasofaríngeas. O
tratamento com 600mg/dia (200 mg três vezes ao dia) por 10 dias promoveu redução ou
desaparecimento da carga viral de SARS-CoV-2, com efeito sinérgico importante com a azitromicina
(500 mg/dia no primeiro dia, seguido de 250 mg/dia por 4 dias). Seis dias após o tratamento, 100%
(n=6) dos pacientes tratados com hidroxicloroquina e azitromicina foram curados virologicamente,
comparados com 57,1% (n=14) nos pacientes tratados apenas com hidroxicloroquina e 12,5% (n=16)
no grupo controle25.
Apesar de tais dados parecerem promissores para o uso da hidroxicloroquina na COVID-19, as
seguintes limitações do estudo devem ser consideradas: 1) não houve randomização nem padronização
do tratamento do grupo controle, 2) possui um pequeno tamanho amostral, 3) ausência de dados sobre
a ocorrência de efeitos colaterais e 4) pacientes transferidos para unidades de terapia intensiva e com
desfecho de óbito foram excluídos da amostra.
Um segundo estudo clínico observacional, não publicado, realizado recentemente pelo mesmo
grupo francês descreveu o uso da hidroxicloroquina e azitromicina, no mesmo esquema posológico
proposto anteriormente, com um maior número de pacientes (n=80), ampliou a avaliação abrangendo
alguns parâmetros clínicos, além da análise microbiológica. Apesar do maior tamanho amostral, o
recente estudo apresenta a importante limitação de não apresentar grupo controle. Em conjunto, tais
evidências do grupo francês ainda são limitadas e não garantem a efetividade e segurança no uso clínico
da hidroxicloroquina em combinação ou não com a azitromicina no tratamento da COVID-19. A decisão
sobre a posologia eficaz e segura da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19 é ainda incerta
e dependente de estudos clínicos de melhor qualidade26. Novos estudos clínicos estão em andamento
para testar os efeitos clínicos da hidroxicloroquina para COVID-1922.
Apesar de a hidroxicloroquina ser considerada um medicamento relativamente bem tolerado
e com toxicidade limitada, reações adversas tais como dor de estômago, náusea, vômito e dor de
cabeça são comuns, além de efeitos colaterais que requerem monitoramento, como toxicidade ocular,
boca seca, fadiga e perda de apetite e peso, a longo prazo7,25. Recomenda-se a realização de
eletrocardiograma de rotina para monitorar a ocorrência de prolongamento do intervalo QT ou

bradicardia, especialmente em uso concomitante a outros medicamentos que prolongam o intervalo
QT, como ondasentrona, quinolonas e macrolídeos, o que inclui a azitromicina 22.
LOPINAVIR 200mg + RITONAVIR 50mg
O lopinavir é um inibidor da protease aspartato do vírus da imunodeficiência humana (HIV)
tipo 1. O ritonavir é combinado com o lopinavir para aumentar sua meia-vida plasmática por meio da
inibição do citocromo P450. Essa combinação é indicada para o tratamento de pacientes com HIV e
está relacionada a reações adversas como: pancreatite, hepatite, aumento do intervalo QT, infarto do
miocárdio, diarreia, náusea, relato de síndrome de Stevens-Johnson e eritema multiforme27.
Chu e colaboradores (2004) sugeriram que a adição de lopinavir + ritonavir 400/100mg à
ribavirina reduziria a carga viral e o risco de resultados clínicos negativos, como insuficiência
respiratória aguda e óbito, em comparação com um grupo controle que recebeu apenas ribavirina, em
pacientes com coronavírus humano associado à síndrome respiratória aguda grave 28. No entanto, a
falta de randomização e de um grupo controle contemporâneo associado ao uso concomitante de
glicocorticóides e ribavirina nesse estudo dificultaram a avaliação do efeito do medicamento28.
O lopinavir possui atividade tanto in vitro quanto em modelo animal contra o coronavírus
responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV). Relatos de casos sugeriram que
a combinação de lopinavir + ritonavir com ribavirina e interferon alfa resultou em depuração e
sobrevivência virológicas29.
Recentemente foi conduzido um estudo aberto, randomizado e controlado, em pacientes
adultos hospitalizados com COVID-19, comparando o tratamento com Lopinavir + Ritonavir (LPV / r)
400/100 mg por via oral duas vezes ao dia por 14 dias (n=99) associado ao tratamento padrão versus o
tratamento padrão sem LPV/r (n= 100). O tratamento padrão consistiu em oxigênio suplementar,
ventilação não invasiva e invasiva, antibioticoterapia, suporte vasopressor, terapia de substituição renal
e oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), conforme necessário. Corticoides sistêmicos
foram administrados em cerca de um terço dos pacientes e de forma similar nos dois grupos de
tratamento do estudo30.
O desfecho primário foi o tempo até a melhora clínica, avaliado em uma escala ordinal que
categorizava desde pacientes não hospitalizados que retomaram suas atividades normais, até os que
evoluíram com óbito. Os desfechos secundários incluíram mortalidade em 28 dias, tempo de internação
e tempo de depuração virológica em amostras de swab orofaríngeo 30.
A idade média da população era de 58 anos (IQR, 49 – 68 anos) e comorbidades não foram
frequentes. Do total de pacientes, 92% tiveram febre, 19% apresentaram taquipneia (>24 irpm) e 1%

apresentaram hipotensão (<90 mmHg). Na escala ordinal referente ao desfecho primário, a categoria
mais frequente foi de pacientes hospitalizados necessitando de oxigênio suplementar (70%). A média
de dias da doença no início da randomização foi de 13 dias (IQR, 11-16) e a carga viral basal média foi
de 4,0 ± 2,1 log10. Não houveram diferenças entre os dois grupos em nenhuma dessas variáveis 30.
Também não houve diferença no tempo para melhora clínica entre o grupo tratado com LPV / r
(mediana: 16 dias; IQR 13-17 dias) e o grupo que recebeu apenas o tratamento padrão (mediana: 16
dias; IQR 15-18 dias; p = 0,09)30.
A mortalidade em 28 dias foi numericamente menor nos pacientes tratados com LPV / r (19,2%
vs. 25,0%; diferença de - 5,8%, IC 95% - 17,3 a 5,7), o tempo de permanência na UTI pareceu ser mais
curto com a adição de LPV / r (mediana: 6 dias; IQR 2-11versus mediana:11 dias; IQR 7-17 apenas com
tratamento padrão), o tratamento com LPV / r dentro de 12 dias após o início dos sintomas foi associado
a menor tempo para melhora clínica (HR, 1,25; IC 95%, 1,77 a 2,05) comparado ao tratamento tardio
(HR, 1,30; IC 95%, 0,84 a 1,99)30, no entanto esses resultados quando analisados considerando as
limitações e falhas estatísticas, tais como: pacientes não sobreviventes tratados com LPV / r morrerem
antes dos pacientes do grupo controle, interferindo no cálculo do tempo de permanência na UTI; o
limite inferior do intervalo de confiança de 95% para "tratamento dentro de 12 dias" igual a 0,77
(corrigido pela revista em 25 de março de 2020), portanto não significativo. Além disso, não houve
diferenças na erradicação viral entre os dois grupos em diversos dias de amostragem e as taxas de
eventos adversos foram semelhantes em ambos31.
É provável que qualquer terapia antiviral que se mostre eficaz para a Covid-19, naturalmente,
ofereça maior benefício quando utilizada mais precocemente, a fim de conter a replicação viral e
consequente avanço da lesão tecidual, ao invés de duas semanas após o início da doença.
Destaca-se, ainda, que a combinação entre lopinavir e ritonavir implica em inúmeras
interações medicamentosas, pois o fato do ritonavir ser um inibidor enzimático faz com que este altere
a concentração plasmática de outros medicamentos. O estudo supracitado menciona algumas reações
adversas detectadas: náusea, vômito, diarreia e erupção cutânea e relata que alguns pacientes não
tiveram condições clínica para continuar o tratamento devido ao surgimento de eventos adversos
graves, como gastrite aguda. A pesquisa não avaliou o uso concomitante de outros medicamentos, o
que pode ser um fator limitante ou confundidor, considerando as possíveis interações e
incompatibilidades medicamentosas e o fato de que mais de 30% dos pacientes que fizeram uso do
lopinavir + ritonavir também utilizaram glicocorticóides.

Apesar da falha em alcançar significância estatística, a terapia com LPV / r foi associada a uma
redução absoluta de 33% da mortalidade quando comparada ao tratamento padrão nesse estudo 30,
portanto, pesquisas futuras devem confirmar ou excluir a possibilidade de um real benefício do
tratamento.
INTERFERON- BETA
Os interferons (IFN) são um grupo de citocinas de fundamental importância na resposta imune
inata a infecções virais. Essas moléculas podem induzir a transcrição de genes relacionados a funções
imunomoduladoras que ajudam a combater a replicação viral, como estimulação de linfócitos Th1 e
ativação de macrófagos e células NK32. A relevância biológica dos IFN se evidencia também pelas
inúmeras proteínas produzidas pelos vírus que inibem a sua função 33.
O uso específico de IFN para o tratamento da COVID-19 pode ser sugerido a partir de estudos préclínicos e clínicos prévios que investigaram o tratamento de infecções por outros vírus emergentes: o
vírus da síndrome respiratória aguda e severa (SARS) e o vírus da síndrome respiratória do oriente
médio (MERS). Nesses estudos, devido ao reconhecimento de que tais infecções são mediadas pela
replicação viral e pela resposta inflamatória do hospedeiro, o IFN é usado em combinação a terapias
anti-virais, como lopinavir + ritonavir e ribavarina34.
O uso de IFN-b em combinação com lopinavir + ritonavir mostrou-se eficaz para o tratamento de
infecção por MERS em primatas não-humanos29, embora Sheahan e colaboradores (2020) tenham
mostrado baixa eficácia dessa combinação in vitro e em camundongos35. Atualmente, há estudos
clínicos randomizados em andamento para a investigação dessa combinação para o tratamento de
MERS na Arábia Saudita36 e na China37. Em relação ao uso de IFN com ribavarina, dois estudos clínicos
coortes e retrospectivos não mostraram dados robustos de melhora na taxa de mortalidade em
pacientes com MERS36,38. É importante notar que ainda não há estudos que tenham avançado para
além da fase clínica I para tais infecções37.
Nesse contexto, as limitações para o uso de IFN no tratamento da COVID-19 devem-se à falta de
estudos clínicos específicos para o SARS-CoV-2. Além disso, há um desconhecimento sobre as
diferenças de patogênese entre o SARS-CoV-2 e os vírus SARS e MERS37. Entretanto, uma recente
diretriz publicada por pesquisadores chineses recomenda considerar, para o tratamento de pneumonia
associada a COVID-19, a inalação de INF-α (5 milhões de unidades duas vezes ao dia) em associação a
lopinavir + ritonavir por via oral (2 cápsulas duas vezes ao dia) 34,39. As principais reações adversas do
IFN incluem sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, fadiga, mialgia e dor de cabeça, seguidos
por supressão leve da medula óssea39.

TOCILIZUMABE
O tocilizumabe é um anticorpo monoclonal recombinante, antagonista dos receptores da
interleucina-6 (IL-6), substância endógena induzida por estímulos inflamatórios que medeia uma
variedade de respostas imunológicas. A inibição desses receptores reduz a produção de citocinas e
reagentes de fase aguda e pode potencialmente combater a síndrome de liberação de citocinas e os
sintomas em doentes graves com COVID-1940-42.
Diversos estudos de casos em série, na China e na europa, têm relatado o uso de tocilizumabe
nesses pacientes43. Dados preliminares de um estudo observacional envolvendo 20 pacientes com
infecção grave por COVID-19, na China, demonstrou rápida redução da febre e da necessidade de
oxigênio suplementar por vários dias após uma dose única de 400 mg por via endovenosa, que foi
repetida após 12 horas em 3 pacientes cuja febre não cedeu com a única dose 42.
Atualmente, não há evidências a partir de ensaios clínicos randomizados e controlados que
sustente a eficácia e a segurança do tocilizumabe na Covid-19. Na China, esse imunomodulador tem
sido usado para tratar pacientes críticos com lesões pulmonares extensas e altos níveis de IL-641. Está
em andamento no país um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, controlado, para avaliar a eficácia
e segurança do tocilizumabe em 188 pacientes com Covid-19, com conclusão prevista para outubro de
202044. O laboratório Rocheâ registrou um ensaio clínico de fase 3, randomizado, duplo-cego e
controlado por placebo, realizado em colaboração com a US Health and Human Services - Biomedical
Advanced Research and Development Authority (BARDA). O estudo avaliará a segurança e eficácia do
tocilizumabe em combinação com o tratamento padrão em comparação com o tratamento padrão mais
placebo. Espera-se recrutar cerca de 330 pacientes em todo o mundo, inclusive nos EUA, a partir de
abril de 202045,46. Outros ensaios clínicos com tocilizumabe em pacientes com Covid-19 estão em
andamento na China e na Europa47.
O sistema de saúde canadense emitiu um alerta sobre a ocorrência de lesão hepática grave
induzida por tocilizumabe, inclusive casos em que a insuficiência hepática aguda culminou em
transplante48. Além disso, os imunomoduladores naturalmente trazem um risco aumentado de
desenvolvimento de infecções graves, especialmente quando associados a corticosteróides49. Os riscos
e benefícios do tratamento com tocilizumabe devem ser cuidadosamente considerados em pacientes
com infecção, pois a imunomodulação traça uma linha muito tênue e subjetiva entre o controle e
direcionamento do sistema imunológico, e o desequilíbrio das reações inflamatórias e sua consequente
resposta sistêmica49. Os protocolos de pesquisa e estudos chineses desencorajam ultrapassar a
segunda dose de tocilizumabe em caso de persistência do quadro febril 41.

AZITROMICINA
A azitromicina é um antibacteriano classificado quimicamente como macrolídeo, que age
inibindo a síntese proteica ao se ligar à subunidade 50s do RNA ribossômico das bactérias. Apesar da
dose usual produzir concentrações séricas relativamente baixas, a concentração tecidual e fagocitária
alcançada costuma ser superior à plasmática e a eliminação tecidual pode levar até 4 dias. A literatura
aponta para a atividade in vitro da azitromicina contra alguns vírus, como por exemplo influenza A H1N1
e Zika50-52. Até o momento, não existem dados sobre a atividade in vitro contra SARS-CoV-2, no entanto
a azitromicina é usada como terapia adjuvante para cobertura antibacteriana e possíveis efeitos
imunomoduladores e anti-inflamatórios no tratamento das infecções virais do trato respiratório53,54 e
de outras patologias respiratórias como bronquiolite, fibrose cística, DPOC e SDRA 55-57, embora seus
efeitos imunomoduladores e anti-inflamatórios sejam controversos devido à evidência limitada 53,54,58.
Um estudo de coorte retrospectivo em pacientes críticos com MERS mostrou não haver
diferença estatística significante nas taxas de mortalidade, nem na depuração viral do MERS-CoV, em
90 dias, entre os que receberam terapia com macrólideo e os que não foram tratados 58. Outro estudo
de coorte retrospectivo em pacientes com SDRA moderada ou grave, revelou melhora estatisticamente
significativa na sobrevida, em 90 dias, daqueles que receberam azitromicina na terapia adjuvante 56.
Na COVID-19, a azitromicina foi utilizada para cobertura antibacteriana em 6 pacientes
hospitalizados com swab nasofarígeo positivo para SARS-CoV-2, em um pequeno estudo não
randomizado na França, associada à hidroxicloroquina, na dose de 500 mg no primeiro dia e 250 mg
nos dias subsequentes, por até 5 dias. Os resultados preliminares indicaram que todos os 6 pacientes
apresentaram resultados negativos nas amostras nasofaríngeas no sexto dia 25. No entanto, os dados
desse estudo são insuficientes para avaliar possíveis benefícios clínicos da azitromicina em pacientes
com COVID-1959.
Precisamos alertar que a azitromicina e a hidroxicloroquina estão associadas ao
prolongamento do intervalo QT, portanto recomenda-se cautela ao considerar o uso dessa associação
em pacientes com doenças crônicas ou que estejam recebendo outros medicamentos que podem
causar arritmias. Além disso, as reações adversas mais comuns da azitromicina são alterações
gastrointestinais, tais como diarreia, distensão e dor abdominal, náusea e vômito 60.
Consideramos que evitar infecções bacterianas oportunistas possa se relacionar com melhores
desfechos clínicos em pacientes com infecção viral, principalmente os que estejam sob ventilação

mecânica e, portanto, sujeitos a desenvolver pneumonia bacteriana associada. Os dados atuais são
insuficientes para estabelecer vantagens do uso adjuvante de azitromicina no tratamento da COVID19. Mais pesquisas são necessárias para obtenção de dados conclusivos sobre seu uso nesses pacientes.
TEICOPLANINA
A teicoplanina é um glicopeptídeo, portanto age inibindo a formação da parede celular
bacteriana ao interferir na síntese do peptideoglicano, do RNA citoplasmático, e consequente alteração
da permeabilidade da membrana citoplasmática das bactérias. Indicada no tratamento de infecções
por bactérias gram-positivo, já demonstrou eficácia em inibir o primeiro estágio do ciclo de vida viral
do coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) em células humanas e, de
acordo com Baron e colaboradores (2020), essa atividade é conservada contra o SARS-Cov-261,62.
A teicoplanina já demonstrou eficácia contra outros vírus, tais como: ebola, influenza,
flavivírus, hepatite C e vírus da imunodeficiência humana (HIV), além dos coronavírus da síndrome
respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e SARS-CoV63,64. Nos coronavírus, a teicoplanina atua no
início do ciclo de vida viral, ao alterar o pH e inibir a clivagem da proteína S pela catepsina L nos
endossomos virais, impedindo a liberação de RNA e a continuação do ciclo de replicação do vírus 63. Um
estudo in vitro concluiu que essa atividade é conservada contra SARS-Cov-2. Nesse estudo, a
concentração de teicoplanina necessária para inibir 50% do vírus (IC 50 ) in vitro foi de 1,66 uM, mais
baixa do que a concentração inibitória mínima para infecções estafilocócicas, que se traduz em uma
dose de 400mg/dia do medicamento61.
Os estudos in vitro precisam avançar para ensaios clínicos randomizados que nos ofereçam
melhor evidência e uma indicação precisa do uso desse medicamento em paciente com COVID-19. A
teicoplanina é um medicamento relativamente seguro, suas reações adversas mais comuns são
alterações cutâneas, e pode ocorrer disfunção hepática em alguns pacientes 62.
IVERMECTINA
A ivermectina é um antiparasitário de amplo espectro que provoca hiperpolarização e
consequente paralisia muscular ao agir sobre os canais de cloreto, via glutamato, nos nervos dos
invertebrados, com ação residual na via gabaérgica. É indicada para o tratamento da filariose,
ascaridíase, oncocercose, escabiose e pediculose. Um estudo in vitro reportou sua atividade em células
infectadas com SARS-COV-265. Anteriormente, a atividade antiviral da ivermectina já havia sido
demonstrada in vitro para outros vírus66-69 e foi identificada como um inibidor da interação entre a
proteína integrase do vírus da imunodeficiência humana-1 (HIV-1) e o heterodímero da importina α/β1

responsável pela importação nuclear da proteína integrasse, inibindo a replicação do HIV-169,70.
Recenetemente a ivermectina foi o foco de um ensaio clínico de fase III em pacientes com dengue na
Tailândia, no qual uma dose única diária, definida previamente por estudos in vitro, foi considerada
segura, mas não produziu nenhum benefício clínico, sendo necessário otimizá-la em estudos futuros71.
Com base em estudos das proteínas do SARS-CoV, que revelaram certa importância da
importina α/β172-74, em mecanismos da infecção, os autores deduziram que a atividade inibidora do
transporte nuclear da ivermectina pode ser eficaz contra o SARS-CoV-2 e realizaram testes in vitro para
avaliar a possível ação65. O estudo foi realizado por meio da adição de ivermectina a células infectadas
por SARS-CoV-2. Os celulares e o material sobrenadante foram colhidos em 24, 48 e 72h e analisada a
replicação do RNA viral. A depuração viral em 24 horas foi de 93% e em 48h de 99,98%. Os resultados
demonstram que a ivermectina possui ação antiviral em isolado clínico de SARS-CoV-2 in vitro com uma
dose única capaz de inibir a replicação viral em 24 a 48 horas. A hipótese dos autores é que isso ocorra
pela inibição da importação nuclear de proteínas virais mediada por importina α / β1, como
demonstrado para outros vírus de RNA e concluem que é necessário confirmar esse mecanismo para o
SARS-CoV-2 em futuros estudos laboratoriais65.
É importante considerar que o fato de um medicamento apresentar atividade in vitro para
determinado microorganismo não quer dizer que seja bem-sucedido o tratamento in vivo.
Considerando o perfil de segurança da ivermectina, a dose única diária, e sua licença prévia para outras
patologias, ensaios clínicos randomizados e controlados, nos termos da ética em pesquisa, precisam
ser realizados para que esse medicamento seja elegível no tratamento da COVID-19. Reações
dermatológicas, gástricas, neuromusculares e cardiovasculares estão relacionadas aos efeitos
colaterais da ivermectina, portanto o seu uso em pacientes com patologias neurológicas, musculares e
miocárdicas, prévias, deve ser analisado com maior cautela71.
CONCLUSÃO
Com base na revisão realizada, o Departamento de Farmácia conclui que, apesar de estudos
in vitro sinalizarem uma ação efetiva dos medicamentos citados contra o SARS-CoV-2, os dados de uso
em humanos ainda são insuficientes, incertos e limitados a estudos com metodologias heterogêneas e
frágeis, justificados sob a retórica de uma pandemia provocada por um vírus recém descoberto e uma
doença infecciosa pouco conhecida que está causando enorme impacto sobre os doentes, profissionais
da saúde, governos e sociedade.
Às instituições que adotarem o uso dessas terapias, é necessário ter consciência de que a
utilização de quaisquer desses medicamentos para a Covid-19 é sem licença (Off-Label) e providências

para proteção jurídica da instituição e dos seus profissionais são recomendáveis. Além disso, é
importante que os estabelecimentos de saúde estimulem o desenvolvimento de estudos de utilização
de medicamentos e da pesquisa clínica, sob autorização de um comitê de ética em pesquisa.
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