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E
m um esforço para acelerar a 
coleta e o compartilhamento de 
dados sobre terapias que possam 
ser usadas em pessoas infectadas 

com o novo coronavírus (Sars-CoV-2), 
causador da Covid-19, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) lançou, no 
final de março, um estudo global, com 
pacientes de diversos países, para tes-
tar os fármacos que se mostraram mais 
promissores até agora contra a doença. 
Antes de serem liberados ao mercado 
consumidor, novos remédios ou vacinas 
precisam ser aprovados por órgãos re-
guladores oficiais. Para isso, precisam 
passar por vários testes que comprovem 
sua segurança e eficácia em seres huma-
nos (ver infográfico). Uma das estratégias 

para acelerar esse processo é avaliar 
os efeitos terapêuticos de medicamen-
tos clinicamente aprovados e já usados 
contra outras doenças.

Estima-se que até 70 fármacos, entre 
compostos disponíveis no mercado e dro-
gas experimentais, tenham algum efei-
to sobre o novo coronavírus. Um deles é 
a hidroxicloroquina, droga derivada da 
cloroquina, usada originalmente no tra-
tamento da malária. O medicamento ga-
nhou grande destaque após a divulgação 
de resultados aparentemente promisso-
res, mas preliminares, de estudos feitos 
com pacientes que receberam a droga na 
França e na China. Esses trabalhos, con-
duzidos às pressas em meio à pandemia, 
sem o rigor científico habitual, reverbe-

Originalmente desenvolvido  
para tratamento do ebola, antiviral 
remdesivir vem apresentando  
bons resultados em testes em seres 
humanos nos Estados UnidosR
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Busca por tratamento 

eficaz para a Covid-19  

inclui testes com  

drogas já usadas  

contra outras doenças  

e até plasma
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cadeado complicações cardíacas fatais. 
Outro estudo publicado em abril no repo-
sitório medRxiv avaliou o uso da hidroxi-
cloroquina em 368 homens com Covid-19, 
dos quais 97 receberam hidroxicloroqui-
na, 113 hidroxicloroquina e azitromicina 
e 158 outro tratamento. Verificou-se que 
27% dos pacientes tratados com hidroxi-
cloroquina e 22% dos que receberam a 
terapia combinada morreram. Já a taxa 
de mortalidade do grupo que não usou 
nenhum dos medicamentos foi de 11,4%.

A hidroxicloroquina é uma versão me-
nos tóxica da cloroquina, medicação de-
senvolvida em 1934 e usada na prevenção 
e no tratamento de casos de malária. O 
interesse em torno da droga nasceu da 
repercussão de uma carta publicada por 
pesquisadores chineses em março na re-
vista BioSciente Trends, sugerindo que o 
fármaco seria capaz de inibir a prolife-
ração do Sars-CoV-2 em pessoas infec-
tadas. “O problema é que os autores não 
divulgaram os dados que dão suporte às 
suas afirmações, de modo que é impos-
sível reproduzi-los ou mesmo avaliar se 
os achados fazem sentido”, diz o médico 
Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo (ICB-USP).

As expectativas em torno do fármaco 
foram reforçadas mais tarde por um estu-
do controverso com 36 pessoas com Co-
vid-19 publicado na revista International 
Journal of Antimicrobial Agents. Nele, pes-
quisadores franceses afirmam ter obtido 
resultados promissores envolvendo seu 
uso em indivíduos com a doença. O tra-
balho avaliou a eficácia da hidroxicloro-

O PERCURSO  
DE UMA  
NOVA DROGA
Aprovação de novos  
fármacos e vacinas envolve 
ensaios clínicos, tempo  
e recursos financeiros

Para serem liberados  

ao mercado consumidor,  

novos medicamentos  

ou vacinas precisam  

antes ser aprovados  

por órgãos reguladores 

oficiais, como a FDA,  

nos Estados Unidos

Para isso, passam por 

sucessivos testes de 

segurança e eficácia para 

tratar determinada condição 

ou doença em humanos. 

Esse processo pode  

demorar 15 anos  

e consumir investimentos  

de até US$ 1,7 bilhão

Os protocolos mais rígidos 

preveem estudos duplos-

-cegos com pacientes 

divididos aleatoriamente  

em um grupo de  

controle (que recebe um 

placebo) e outro em que  

é testada a candidata  

à nova droga ou vacina 

A etapa inicial envolve experimentos  

em células cultivadas em laboratório  

(in vitro) e em modelos animais (in vivo). 

Seu objetivo é averiguar a toxicidade  

e algum eventual efeito terapêutico  

da molécula em estudos. Cerca  

de 90% dos compostos avaliados  

são reprovados nessa etapa e não 

seguem adiante

As moléculas são testadas pela primeira vez 

em ensaios clínicos com grupos de 20 a 100 

indivíduos. Essa etapa serve para verificar  

a segurança e a dosagem do medicamento 

indicada para seres humanos. Cerca de  

70% dos candidatos a fármacos ou vacinas 

aprovados nos estudos pré-clínicos são 

descartados na fase 1 por não apresentarem 

os efeitos desejados

Fase pré-clínica Fase 1

raram com ainda mais força após o pre-
sidente norte-americano, Donald Trump, 
ter afirmado que a agência regulatória de 
alimentos e medicamentos dos Estados 
Unidos, a FDA, havia aprovado o uso da 
hidroxicloroquina em pessoas infectadas. 
No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, 
mesmo sem evidências, também promo-
veu o uso do fármaco contra a Covid-19.

Estudos recentes, porém, apontam pa-
ra um cenário menos animador. Há indí-
cios de que o uso da hidroxicloroquina 
em indivíduos com Covid-19 possa de-
sencadear reações adversas graves, so-
bretudo quando administrada com outras 
drogas, em pessoas com doenças renais 
ou cardíacas preexistentes. As evidên-
cias fizeram com que a FDA divulgasse 
um comunicado no dia 24 de abril ma-
nifestando preocupação quanto ao uso 
da droga em pacientes com Covid-19. A 
agência recomendou que ela seja usada 
apenas em ensaios clínicos ou hospitais, 
de modo que os pacientes sejam monito-
rados de perto por uma equipe médica.

A principal suspeita é a de que a hidro-
xicloroquina aumente o risco de compli-
cações como arritmia cardíaca, alteração 
na frequência dos batimentos do coração 
que pode causar desde mal-estar até pa-
rada cardíaca. No Brasil, um estudo rea-
lizado em Manaus por pesquisadores de 
diversas instituições do país para avaliar 
o uso de duas dosagens do medicamento, 
uma mais baixa e outra mais alta, em pa-
cientes com Covid-19, precisou ser inter-
rompido após 11 participantes morrerem. 
Parte deles havia recebido doses mais 
altas do fármaco, o que pode ter desen-
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quina quando administrada sozinha e em 
conjunto com a azitromicina em pacientes 
internados em um hospital de Marselha, sul 
da França. Na avaliação do farmacologista 
Gustavo Batista de Menezes, do Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), o estudo 
francês esconde falhas que enfraquecem 
seus resultados. “O trabalho peca em pra-
ticamente todos os requisitos básicos de 
um bom ensaio clínico”, afirma.

Apesar da polêmica, alguns hospitais 
do mundo incorporaram, de forma ex-
perimental, a hidroxicloroquina no tra-
tamento de indivíduos com Covid-19. 
No Brasil, a operadora de plano de saú-
de Prevent Senior iniciou, no dia 26 de 
março, testes com a hidroxicloroquina e 
a azitromicina em 412 pacientes com a 
doença em um de seus hospitais na capi-
tal paulista. Os resultados preliminares, 
divulgados dia 17 de abril, sugeriam que 
a estratégia havia reduzido o número de 
internações. O problema é que a opera-
dora iniciou os testes antes de ter rece-
bido autorização da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (Conep) e não ti-
nha confirmação laboratorial de que os 
pacientes realmente tinham sido infec-
tados pelo Sars-CoV-2. A situação levou 
o Conep a suspender o estudo.

Segundo Marcelo Ferreira, as contro-
vérsias em torno da hidroxicloroquina 
reforçam a necessidade de estudos mais 
robustos para avaliar se a droga é real-
mente segura e eficaz contra a Covid-19. 
“Essas pesquisas também ajudarão a es-
timar os efeitos colaterais associados à 
administração da medicação em pessoas 

com a doença”, diz o biólogo Cláudio 
Marinho, do ICB-USP.

ANTIVIRAIS E ANTICORPOS MONOCLONAIS
Embora o controverso uso do antimalá-
rico contra a Covid-19 tenha monopoli-
zado boa parte das discussões públicas, 
outros compostos, em especial os antivi-
rais, também estão sendo testados contra 
a doença. Um deles é o remdesivir, ainda 
em estágio experimental, desenvolvido 
pela empresa norte-americana Gilead 
Sciences para o tratamento do ebola. Em 
março, a empresa anunciou o início de 
estudos clínicos para avaliar sua eficácia 
e segurança em quase mil pessoas. Além 
da OMS e da Gilead Sciences, pesquisa-
dores de instituições públicas estudam o 
potencial do fármaco em pessoas infec-
tadas. No dia 29 de abril, cientistas do 
Instituto Nacional de Alergia e Doenças 
Infecciosas, um dos Institutos Nacionais 
de Saúde (NHI) dos Estados Unidos, di-
vulgaram resultados preliminares anima-

dores com o remdesivir. No teste, feito 
com 1.063 voluntários hospitalizados 
com Covid-19, as pessoas tratadas com 
o composto ficaram menos tempo inter-
nadas do que as que receberam placebo.

Dois outros fármacos na mira dos pes-
quisadores são o lopinavir e o ritonavir, 
antirretrovirais usados em conjunto con-
tra o vírus HIV. Há ainda o anti-inflama-
tório corticoide dexametasona, que pode 
causar muitos efeitos colaterais e não de-
ve ser tomado sem recomendação médi-
ca. No Brasil, médicos e pesquisadores da 
Coalizão Covid Brasil preparam-se para 
avaliar esses medicamentos em estudos 
clínicos com 290 pessoas nos próximos 
meses, com resultados esperados para 
agosto. A coalizão foi lançada em março 
e envolve os hospitais Albert Einstein, 
Hospital do Coração (HCor) e Sírio-Li-
banês, além da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Terapia Intensiva (BRICNet).

Os pesquisadores também investem 
em terapias capazes de diminuir a alta 

Testes clínicos com grupos maiores, de  

100 a 300 indivíduos. O objetivo é verificar 

a relação entre a eficácia do medicamento 

e seus possíveis efeitos colaterais. A ideia  

é atestar se o produto realmente pode  

ser útil para a finalidade a que se propõe.  

A etapa pode se prolongar por até dois 

anos. Apenas um terço das formulações 

passa dessa fase

Etapa final dos testes clínicos. Pode durar  

até quatro anos e envolve um amplo  

estudo baseado em um mesmo protocolo  

de uso da droga ou vacina. Conta com  

a participação de vários centros de pesquisa, 

que testam o produto em grupos de  

300 a 3 mil pessoas. De cada 10 compostos  

que atingem esse estágio, três são  

aprovados e liberados para comercialização

Depois que o remédio chega ao mercado, 

ocorre uma etapa de acompanhamento  

do uso do produto entre as pessoas.  

Essa fase visa garantir que o medicamento 

realmente funciona da forma esperada  

e não apresenta efeitos colaterais não 

previstos nos testes clínicos

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Em laboratório, 
pesquisadores  
avaliam os efeitos  
da hidroxicloroquina 
em amostras do  
novo coronavírus
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Uma das estratégias para 
acelerar a obtenção de  
uma droga contra a doença  
é avaliar os efeitos de 
medicamentos já aprovados 
e usados contra outros 
problemas de saúde  
e verificar se eles podem ser 
úteis contra o Sars-CoV-2

Trata-se de dois antirretrovirais, 

usados originalmente no 

tratamento de pessoas  

com o vírus HIV, que estão 

sendo ministrados, 

isoladamente ou combinados, 

em pacientes da Covid-19 em 

estudos clínicos de fase 1 e 2. 

Os resultados iniciais,  

no entanto, sugerem que  

eles seriam pouco eficazes 

contra a doença, não tendo 

apresentado nenhum benefício 

em voluntários infectados

LOPINAVIR/RITONAVIR
O medicamento já passou pela 

fase pré-clínica e está sendo 

testado em seres humanos com 

a Covid-19 em estudos clínicos 

em diferentes fases. Até agora, 

as evidências sobre seus efeitos 

contra a doença são discretas  

e cercadas de polêmicas.  

Seu uso, em alguns casos, é 

combinado com a azitromicina, 

mas tem se observado que essa 

combinação pode desencadear 

complicações em pacientes  

já debilitados

HIDROXICLOROQUINA

FONTES CDC, GILEAD SCIENCES, NATURE, THE NEW  
ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, DONG, L., HU, S.,  
GAO, J., DISCOVERING DRUGS TO TREAT CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

Pelo menos 76 candidatas a vacinas contra a Covid-19 

surgiram desde o início da pandemia, segundo dados  

da OMS. No entanto, apenas seis conseguiram, até agora, 

avançar para as fases de testes em seres humanos.  

A mais recente a atingir esse estágio foi a formulação 

desenvolvida pela empresa norte-americana Pfizer,  

em parceria com a alemã BioNTech. No dia 22 de abril,  

o Instituto Paul-Ehrlich, órgão regulador médico da 

Alemanha, autorizou o início dos ensaios de fase 1 e 2  

com o imunizante.

A tecnologia empregada na vacina baseia-se no uso  

de moléculas sintéticas de RNA mensageiro (mRNA) do 

Sars-CoV-2. Elas contêm a receita química para a produção  

da proteína S, usada pelo vírus para se conectar às  

células humanas. A ideia é que, dentro das células, essas 

moléculas estimulem uma resposta imunológica que  

prepare o organismo para combater o vírus real.  

O imunizante será testado em cerca de 200 pessoas 

saudáveis com idade entre 18 e 55 anos nos próximos  

meses. As empresas aguardam a autorização da FDA  

para iniciar testes clínicos também nos Estados Unidos.

A primeira candidata à vacina contra o novo coronavírus a 

chegar à fase 2 de testes clínicos foi criada pela empresa 

chinesa CanSino, em parceria com o Instituto de Biotecnologia 

de Pequim. A formulação usa adenovírus tipo 5 geneticamente 

modificado para carregar moléculas sintéticas de mRNA  

do Sars-CoV-2. Essa estratégia também foi usada por 

pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, 

para desenvolver outro imunizante contra a Covid-19. Ele está 

sendo testado em 1.110 voluntários desde fins de abril.

Desde o dia 16 de março, uma equipe do Kaiser 

Permanente, instituto de pesquisa em saúde de Seattle, nos 

Estados Unidos, trabalha com a empresa de biotecnologia 

Moderna em ensaios clínicos de fase 1 com 45 pessoas  

para testar uma candidata à vacina igualmente baseada em 

mRNA do Sars-Cov-2. Concebido pela empresa chinesa 

Sinovac Biotech, outro potencial imunizante se encontra  

na fase 1 dos testes. A vacina, que se baseia em uma versão 

quimicamente inativada do Sars-CoV-2, foi a primeira  

a produzir imunidade em animais e agora está sendo avaliada 

em 144 voluntários da província de Jiangsu, na China. 

A sexta formulação em testes em humanos é a desenvolvida 

pela companhia norte-americana Inovio Pharmaceuticals.  

A vacina começou a ser aplicada em humanos em ensaios  

de fase 1 no começo de abril e usa uma estratégia semelhante 

à do mRNA do Sars-CoV-2.

No Brasil, a busca por uma vacina ainda está na fase de 

estudos pré-clínicos, em modelos animais. Pesquisadores  

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Minas Gerais tentam 

modificar o vírus influenza A (H1N1), causador da gripe, para 

que ele carregue trechos do material genético do Sars-CoV-2  

e induza uma resposta imunológica do organismo. Já o grupo 

do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração da 

FM-USP optou por uma abordagem diferente para tentar 

ativar as células de defesa contra o Sars-CoV-2. Eles 

pretendem combinar VLPs – partículas com características 

semelhantes às de um vírus, normalmente reconhecidas como 

um agente invasor pelo organismo – e antígenos produzidos 

pelo novo coronavírus para averiguar se a estratégia é capaz 

de produzir anticorpos contra o Sars-CoV-2.

VACINAS SÃO TESTADAS  
EM HUMANOS
Seis das mais de 70 formulações em desenvolvimento  
atingiram as fases iniciais de testes clínicos

AS DROGAS  
EM TESTE CONTRA  
A COVID-19
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concentração de citocinas inflamató-
rias observada em pessoas em estado 
grave da Covid-19. Não raro, os indiví-
duos nessas condições apresentam níveis 
elevados de uma proteína chamada in-
terleucina-6 (IL-6) no sangue. Seu acú-
mulo pode desencadear complicações 
e levar à morte. Estudos sugerem que o 
Actemra (tocilizumab), anticorpo mo-
noclonal produzido pela farmacêutica 
Roche, agiria como um inibidor da IL-6. 
O medicamento, usado contra a artrite 
reumatoide, já está sendo administrado 
em pacientes com Covid-19 na China. Em 
março, nos Estados Unidos, a FDA auto-
rizou a Roche a iniciar ensaios clínicos 
com a Actemra em 300 pacientes com a 
doença hospitalizados com pneumonia. 
As farmacêuticas Sanofi e a Regeneron 
também pretendem avaliar a Kevzara 
(sarilumab), outro inibidor da IL-6, em 
pacientes em estado grave.

PLASMA
Hospitais e universidades do mundo se 
articulam para usar o plasma de pessoas 
que se curaram da Covid-19 em indivíduos 
com a doença. O plasma é a parte líquida 
do sangue e constitui cerca de 60% de seu 
conteúdo total. Seu uso tem sido conside-
rado uma possível estratégia para fornecer 
os anticorpos neutralizantes necessários 
para aqueles que ainda não os têm em ní-
veis capazes de protegê-los da Covid-19. 
Embora não seja um processo isento de 
riscos, estima-se que a transfusão de plas-
ma possa levar à diminuição da carga viral 
no organismo e à melhora dos sintomas, 
ou à evolução clínica dos pacientes.

Esse corticoide com potente  

ação anti-inflamatória 

apresentou bons resultados 

contra o novo coronavírus,  

ao reduzir o tempo de  

internação na UTI de pacientes 

em estado grave da doença.  

No Brasil, médicos e pesquisadores 

da Coalizão Covid Brasil vão 

avaliar o efeito do medicamento  

em estudos clínicos de fase 3 

com 290 pessoas nos  

próximos meses, com resultados 

esperados para agosto

DEXAMETASONA
Composto antiviral, ainda  

em estágio experimental, 

desenvolvido para o tratamento 

da doença causada pelo vírus 

ebola, está sendo testado em 

pessoas com a Covid-19. Em fins 

de abril, pesquisadores dos NIH, 

nos Estados Unidos, divulgaram 

resultados animadores 

envolvendo o composto, que  

se mostrou capaz de diminuir  

o tempo de internação  

de indivíduos infectados com  

o novo coronavírus

REMDESIVIR

A estratégia já foi usada várias vezes 
ao longo da história em surtos de outras 
infecções respiratórias, inclusive em epi-
demias recentes causadas por outros vírus 
da família coronavírus, como as epidemias 
da Síndrome Aguda Respiratória (Sars), 
em 2003, e a da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (Mers), em 2012. No Brasil, 
o Centro de Hematologia e Hemoterapia 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) deverá em breve iniciar a coleta 
de plasma de pessoas que se curaram da 
Covid-19 e usá-lo no tratamento de indi-
víduos com a doença no Hospital de Clí-
nicas da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da universidade e também em ou-
tros hospitais da região. No início de abril, 
um consórcio envolvendo os hospitais Al-
bert Einstein e Sírio-Libanês e a FM-USP 
já havia recebido autorização para iniciar 
os testes com plasma em pessoas infec-
tadas com o novo coronavírus em estado 
grave. Também o Hemocentro de Ribeirão 
Preto iniciou a coleta do plasma de pacien-
tes curados da Covid-19 para tratamento 
de indivíduos em estado crítico da doença 
no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da USP.

“Tudo indica que levará um tempo até 
que tenhamos um tratamento seguro e 
eficaz contra a Covid-19”, comenta Me-
nezes. “Isso porque, para ser testado ade-
quadamente, essas estratégias precisam 
primeiro passar por bons ensaios clíni-
cos, o que demanda tempo e recursos, 
humanos e financeiros.” n

A lista completa de artigos científicos consultados para 
esta resportagem está listada na versão on-line.IN
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“TRABALHAR  
COM O NOVO  
CORONAVÍRUS  
É UMA  
OPORTUNIDADE 
HISTÓRICA”

PESQUISA NA QUARENTENA

RAFAELA DA ROSA RIBEIRO é bióloga e pes-
quisadora de pós-doutorado do Instituto Israelita 
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Bolsista da 
FAPESP, realiza estágio de pesquisa no Hospital San 
Raffaele, em Milão.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A MARCOS PIVETTA

Cheguei em 1º de junho de 2019 em 

Milão, na Itália. Vim para ficar um ano, 

mas, com a epidemia do novo coronavírus, 

pedi prorrogação de dois meses de minha 

bolsa de pesquisa. É uma oportunidade 

histórica poder trabalhar com o vírus 

Sars-CoV-2 na Itália. Vou ficar até agosto. 

Em São Paulo, faço pós-doutorado no 

Hospital Israelita Albert Einstein. Há uns 

três anos, decidi trabalhar com a técnica 

de edição gênica CRISPR para estudar vias 

de morte celular em células neuronais 

infectadas pelo vírus zika e queria 

estabelecer uma parceria no exterior. 

Mandei e-mails para vários grupos da 

Europa e dos Estados Unidos. Entre os que 

me responderam, o grupo de pesquisa  

do Hospital San Raffaele me pareceu  

o mais interessante. Vim para cá e acabei 

entrando na equipe de dois laboratórios, 

um de virologia, que já trabalhava com 

zika, e outro de neurologia.

Por coincidência, minha supervisora  

na virologia, Elisa Vicenzi, é especialista 

em coronavírus. Quando o Sars-CoV-2 

chegou com tudo aqui, mandamos  

às pressas projetos de pesquisa para 

empresas e instituições. A maioria  

foi aprovada e ela me convidou para 

entrar na pesquisa da Covid-19. Aceitei. 

Era uma oportunidade histórica, científica. 

Na virologia, estamos clonando o novo 

coronavírus para fazer estudos com  

a enzima luciferase, um marcador celular. 

Temos também um projeto para testar 

fármacos contra a Covid-19. Foram 

separadas quatro drogas comerciais, 

usadas para tratar outras doenças. 

Testaremos as drogas in vitro e vamos 

verificar os efeitos e mecanismos em 

células infectadas com o vírus, de  

maneira cega, sem saber quais fármacos 

estamos testando.


