A PESQUISA CLÍNICA E A PANDEMIA
DA COVID-19

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan (China), um novo Coronavirus foi
identificado como patogênico e causador de um surto semelhante ao SARS de 2002. O
novo Coronavirus foi chamado oficialmente de 2019-nCoV pela OMS, responsável pela
SARS-CoV-2, ou “doença do Coronavirus 2019”, do inglês COVID-19. A evidência de
transmissão entre humanos do 2019-nCoV foi confirmada pela infecção de 15
profissionais de saúde que tiveram contato próximo com um paciente infectado em
um hospital em Wuhan.
O novo Coronavirus (2019-nCoV) tem um período de incubação de 1-14 dias, na
maioria das vezes variando entre 3 a 7 dias. Os sintomas mais comuns são febre,
cansaço e tosse seca, seguindo de outros sintomas incluindo dor de cabeça, congestão
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nasal, dor de garganta, mialgia e dor em articulações. Uma minoria de pacientes
apresenta sintomas gastrointestinais como náusea, vômito e diarreia.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o
surto do novo Coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional - o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no
Regulamento Sanitário Internacional e em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi
caracterizada pela OMS como uma pandemia. O estado de Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional foi declarado somente seis vezes na história
mundial: em 25 de abril de 2009 com a pandemia de H1N1; em 5 de maio de 2014 pela
disseminação internacional de poliovírus; em 8 agosto de 2014 devido ao surto de
Ebola na África Ocidental; em 1 de fevereiro de 2016 pela disseminação do vírus zika e
aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas; e em 18 maio de
2018 durante surto de ebola na República Democrática do Congo.
Até o dia 31 de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde registrou 22.287.521
casos confirmados e 619.056 óbitos, resultando em uma incidência de 10.483 e
mortalidade de 291 (ambas por 100 mil habitantes). Mundialmente, a OMS registrou
312.173.462 casos confirmados, 5.501.000 mortes e 9.194.549.698 doses de vacinas
administradas.
Em 08 de dezembro de 2020 foi aplicada a primeira vacina no planeta (Reino
Unido, Pfizer/BioNTech), que deu início a programas com campanhas de vacinação
massiva de combate ao vírus SARS-CoV-2 em mais de 186 países pelo mundo. Até
janeiro de 2022, cerca de 59,8% da população mundial maior de 12 anos de idade
recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus (dados do jornal
The

Economist,

provenientes

do

provedor:

www.economist.com/graphic-

detail/tracking-coronavirus-across-the-world). Dados do sistema “covid vaccine
tracker” (provenientes do provedor www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccinetracker-global-distribution) mostram que mais de 2,57 bilhões de doses da vacina para
o COVID-19 foram administradas no mundo, o que demonstra cerca de 59,8% da
população global vacinada. A campanha de vacinação para imunização total com duas
doses de vacinas já possui 71,5% de vacinados no Reino Unido, 62,6% nos Estados
Unidos, 70,8% na União Europeia 72,2% na Alemanha, 80,3% na França, 81,9% na
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Espanha, 87,1% no Chile, 79,3% no Brasil, 79,3% no Japão, 46,8% na Índia e 86,8% na
China. Atualmente, o ritmo atual de vacinação é de 11 milhões de pessoas recebendo
suas primeiras doses todos os dias no mundo todo e capacidade de fabricação das
vacinas, está aumentando, graças a novos imunizantes e capacidade adicional de
fabricantes de medicamentos existentes. A vacinação no Brasil deu-se início em 17 de
janeiro de 2021.
Desde o início da pandemia, estão sendo mobilizados esforços da comunidade
científica e órgãos éticos e regulatórios no Brasil e no mundo, para realizar pesquisas
que permitam desenvolver métodos de diagnóstico, terapêuticos e vacinas contra a
COVID-19.

Variantes
O novo coronavírus (Sars-CoV-2) vem sofrendo mutações ao longo do tempo,
resultando em variações na sua sequência genética. Em função disso, o
acompanhamento das suas variantes vem ocorrendo de forma contínua desde o início
da pandemia, com a colaboração de diferentes instituições nacionais e internacionais.
As mudanças genéticas podem conferir ao vírus algumas características, como,
por exemplo, aumento da capacidade de se espalhar ou de oferecer resistência às
medidas preventivas e terapêuticas em relação ao vírus original ou variantes em
circulação. Por esse motivo, algumas variantes requerem ampla vigilância.

Alpha

A variante de preocupação alfa surgiu com um grande número de mutações e
foi detectada pela primeira vez no Reino Unido em setembro de 2020. Em dezembro
de 2020, já tinha se espalhado para vários países, incluindo os Estados Unidos.
A alfa foi associada a um risco aumentado de morte em comparação ao vírus
original. Um estudo realizado com 1 milhão de pessoas e publicado na revista científica
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PLOS One identificou o padrão sintomatológico da alfa, comparando-o com o vírus
original.
Os sintomas mais comuns causados pela variante alpha são: perda ou alteração
do olfato, perda ou alteração do paladar, febre, tosse persistente, calafrios, perda de
apetite e dores musculares.

Beta

A variante beta, uma mutação da alfa, foi detectada na África do Sul em
outubro de 2020 e rapidamente se espalhou para mais de 40 países. Seus sintomas
não mudaram em relação à alfa, mas a variante foi associada a um aumento de 20%
das hospitalizações e mortes por Covid-19 na África do Sul.
Um estudo realizado por pesquisadores do Qatar, que analisou a gravidade da
beta, indicou que a variante tem uma tendência maior de causar hospitalizações e
mortes em não vacinados do que a variante alfa.
Os sintomas mais comuns são: febre, tosse, dor de garganta, falta de ar,
diarreia, vômito, dor no corpo, cansaço e fadiga.

Gamma

A variante gama foi identificada pela primeira vez em quatro viajantes que
vinham de Manaus (AM) e foram testados durante triagem de rotina do aeroporto de
Haneda, no Japão, em novembro de 2020. Em janeiro de 2021 ela já atingia os Estados
Unidos e foi decretada como uma variante de preocupação pela OMS.
A variante que se tornou predominante na capital amazonense foi responsável
pelo aumento abrupto de hospitalizações e mortes pela Covid-19 no estado, que
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entrou em colapso. No período, o Brasil começava sua vacinação contra o coronavírus,
enquanto uma segunda onda de casos e mortes tomava o país.
Um estudo de prevalência da gama em Manaus, publicado na revista científica
The Lancet, detectou os sintomas mais comuns em pessoas infectadas com a variante.
Outros estudos realizados com infectados pela gama no Brasil detectaram também o
surgimento de sintomas até então menos comuns.
Os sintomas mais comuns caudados por essa variante são: febre, tosse, dor de
garganta, falta de ar, diarreia, vômito, dor no corpo, cansaço e fadiga.

Delta

Descoberta na Índia em outubro de 2020, a variante Delta se mostrou mais
transmissível que as Variantes de Preocupação (VOC) alfa, beta e gama, com
adoecimento mais rápido e alto risco de hospitalização, sobretudo entre os não
vacinados, segundo a Comissão Europeia de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC).
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por sua vez,
afirmou que vacinados que contraem a delta tendem a ser assintomáticos ou
apresentar sintomas leves.
Os sintomas mais comuns da doença passaram a ser febre, tosse persistente,
coriza, espirros e dor de cabeça e garganta. A perda de paladar e de olfato deixou de
ser relatada, segundo um estudo capitaneado pelo King´s College of London, que
mapeou os casos de Covid-19 no Reino Unido por meio de um aplicativo, o Zoe Covid
Study.
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Ômicron

A variante designada ômicron pela OMS foi detectada e anunciada pelo
Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul (NICD) em 25/11 a partir
de amostras retiradas de um laboratório cerca de dez dias antes.
Esta variante se diferencia das demais (Alfa, Beta, Gama e Delta) pelo alto
número de mutações, sendo a maior parte delas (26-32) na proteína Spike. Apesar dos
dados epidemiológicos indicarem a variante Delta como a predominante atualmente
no mundo, a variante Ômicron já foi reportada em todos os continentes em curto
espaço de tempo, estando confirmada em 57 países, incluindo o Brasil, até 07 de
Dezembro de 2021, segundo o Boletim Epidemiológico da OMS. Estes dados sugerem
um alto potencial de transmissibilidade, no entanto, estudos vêm sendo feitos para
avaliar diferentes aspectos, como o potencial de transmissão, alterações na
perspectiva da gravidade clínica da doença e na capacidade de escape dos mecanismos
de defesa do organismo.
Os sintomas mais comuns causados por essa variante são: cansaço extremo,
dores pelo corpo, dor de cabeça e dor de garganta.
A vigilância genômica é de grande importância para o monitoramento da
propagação e da mutabilidade genética do SARS-CoV-2 e para o acompanhamento do
cenário pandêmico, sendo orientadora nas tomadas de decisões estratégias para
implementação de medidas de prevenção e controle da epidemia. O Brasil monitora as
variantes circulantes no país por meio do sequenciamento genômico através da rede
laboratorial de referência para vírus respiratórios do Ministério da Saúde (Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz/RJ, Instituto Evandro Chagas – IEC/ PA e Instituto Adolfo Lutz –
IAL/SP). Além desses, outros laboratórios públicos e privados também realizam o
sequenciamento nas suas linhas de pesquisa (dados provenientes do provedor:
https://butantan.gov.br, acessado em janeiro de 2021).
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PESQUISAS CIENTÍFICAS NO ÂMBITO PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DA COVID-19

Uma variedade de vacinas, medicamentos aprovados para outras indicações e
alguns medicamentos experimentais estão sendo estudados em várias centenas de
ensaios clínicos em todo o mundo. Atualmente estão registrados na plataforma
clinicaltrials.gov cerca de 7154 ensaios clínicos com a temática COVID-19, sendo a
grande maioria na Europa (2575) e Estados Unidos (1583). Destes, cerca de 1146
estudos abrangem vacinas e 3499 medicamentos.

Prevenção: Vacinas
Cientistas de vários países têm adotado diferentes estratégias de
desenvolvimento de vacinas. Abordagens como síntese em laboratório de parte de
uma proteína do coronavírus importante para penetração na célula, inserção de
moléculas sintéticas de RNA mensageiro (mRNA), e partículas virais inativadas têm sido
utilizadas para ativar o sistema imunológico. O objetivo principal do desenvolvimento
de uma vacina é que o sistema imunológico reconheça estas partículas para que possa
ajudar no combate ao coronavírus.
Segundo dados do Coronavirus Vaccine Tracker do New York Times (Carl
Zimmer et al., 2020), são 31 candidatas a vacinas na fase 1 de ensaios clínicos (teste de
segurança e dose), 17 na fase 2 (expansão dos testes de segurança), 33 na fase 3 (teste
de eficácia em larga escala), 16 em estudos iniciais, 10 com estudos abandonados e 9
aprovadas para uso.
Vantagens e desvantagens para as diferentes plataformas de vacinas
desenvolvidas para prevenção da COVID-19, incluindo vacinas de DNA e RNA, vacinas
inativadas e vírus atenuado, vacinas de proteínas recombinantes, vacinas de vetores
virais são indicadas na próxima figura retirada do artigo de Dong et al., 2020.
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As vacinas que estão em ensaios clínicos podem ser divididas em cinco classes:
vacina inativada e vírus atenuado, vacinas de DNA, vacinas de RNA, vacinas com
vetores virais e vacinas com proteínas recombinantes (partículas virais) (Dong et al.,
2020). Abaixo descreveremos as cinco principais categorias de vacinas em estudos.

Vacinas inativadas e vírus atenuado
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Os vírus inativados tornam-se não infecciosos através de abordagens físicas ou
químicas e são vantajosos pois apresentam várias proteínas virais para
reconhecimento imunológico, tem uma expressão estável de epítopos antigênicos e
podem ser facilmente produzidos em larga escala. Além disso, vacinas de vírus
inativados e purificados tem sido tradicionalmente desenvolvida ao longo dos anos e
utilizadas para prevenir doenças virais, tais como influenza. As desvantagens deste tipo
de plataforma incluem que alguns antígenos expressos pelo vírus podem prejudicar a
geração de uma resposta imune eficiente, assim como são necessários laboratórios de
biossegurança de nível 3 para crescimento do patógeno (Dong et al., 2020).
CoronaVac
Empresa: Sinovac Biotech, uma companhia privada de origem chinesa
Status do ensaio clínico: ensaio clínico de fase 1/2, randomizado, duplo-cego,
controlado com placebo, foi realizado em adultos saudáveis de 18 a 59 anos. Os
eventos adversos mais comum observados foram dor no local da injeção da vacina,
acompanhado

de

vermelhidão

e

inchaço.

Os

dados

de

imunogenicidade

demonstraram que a vacina foi capaz de induzir uma resposta de geração de
anticorpos neutralizantes em 98% dos pacientes que receberam a dose de 3 µg da
CoronaVac (Yanjun Zhang et al., 2020). Atualmente a vacina encontra-se na fase 3 de
ensaios clínicos em países como Brasil, Indonésia e Turquia. Na China, o governo
aprovou em julho a vacina para uso emergencial de maneira limitada. Em outubro o
governo de uma região do nordeste chinês expandiu a aplicação da CoronaVac para
pessoas que trabalham em locais com alta chance de contaminação, incluindo
médicos, inspetores portuários e servidores públicos (Carl Zimmer et al., 2020). Em
abril de 2021, a Sinovac Biotech apresentou parte dos dados referentes aos ensaios
clínicos ativos com a vacina, que ainda não foram publicados em jornais médicos. Em
maio de 2021, a empresa expandiu a autorização do ensaio clínico de fase 2 para a
inclusão de crianças e adolescentes (Carl Zimmer et al., 2021). E em junho de 2021, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) validou a autorização emergencial da vacina de
acordo com os padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação (dados da
OMS, provenientes do provedor: www.who.int). No Brasil a vacina será produzida em
larga escala pelo Instituto Butantã em São Paulo, com acordos recentes para
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distribuição em outros estados brasileiros, assim como para outras regiões da América
Latina. Em janeiro de 2021 o Instituto Butantã anunciou uma eficácia geral de 50,38%,
com 78% para prevenção de casos leves e 100% para casos moderados e graves da
doença. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou no dia 17 de janeiro
de 2021 o uso emergencial da CoronaVac e a aplicação iniciou no mesmo dia em
profissionais da saúde no Estado de São Paulo. Em abril de 2021, dados sobre a
imunogenicidade da vacina (ou capacidade de gerar anticorpos funcionais que
previnem o desenvolvimento da doença) foram divulgados pelo Instituto Butantan,
que deverão ser complementados com os estudos clínicos vigentes). E em maio de
2021, um estudo clínico realizado no estado de São Paulo pelo Instituto Butantan, o
qual vacinou-se a população da cidade de Serrana, resultou em uma queda das taxas
da doença, da hospitalização e de até 95% na redução de mortes na cidade. Além
disso, até o momento não há casos de hospitalização por imunizados pelo estudo
clínico realizado no Brasil. Em junho de 2021, a OMS aprovou o uso emergencial da
CoronaVac (Carl Zimmer et al., 2021). Em agosto de 2021, foi iniciado no Chile um
estudo para avaliar a efetividade de diferentes doses de reforço em indivíduos com as
duas doses da CoronaVac. Resultados parciais mostraram que a eficácia contra a
Covid-19 sindromática com a dose de reforço com a CoronaVac foi de 80%, e com as
doses de reforço com a vacina da Pfizer-BioNTech e Astrazeneca, a efetividade foi de
90 e 93%, respectivamente. Além disso, a eficácia contra hospitalização foi maior que
87% para os 3 imunizantes avaliados (Dados publicados pelo Ministério da Saúde do
Chile: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-07-EFECTIVIDADDOSIS-DE-REFUERZO_ENG.pdf).
Resultados preliminares de estudos in vitro, realizados com soro de indivíduos
vacinados com as duas doses da CoronaVac, mostraram que a eficácia dos anticorpos
neutralizantes foi aproximadamente 97% para a cepa original, 80% para as variantes
alfa e gama, 75% para a variante delta e de 60% para a variante beta (Dados
publicados pelo Butantan: https://butantan.gov.br/noticias/coronavac-tem-eficaciasuperior-a-75-contra-variantes-alfa-gama-e-delta--apenas-2-dos-chilenos-vacinadosna-fase-3-desenvolveram-covid-19-).
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Em janeiro de 2022, a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacinação de
crianças a partir de 6 anos com a CoronaVac. Foram avaliados dados preliminares de
um estudo ainda em andamento de fase 3, multicêntrico, duplo-cego, controlado por
placebo no Chile, Malásia, Filipinas, Turquia e África do Sul, com aproximadamente 14
mil crianças de 6 meses a 17 anos, e um estudo de mundo real de efetividade realizado
no Chile com mais de 1 milhão de crianças de 6 a 16 anos, que foram acompanhadas
de setembro a dezembro de 2021. Esses estudos mostraram que a mesma dose e
esquema vacinal da CoronaVac para adultos é capaz de induzir uma resposta imune e
tem um perfil de segurança positivo para população pediátrica (dados da ANVISA,
provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br).
Dose: 2 doses, com 2 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: refrigerado entre 2ºC e 8ºC.
Eficácia: 50,38% geral, 78% para prevenção de casos leves e 100% para casos
moderados

e

graves

(dados

da

Nature,

provenientes

do

provedor:

https://doi.org/10.1038/d41586-021-01497-8).

Vero Cell
Empresa: Sinopharm, empresa estatal chinesa
Status do ensaio clínico: a Sinopharm, companhia Chinesa, produziu outras
duas vacinas de vírus inativado, a Sinopharm inactivated SARS-CoV-2 Vaccine ou “Vero
Cell”. Ambas as vacinas estão na fase 3 dos ensaios clínicos, sendo a Sinopharm-Beijing
(BBIBP-CorV) aprovada em 2020 para uso emergencial nos Emirados Árabes Unidos
(E.A.U.), Bahrain e uso limitado na China e a Sinopharm-Wuhan (WIBP-CorV) aprovada
para uso emergencial de maneira limitada na China e E.A.U. (Carl Zimmer et al., 2020).
Atualmente, a vacina BBiBP-CorV foi totalmente aprovada na China, E.U.A e Bahrein, e
em maio de 2021,a vacina foi aprovada para uso emergencial pela OMS (dados da
ANVISA, provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br). Já, a vacina WIBP-CorV,
que apenas possui aprovação na China e uso emergencial nos E.U.A., pesquisadores
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publicaram os dados do estudo clínico de fase 3 em maio de 2021 (Al Kaabi et al.,
2021). Em junho de 2021, a vacina BBiBP-CorV foi aprovada para uso emergencial em
crianças e adolescentes e em agosto foi aprovada na E.A.U. pata crianças acima de 3
anos (Carl Zimmer et al., 2020).
Dose: 2 doses, com 3 a 4 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: refrigerado entre 2ºC e 8ºC.
Eficácia: 78,1% de eficácia, em geral (BBiBP-CorV) (Carl Zimmer et al., 2021).
72,8% de eficácia, em geral (WIBP-CorV) (Carl Zimmer et al., 2021).
Covaxin
A vacina indiana Covaxin (BBV152) de vírion inteiro inativado obteve aprovação
do governo indiano em abril de 2021, e em novembro do mesmo ano obteve
aprovação de uso emergencial pela OMS. O estudo clínico conduzido na Índia e
patrocinado pela empresa indiana Bharat Biotech revelou uma eficácia geral da vacina
de 77,8% (Carl Zimmer et al., 2021). Em maio de 2021, foi aprovado pela Anvisa um
ensaio clínico, e posteriormente cancelado, que seria realizado em 4500 voluntários
em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso com a aplicação de duas doses da
vacina entre um intervalo de 28 dias. Atualmente, a Covaxin é aprovada em alguns
países África, Asia e América do Sul. Em parceria com a empresa americana Ocugen, a
Bharat Biotech solicitou a autorização de uso emergencial para crianças de 2 a 18 anos
nos EUA em novembro de 2021 (Carl Zimmer et al., 2021).
Dose: 2 doses, com 4 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: refrigerado entre 2ºC e 8ºC.
Eficácia: 77,8% de eficácia, em geral (Carl Zimmer et al., 2021).
ButanVac
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O Instituto Butantan obteve a primeira aprovação da ANVISA para o estudo
clínico de fases 1 e 2 da vacina ButanVac no Brasil em junho de 2021. O estudo está em
andamento com adultos acima de 18 anos de idade, para avaliar duas doses da vacina
em um intervalo de tempo de 28 dias (dados da ANVISA, provenientes do provedor:
www.gov.br/anvisa/pt-br). O estudo com vírus inativado está sendo conduzido no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(HCFMRP) (dados da ANVISA, provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br).

Vacinas de DNA
As vacinas de ácidos nucléicos incluem as de DNA e RNA. O material genético
presente na vacina é entregue no interior da célula humana, sendo transcritos e
traduzidos em proteínas virais, tais como o peptídeo spike (S) do Sars-CoV-2, que irão
induzir uma resposta imune. As vacinas de DNA apresentam grande potencial
terapêutico devido a sua habilidade em aumentar a resposta de células T e produção
de anticorpos, a excelente biocompatibilidade dos plasmídeos de DNA com a
maquinaria intracelular humana, baixo custo de produção, além de elevado tempo de
validade. Entre as desvantagens, pode ser citado que a molécula de DNA deve
atravessar a membrana nuclear para ser transcrita em mRNA, apresentam baixa
imunogenicidade, além da segurança e eficácia deste tipo de vacina serem
desconhecidos em humanos (Dong et al., 2020).
ZyCoV-D
Empresa: Zydus Cadila fabricante indiano
Status do ensaio clínico: os ensaios clínicos de fase 1 iniciaram em julho de
2020 com uma vacina baseada em DNA fornecida por um adesivo na pele. Em agosto
começaram os ensaios clínicos de fase 2. Em janeiro de 2021 foram autorizados os
ensaios de Fase 3 com 30.000 voluntários. (Carl Zimmer et al., 2021).
Dose: 3 doses, com 4 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intradérmico.
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Armazenamento: três meses em temperatura ambiente.
AG0302-COVID-19
Empresa: AnGes, uma companhia de biotecnologia japonesa
Status do ensaio clínico: os ensaios clínicos de fase 1 iniciaram em junho de
2020 e foram realizados pela Universidade de Osaka e Takara Bio. Em dezembro
começaram os ensaios clínicos de fase 2/3. Em agosto de 2021, um novo estudo de
fase 1/2 foi registrado para avaliar uma dose maior, após os resultados preliminares
sugeriram que a eficácia do esquema de dose original era insuficiente (Carl Zimmer et
al., 2021).
Dose: 2 doses, com 2 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intradérmico.
Armazenamento: um ano em temperatura ambiente.

Vacinas de mRNA
As vacinas de mRNA são promissoras devido a rápida conversão de mRNA
em proteína, assim como o baixo custo de produção. Contudo, as propriedades físicoquímicas do mRNA influenciam na distribuição deste material para células e órgãos, e a
segurança e eficácia deste tipo de vacina permanecem desconhecidas em humanos
(Dong et al., 2020).
BNT162b2
Empresa: Pfizer (companhia farmacêutica norte-americana) e BioNTech
(companhia farmacêutica alemã)
Status do ensaio clínico: em julho de 2020 as companhias anunciaram o início
dos ensaios clínicos de fase 2/3 com mais de 30 mil participantes de pesquisa nos EUA
e outros países, incluindo Argentina, Brasil e Alemanha. A vacina de mRNA contêm a
sequência para tradução de proteínas do Sars-CoV-2, incluindo a proteína S (Carl
Zimmer et al., 2020). O ensaio clínico de fase 2/3 multicêntrico, controlado com
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placebo, observador-cego, foi realizado em participantes de pesquisa acima de 16
anos, recebendo 2 doses com intervalo de 21 dias, do placebo ou da vacina BNT162b2
(30 µg por dose). O mRNA foi encapsulado em nanopartículas de lipídios. Um total de
43.548 participantes de pesquisa foram randomizados, dos quais 43.448 receberam as
injeções, sendo 21.720 vacinados com a BNT162b2 e 21.728 com placebo. Existiram 8
casos de COVID-19 entre os participantes que receberam a vacina com ao menos 7
dias após a segunda dose e 162 casos entre os que receberam placebo, indicando que
a BNT162b2 é 95% eficaz para proteção contra o Sars-CoV-2 (Polack et al, 2020). A
vacina foi aprovada no Reino Unido e no dia 8 de dezembro de 2020 foi iniciada a
vacinação da população seguindo critérios do governo. Também em dezembro, o FDA
aprovou a vacina para uso emergencial nos EUA (Carl Zimmer et al., 2020). Estudos
clínicos adicionais de fase 1, 2 e 3 são realizados atualmente para avaliar a
imunogenicidade, eficácia e segurança da vacina em relação a novas variantes de
SARS-CoV-2. Em fevereiro de 2021, um novo estudo clínico incluiu testes da vacina em
grávidas e crianças de 05 a 11 anos. Estudos preliminares em parceria com a
Universidade de Oxford mostraram também que o teste combinado da vacina
AstraZeneca e a vacina BNT162b2 é seguro e eficaz (Carl Zimmer et al., 2021). Em
junho de 2021, dados relacionados à vacina BNT162b2 mostraram uma menor eficácia,
porém ainda efetiva para as variantes B.1.1.7 (variante alfa) e B.1.351 (variante beta)
(Abu-Raddad et al., 2021). O governo federal brasileiro anunciou a compra de 200
milhões de doses da vacina BNT162b2 com distribuição de 100 milhões de doses
iniciada em abril até setembro de 2021 e outras 100 milhões de doses programadas
para entrega entre setembro e dezembro de 2021 (dados do Ministério da Saúde,
provenientes do provedor: www.gov.br/saude/pt-br). A vacina foi aprovada para
registro definitivo pela ANVISA em 23 de fevereiro de 2021, que recebeu a solicitação
para registro definitivo no início de fevereiro. Em maio, a agência autorizou a alteração
das condições de armazenamento da vacina, também popularmente denominada
Comirnaty, em temperatura controlada entre 4°C a 8°C por até 31 dias. E em junho de
2021, a ANVISA autorizou a indicação de adolescentes maiores de 12 anos para
receber a vacina e em dezembro do mesmo ano autorizou a imunização de crianças na
faixa etária de 5-11 anos. Em estudos realizados com a dose de reforço em indivíduos
vacinados com as duas doses da Cominarty mostraram uma eficácia de 95,6% contra a
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Covid-19. Em novembro de 2021, a ANVISA aprovou a inclusão da dose de reforço na
bula da vacina Cominarty, para pessoas com 18 anos ou mais, pelo menos 6 meses
após a segunda dose da Cominarty (dados da ANVISA, provenientes do provedor:
www.gov.br/anvisa/pt-br). Em dezembro de 2021, a Pfizer e a BioNTech anunciaram
que a eficácia da vacina em neutralizar os anticorpos é reduzida contra a variante
Ômicron, entretanto, ainda oferece uma grande proteção com a dose de reforço (Carl
Zimmer et al., 2021).
Dose: 2 doses, com 21 dias de intervalo entre elas. Dose de reforço pelo menos
6 meses após a segunda dose.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: freezer com temperaturas de -70°C ou entre 4°C a 8°C por
até 31 dias
Eficácia: 95% de eficácia geral (Abu-Raddad et al., 2021).
mRNA-1273
Empresa: Moderna, uma companhia farmacêutica norte-americana
Status do ensaio clínico: em julho de 2020 foi anunciado o início da fase 3 dos
ensaios clínicos. A vacina foi desenvolvida em parceria com o National Institutes of
Health (NIH) e envolveu mais de 30 mil voluntários. Assim como a vacina da
Pfizer/BioNTech, a mRNA-1273 também é constituída pelo mRNA que contém a
sequência para expressão da proteína S. Dados preliminares divulgados em novembro
pela Moderna (ainda sob revisão para publicação em revista científica), mostraram
uma eficácia de 94,1% na proteção contra o Sars-Cov-2. Entre os 196 participantes de
pesquisa que apresentaram COVID-19, 185 receberam placebo e apenas 11 eram do
grupo vacinado com a mRNA-1273, mas não apresentaram sintomas severos.
Atualmente, a empresa realiza testes da vacina em crianças e bebês, iniciou um estudo
clínico de fase 1 para a variante B.1.351 (variante beta), divulgou casos positivos de
uma dose de reforço da vacina em humanos e animais, e iniciou um estudo clínico de
fase 1 da vacina para análise da estabilidade da vacina refrigerada. Além disso, a
Moderna apresentou dados estimados de proteção imunológica de pelo menos 3
Invitare Pesquisa Clínica – 20 de janeiro de 2022
Página 16 de 75

meses em participantes do estudo clínico após as doses aplicadas e em maio de 2021
anunciou a segurança e eficácia da vacina em jovens de 12 à 17 anos de idade. O FDA
concedeu a aprovação da vacina para uso emergencial nos EUA em 21 de dezembro de
2020 e em junho de 2021, a empresa submeteu o pedido de aprovação total da vacina
ao FDA. Em novembro de 2021, o FDA aprovou a dose de reforço da Moderna para
indivíduos acima de 18 anos pelo menos 5 meses após a segunda dose. A empresa
estabeleceu acordos com países como Canadá, Japão, Qatar e Coreia do Sul, além do
fornecimento de 500 milhões de doses para a iniciativa global COVAX (Carl Zimmer et
al., 2021). O Brasil está em negociações com o Ministério da Saúde desde março de
2021 para a entrega de 13 milhões de doses da vacina (dados do Ministério da Saúde,
provenientes do provedor: www.gov.br/saude/pt-br).
Dose: 2 doses, com 4 semanas de intervalo entre elas. Dose de reforço pelo
menos 5 meses após a segunda dose.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: 30 dias em refrigeração ou 6 meses em temperaturas de 20°C.
Eficácia: 94,1% de eficácia geral (Carl Zimmer et al., 2021).

Vacinas com vetores virais
As vacinas com vetores virais são geralmente construídas com carreadores
virais, tais como um adeno ou pox vírus, e são desenvolvidos para carregar um gene
relevante, usualmente o gene S para os coronavírus. A vantagem deste tipo de vacina é
que os vetores virais infectam diretamente as células apresentadoras de antígeno
(APCs), tais como células dendríticas e macrófagos, contribuindo para uma resposta
adequada do sistema imune adaptativo e consequente produção de anticorpos, além
disso, essas vacinas são geneticamente estáveis. A desvantagem é que o hospedeiro
pode apresentar uma imunidade prévia ao vetor viral, levando a eliminação deles
quando em contato com as células imunes (Dong et al., 2020).
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19)
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Empresa: AstraZeneca, uma companhia britânica-sueca, em parceria com a
Universidade de Oxford.
Status do ensaio clínico: a vacina foi desenvolvida pela universidade de Oxford
e consiste em um vetor viral de adenovírus que normalmente infectam chimpanzés,
contendo o gene da proteína S (Voysey et al., 2020). Os ensaios clínicos de fase 2/3
iniciaram em junho de 2020 no Reino Unido, Índia, Brasil, África do Sul e EUA (Carl
Zimmer et al., 2020). Os resultados da fase 3 publicados em novembro de 2020
mostraram uma eficácia entre 60% e 90% dependente da dose. Nos resultados, foi
observado que uma dose e meia da vacina (5x1010 partículas do adenovírus/dose) foi
capaz de induzir uma maior eficácia com melhor proteção dos participantes de
pesquisa contra a COVID-19, enquanto a vacinação com duas doses foi
comparativamente menor (Voysey et al., 2020). O grande problema do estudo é que
não estava nos planos do ensaio clínico testes com uma dose e meia da vacina, sendo
resultado de uma falha no envasamento do produto realizado pela AstraZeneca. Desta
forma, um novo ensaio clínico de fase 3 está em desenvolvimento para garantir a
eficácia das diferentes doses. Em dezembro de 2020, a AstraZeneca anunciou uma
parceria com o governo russo para uma testagem em conjunto da AZD1222 com a
Sputinik V, já que ambas foram desenvolvidas como vacinas de vetores de adenovírus
(Carl Zimmer et al., 2020). Outros estudos clínicos combinados têm sido desenvolvidos
entre as vacinas da Oxford-AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Novavax. A OMS
recomendou a vacina para uso emergencial em fevereiro de 2021 e em março entrou
para o consórcio COVAX Facility de distribuição de vacinas ao redor do mundo.
Entretanto, um pequeno estudo clínico não obteve eficácia considerável na África do
Sul e casos raros de coágulos sanguíneos foram detectados na Europa. Em março de
2021, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) assegurou que a vacina é segura
com baixo risco de efeito adverso e a AstraZeneca atualizou novos dados de eficácia
em estudo clínico de fase 3 (Carl Zimmer et al., 2021). O governo federal brasileiro
comprou 100 milhões de doses da AZD1222 que serão distribuídas até julho de 2021 e
após isto, mais 30 milhões de doses serão distribuídas por mês. No Brasil, a Fiocruz e
Biomanguinhos são as responsáveis pela produção local da vacina de Oxford. No dia 17
de janeiro de 2021 a ANVISA aprovou o uso emergencial da vacina e o pedido para
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registro definitivo foi aprovado em 13 de março de 2021 (dados da ANVISA,
provenientes

do

provedor:

www.gov.br/anvisa/pt-br).

Em

junho

de

2021,

pesquisadores de Oxford relataram que um terceiro reforço da vacina AstraZeneca
gerou

fortes

respostas

imunes

em

voluntários. Em

3

de

dezembro,

a

Bloomberg informou que a AstraZeneca estava abandonando seus planos para um teste
de reforço nos Estados Unidos e encorajou os participantes do teste a buscar uma
vacina diferente para sua terceira dose. Em janeiro de 2022 a Anvisa aprovou a inclusão
do insumo farmacêutico ativo (IFA) fabricado pela própria Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Com o IFA nacional, a vacina contra Covid-19 disponibilizada no Brasil pela
Fiocruz será produzida com todas as etapas realizadas no Brasil. Em maio de 2021, a
Agência já havia concedido a Certificação de Boas Práticas de Fabricação do novo
insumo, o que garante que a linha de produção cumpre com todos os requisitos
necessários para a garantia da qualidade do IFA. Desde então, a Fiocruz vinha
realizando a produção de lotes testes para obter a autorização de uso do IFA nacional
na vacina Covid-19 (recombinante) (dados da ANVISA, provenientes do provedor:
www.gov.br/anvisa/pt-br).
Um estudo britânico descobriu que a vacina AstraZeneca fornece 67% de
eficácia contra a infecção com a variante Delta. Um estudo canadense descobriu que a
vacina teve uma eficácia de 87% contra hospitalização e morte pela variante.
AstraZeneca e Oxford estão trabalhando em uma nova versão da vacina adaptada à
variante Beta e estão testando uma versão que pode ser entregue como spray nasal.
Em 28 de junho de 2021, os participantes receberam doses da vacina da variante Beta,
chamada AZD2816, em um novo estudo de Fase 2/3.
Dose: 2 doses, com 4 a 12 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: estável em refrigeradores por ao menos 6 meses.
Eficácia: 70,4% de eficácia geral após segunda dose (Voysey et al., 2021)
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Sputinik V (Gam-Covid-Vac)
Empresa: Gamaleya Research Institute, parte do Ministério da Saúde Russo
(NCT04436471 and NCT04437875).
Status do ensaio clínico: a vacina consiste em dois componentes, denominados
vetores recombinantes de adenovírus tipo 26 (rAd26) e tipo 5 (rAd5), carregando o
gene da glicoproteína S do Sars-CoV-2 (Lagunov et al., 2020). O ensaio clínico de fase
1/2 aberto e não randomizado foi realizado em hospitais russos. Os dados divulgados
em setembro de 2020 mostraram que os principais eventos adversos foram dor no
sítio da injeção, hipertermia, dores de cabeça, astenia e dores musculares. Além disso,
foi relatada produção de anticorpos e geração de linfócitos TCD4+ e TCD8+ de
memória (Lagunov et al., 2020). Os resultados da fase 3 foram publicados no início de
fevereiro de 2021, sendo que 78 participantes de pesquisa que receberam a Sputinik V
desenvolveram a COVID-19, com uma eficácia estimada em 91,6%. Em março de 2021,
a União Europeia iniciou uma revisão do estudo clínico da vacina Sputnik V pela
agência regulatória europeia. Um estudo ainda não publicado de dose única da vacina
denominada “Sputnik Light” mostrou 79,4% de eficácia e de quatro a cinco meses de
proteção. Em maio de 2021, a Rússia aprovou a autorização do uso da vacina “Sputnik
Light”. No mês seguinte, a Argentina promoveu um estudo clínico de vacinação em
massa que resultou em 78,6 a 83,7% de eficácia (Carl Zimmer et al., 2021). O governo
russo iniciou a aplicação da vacina em determinadas populações desde outubro de
2020 (Denis Y Logunov et al., 2021). No Brasil, a farmacêutica União Química, que
pretende fabricar a Sputinik V no país, solicitou o pedido de uso emergencial da vacina
em janeiro e março do 2021. O Ministério da Saúde anunciou a intenção de comprar
10 milhões de doses. Em abril de 2021, nove estados brasileiros pediram autorização
especial para importação de doses da vacina Sputnik V fabricada na Rússia, porém o
pedido foi liberado sob condições controladas, em junho de 2021, para importação
temporária e em quantidades definidas por alguns estados brasileiros. No entanto, até
o momento, os documentos adicionais solicitados pela Anvisa não foram entregues
(dados da ANVISA, provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br).
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Dose: 2 doses, com 3 semanas de intervalo entre elas.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: estável em freezer. Uma versão liofilizada pode ser
refrigerada.
Eficácia: 91,6% de eficácia geral (Logunov et al., 2021).
Ad26.COV2.S
Empresa: Johnson & Johnson, uma companhia norte-americana.
Status do ensaio clínico: a vacina foi construída com vetor viral adenovírus de
replicação incompetente tipo 26 (Ad26), carregando a proteína S (Sadoff et al., 2020).
Os eventos adversos relatados foram febres, dor no local da aplicação da vacina,
fadiga, dor de cabeça e mialgia. As doses testadas foram 5x1010 e 1x1011, sendo
encontrado uma imunogenicidade semelhante para ambos, com geração de
anticorpos anti-S, geração de linfócitos TCD4+ com perfil de citocinas Th1 próinflamatória, assim como uma robusta resposta de linfócitos TCD8+. Assim, foi
utilizado a dose de 5x1010 para os ensaios clínicos de fase 3 (Sadoff et al., 2020). Os
ensaios de fase 3 iniciaram em setembro de 2020 com recrutamento de
aproximadamente 40 mil participantes, sendo que a empresa anunciou no final de
janeiro de 2021 uma eficácia de 66% para prevenção de casos leves e moderados e
85% para casos graves (Carl Zimmer et al., 2020). A FDA autorizou o uso emergencial
da vacina nos Estados Unidos em fevereiro de 2021, se tornando a primeira vacina de
dose única com estudo clínico que demonstra segurança e eficácia contra a COVID-19
(Sadoff et al., 2021). Entretanto, em abril de 2021 eventos adversos foram
identificados com referência a coágulos sanguíneos após aplicação da dose da vacina,
o que fez a União Europeia não renovar o contrato com a empresa e os Estados Unidos
pedir por renovação de manufatura em colaboração com a empresa Merck. Países
africanos e o consórcio internacional COVAX já possuem contrato para a distribuição
da vacina entre 2021 e 2022 (Carl Zimmer et al., 2021). No Brasil a vacina foi testada
em 11 estados, sendo que os documentos dos ensaios clínicos de fase 3 submetidos
para análise da ANVISA foram aprovados para uso emergencial em março de 2021
(dados da ANVISA, provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br). Em um
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estudo, a empresa deu a 17 voluntários do estudo uma dose de reforço seis meses
após a vacinação inicial. Em 25 de agosto de 2021, a empresa anunciou que os reforços
elevaram os níveis de anticorpos contra o coronavírus nove vezes mais do que o pico
inicial. Mais tarde, esses níveis aumentaram doze vezes. Em um segundo estudo, a
Johnson & Johnson realizou um estudo de Fase 3 no qual 32.000 voluntários
receberam um placebo ou duas doses da vacina, separadas por oito semanas. Em 21
de setembro de 2021, a empresa informou que duas doses forneceram eficácia muito
maior do que apenas uma. Nos Estados Unidos, a eficácia contra o Covid-19 leve a
grave aumentou de 74% para 94%. A eficácia contra doenças graves em todo o mundo
aumentou para 100%. Em 20 de outubro de 2021, o FDA autorizou os reforços Johnson
& Johnson. Nas semanas seguintes, o FDA revisou os resultados de dois estudos que
sugerem que uma segunda dose da vacina pode fornecer um aumento efetivo da
imunidade (Carl Zimmer et al., 2021). A Anvisa recebeu em novembro de 2021 o
pedido da farmacêutica Janssen para avaliar a inclusão de dose de reforço na bula de
sua vacina. A vacina da Janssen tem esquema primário de dose única. O reforço
homólogo (mesma vacina) seria destinado a pessoas que foram imunizadas com a dose
única da Janssen. Já o reforço heterólogo (vacina diferente) proposto pela empresa
seria destinado apenas para pessoa que concluíram a vacinação primária com uma
vacina de tecnologia mRNA. Atualmente a única vacina de mRNA aprovada no Brasil é a
vacina da Pfizer. (dados da ANVISA, provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/ptbr).
Em 13 de abril de 2021, o governo dos EUA recomendou uma pausa no uso da
vacina enquanto investigava relatos de coágulos sanguíneos raros. Dez dias depois,
pesquisadores do CDC relataram 15 casos de coágulos incomuns em quase 8 milhões de
pessoas que receberam a vacina. O governo americano decidiu suspender a pausa e
adicionar um aviso à vacina de que mulheres mais jovens podem correr um pequeno
risco do efeito colateral grave. Mas, à medida que os casos continuavam a aumentar, o
comitê consultivo do CDC votou em 16 de dezembro de 2021 para recomendar que
outras vacinas fossem preferidas à Johnson & Johnson.
A Johnson & Johnson descobriu que sua vacina teve uma eficácia de apenas 52%
na África do Sul, onde a variante Beta foi dominante durante o teste. Quando a variante
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Delta surgiu no verão de 2021, a Johnson & Johnson divulgou resultados de
experimentos indicando que sua vacina oferecia proteção durável contra ela. Mas outro
estudo de cientistas externos sugeriu que a vacina protege apenas fracamente contra o
Delta. Experimentos preliminares descobriram que a vacina da Johnson & Johnson não
produz anticorpos neutralizantes contra a variante Omicron.
Dose: 1 dose.
Via de injeção: intramuscular.
Armazenamento: estável em refrigeradores a -20°C.
Eficácia: 66% para prevenção de casos leves e moderados e 85% para casos
graves (Sadoff et al., 2021).

Vacinas de proteínas recombinantes
As vacinas de proteínas recombinantes envolvem a injeção de
componentes da partícula viral para induzir uma resposta imune. As vantagens
incluem proteção imune aos animais de infecções virais. Por outro lado, pode ter uma
eficácia limitada e uma resposta imune desbalanceada (Dong et al., 2020).
Um dos exemplos deste tipo de vacina foi desenvolvida pelas empresas
Sanofi e GSK. A tecnologia utilizada para produção das partículas virais foi a mesma
utilizada para a Flublok, uma vacina aprovada para Influenza. Porém, em dezembro de
2020, foi anunciado que os ensaios clínicos de fase 2 não produziram resultados
promissores e uma nova formulação será desenvolvida para iniciar os testes em
fevereiro de 2021 (Carl Zimmer et al., 2020). No Brasil, novo estudo clínico de fase 2/3
da vacina SCB-2019 foi aprovado pela ANVISA em abril de 2021. A vacina candidata usa
a tecnologia recombinante da subunidade da proteína espícula (S) trimérica do SARSCoV-2 com o adjuvante CpG 1018/Alum realizada pela empresa chinesa Sichuan Clover
Biopharmaceuticals. O ensaio clínico terá 12.100 mil voluntários no Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, de um total de 22 mil participantes adultos com
mais de 18 anos na América Latina, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido.
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No Brasil, a ANVISA já aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e
AZD1222 (Oxford/Astrazeneca) no dia 17 de janeiro de 2021. Em 23 de fevereiro de
2021, a ANVISA aprovou o pedido de registro definitivo da vacina BNT162b2 (Pfizer). A
vacina da Janssen foi aprovada para uso emergencial em 31 de março de 2021 pela
ANVISA após a submissão dos resultados de fase 3. Outa vacina considerada pelo
governo brasileiro é a Sputinik V, que obteve liberação para importação de maneira
controlada e temporária por 13 estados brasileiros, já que os documentos necessários
para análise regulatória ainda estão incompletos. Para acompanhar o andamento das
análises, tanto das vacinas quanto dos medicamentos que serão discutidos abaixo,
consulte o painel da Anvisa com o status de submissão de cada um dos produtos em
análise pela agência atualmente (dados da ANVISA, provenientes do provedor:
www.gov.br/anvisa/pt-br).

Doses de reforço
No mês de novembro de 2021, a Diretoria Colegiada (Dicol) da Anvisa
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apresentou e aprovou por unanimidade uma série de recomendações sobre a aplicação
de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 em grupos populacionais prioritários.
A dose de reforço refere-se à aplicação de uma dose a mais na população, além do
esquema de vacinação primário (uma ou duas doses, dependendo da vacina usada).
Foram apresentadas 16 recomendações direcionadas ao Ministério da Saúde,
entre elas a necessidade da adoção de um programa adicional de farmacovigilância do
uso de vacinas, especialmente quando vacinas forem empregadas de maneira
divergente ao já aprovado em bula pela Agência.

Tratamento: Medicamentos
Os possíveis alvos do SARS-CoV-2 incluem o epitélio de revestimento dos
pulmões, sistema gastrointestinal, coração, rins e cérebro. Uma série de estudos está
explorando a resposta imunológica ao SARS-CoV-2, com a maioria sugerindo que a
resposta imunológica ocorre pela ativação de monócitos/macrófagos, elevação de
citocinas pró-inflamatórias, depleção de linfócitos e implantação de grande número de
neutrófilos, mas os mecanismos envolvidos ainda não são bem compreendidos.
Entender o mecanismo de replicação do coronavírus é essencial para o
desenvolvimento de terapias. Como o desenvolvimento de novos medicamentos é um
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processo longo e caro, o conhecimento adquirido com os surtos de SARS-CoV e MERSCoV do início do século 21 tem ajudado na busca de tratamentos contra o COVID-19, já
que diversas intervenções citadas no passado, com diferentes modos de ação, têm
sido estudadas para a atual pandemia.
Alguns antiparasitários foram cogitados como potenciais tratamentos contra o
SARS-CoV-2, como ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina. Apesar da grande
especulação, dados recentes de grandes ensaios clínicos não mostraram benefício no
tratamento contra COVID-19 com antiparasitários, levando o FDA a retirar a
autorização de uso de emergência emitida em março para cloroquina e
hidroxicloroquina como tratamentos para COVID-19.
Alguns antivirais foram levantados como alternativas contra o SARS-CoV-2,
como o lopinavir/ritronavir que é utilizado principalmente contra o HIV. Apesar dos
dados limitados para apoiar o uso no tratamento de COVID-19, há um número
importante de estudos clínicos registrados para testar essa co-formulação no
tratamento contra o novo coronavirus. Também, o remdesivir é um antiviral de amplo
espectro que atua como inibidor da RNA polimerase dependente de RNA, inibindo a
replicação do vírus e, portanto, é um alvo atraente como inibidor viral e considerado
promissor para uma futura solução COVID-19. Umifenovir (arbidol) e favipiravir
também são antivirais com estudos em andamento para o COVID-19. O camostato é
um inibidor da serina protease aprovado no Japão para tratamento de pancreatite
crônica devido à sua capacidade de inativar a tripsina. Essa medicação demonstrou
atividade inibitória contra TMPRSS2, sendo, portanto, uma droga com potencial
tratamento contra COVID-19. O nafamostato é um análogo químico do camostato,
porém com meia-vida muito curta, podendo prejudicar significativamente a utilidade
clínica na infecção por SARS-CoV-2.
Os agentes biológicos podem ser grandes aliados na luta contra o novo
coronavirus. O tocilizumabe e a sarilumabe (kevzara) são anticorpos monoclonais
recombinantes contra o receptor da IL-6 usado para o tratamento da síndrome de
liberação de citocinas, artrite reumatóide e artrite idiopática juvenil sistêmica. Como
pacientes com COVID-19 também apresentam níveis plasmáticos mais elevados de
citocinas (intimamente relacionados à gravidade da doença e seu prognóstico),
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interferir nesse quadro também pode ser um possível tratamento para infecções
graves e críticas por COVID-19.
A terapia de plasma convalescente é outra alternativa possível, mas que
depende da administração de plasma de pacientes COVID-19 recuperados, sendo mais
eficaz como profilaxia do que como tratamento, tendo melhor resultado quando a
administração é feita logo após o aparecimento dos sintomas.
Como terapia adjuvante/de suporte, há estudos com a azitromicina, um
antibiótico

macrolídeo,

que

também

tem

funções

antiinflamatórias

e

imunomoduladoras, podendo minimizar a produção elevada de citocinas associada a
infecções virais pulmonares. Também para auxiliar na produção de citocinas, os
corticosteróides podem ser úteis no tratamento do COVID-19 grave, porém devem ser
usados por um tempo limitado e com dose controlada
Dentre as indicações e estudos existentes em andamento, três medicamentos
foram aprovados oficialmente, até hoje, como terapia para uso emergencial no
tratamento de COVID-19, sendo eles o Remdesivir e as associações de anticorpos
monoclonais Casirivimab + Imdevimab e Banlanivimab + Etesevimab. Ambos os
medicamentos foram recomendados para uso emergencial pelas agências regulatórias
FDA e ANVISA. Abaixo descrevemos detalhes da indicação de uso, mecanismo de ação,
eventos adversos e ensaios clínicos realizados ou em andamento dos principais
medicamentos estudados.
Remdesivir
Indicação: O medicamento experimental foi previamente testado em seres
humanos com a doença do vírus Ebola e mostrou-se promissor em modelos animais
para o tratamento da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e síndrome
respiratória aguda grave (SARS), causadas por outros coronavírus.
Mecanismo de ação: atua como um inibidor da RNA polimerase dependente de
RNA, uma enzima necessária para replicação viral (Lam et al., 2020).

Invitare Pesquisa Clínica – 20 de janeiro de 2022
Página 27 de 75

Eventos adversos:

distúrbios gastrointestinais (náusea, vômito), elevação

aminotransferase, reações relacionadas a infusão (hipotensão, diaforese, tremedeira)
(Lam et al., 2020).
Ensaios clínicos: estudo duplo-cego, randomizado, controlado com placebo, foi
realizado em pacientes hospitalizados nos EUA, Dinamarca, Reino Unido, Grécia,
Alemanha, Coréia, México, Espanha, Japão e Cingapura (Beigel et al., 2020; número
ClinicalTrials.gov: NCT04280705). Foram recrutados um total de 1062 pacientes, sendo
que 541 foram tratados com remdesivir e 521 receberam placebo. O tempo médio de
recuperação entre os pacientes que receberam remdesivir foi de 10 dias, enquanto no
grupo placebo foi de 15 dias. Uma análise de Kaplan-Meier para mortalidade mostrou
uma taxa de 6,7% para pacientes tratados com remdesivir e 11,9% no grupo placebo
após 15 dias de tratamento, já para análise de 29 dias de teste, foi encontrado uma
taxa de mortalidade de 11,4% para o grupo remdesivir e 15,2% para o grupo placebo.
Os autores garantem que há uma diminuição no tempo de internação e aceleração da
recuperação do paciente após tratamento com remdesivir. O FDA aprovou o uso de
remdesivir para pacientes em estado de agravamento da COVID-19 (Beigel et al.,
2020). A Anvisa aprovou em 12 de março de 2021 o registro do medicamento injetável
remdesivir com indicação controlada para uso hospitalar no tratamento da COVID-19.
O medicamento não deve ser vendido em farmácias e deve ser monitorado. Os
estudos clínicos não mostraram eventos adversos graves com os voluntários (dados da
ANVISA, provenientes do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br).
O estudo SOLIDARITY da OMS recrutou 2750 pacientes em estado grave e sob
ventilação mecânica, para os estudos envolvendo o remdesivir. Nesta população de
indivíduos não houve diferença na taxa de mortalidade entre os grupos remdesivir e
placebo (Pan et al., 2020; NCT04315948).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“remdesivir” são encontrados 68 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento envolvendo o tratamento com remdesivir. Os estudos estão sendo
realizados em países como EUA, Hungria, França, Canadá, Egito, dentre outros.
Lopinavir-ritonavir
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Indicação: o lopinavir-ritonavir é utilizado como uma terapia de combinação
anti-retroviral para tratar pacientes positivos para HIV. O lopinavir apresenta uma
pobre biodisponibilidade quando usado oralmente e uma extensiva biotransformação,
por isso é coadministrado com o ritonavir para aumentar o nível no organismo e
prolongar sua exposição (Lam et al. 2020).
Mecanismo de ação: atua como um inibidor de protease (Lam et al., 2020).
Eventos adversos:

distúrbios gastrointestinais (náusea, vômito, diarreia),

elevação da transaminase, aumento de sangramentos, hiperlipidemia, hiperglicemia,
resistência à insulina e possíveis risco de disfunção renal (Lam et al., 2020).
Ensaios clínicos: estudo aberto, randomizado e controlado, não mostrou
benefícios em pacientes hospitalizados com COVID-19, com taxas de mortalidade
similares para o grupo tratado com lopinavir-ritonavir (19,2%) e placebo (25%) (Cao et
al., 2020).
O estudo SOLIDARITY da OMS foi desenhado com dois braços do estudo
envolvendo o lopinavir. Foram recrutados 1411 pacientes que fizeram uso apenas de
lopinavir e 651 pacientes que receberam lopinavir em combinação com interferon
(IFN). Nestes indivíduos não houve diferença significativa na taxa de mortalidade entre
os grupos tratados com lopinavir e placebo (Pan et al., 2020; NCT04315948).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“lopinavir-ritonavir” são encontrados 46 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento envolvendo o tratamento com lopinavir. Os estudos estão sendo
realizados em países como EUA, Reino Unido, França, China, dentre outros.
Cloroquina e Hidroxicloroquina
Indicação: a cloroquina e hidroxicloroquina são indicadas para o tratamento de
doenças inflamatórias, incluindo Lupus Eritematoso e Artrite Reumatóide, assim como
para Malária (Sanders et al, 2020).
Mecanismo de ação: atuam diminuindo a acidez do endossomo, inibindo a
fusão viral e subsequentemente impede a entrada do vírus nas células hospedeiras
(Guzik et al., 2020). O grupo hidroxila presente na hidroxicloroquina resulta em uma
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menor toxicidade comparado com a cloroquina, mantendo a atividade anti-viral (Wu
et al., 2020).
Eventos adversos: os eventos adversos incluem distúrbios gastrointestinais
(náusea, vômito, diarréia), dor de cabeça, anorexia, arritmia, toxicidade renal,
hipoglicemia, retinopatia etc. (Lam et al., 2020).
Ensaios clínicos: estudo do grupo inglês Randomized Evaluation of Covid-19
Therapy (RECOVERY; número ClinicalTrials.gov: NCT04381936), aberto, randomizado,
comparou 1542 pacientes que receberam hidroxicloroquina com 3132 pacientes com
cuidados usuais. Não foi encontrada diferença significativa na taxa mortalidade entre
os grupos (25,7% versus 23,5%) (Horby et al., 2020).
Estudo aberto e randomizado, organizado e desenvolvido pela OMS,
denominado de SOLIDARITY, foi realizado em 405 hospitais em 30 países
(NCT04315948). Os dados não mostraram diferença na taxa de mortalidade, início da
ventilação ou hospitalização entre os pacientes que foram tratados com
hidroxicloroquina e placebo (Pan et al., 2020).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“hydroxychloroquine” são encontrados 100 ensaios clínicos que estão recrutando ou
em andamento envolvendo o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina. Os
estudos estão sendo realizados em países como México, Egito, França, Grécia, Polônia,
dentre outros.
Não há recomendação para utilização dos medicamentos em pacientes
infectados ou como forma de prevenção pelo novo coronavírus. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) concluiu que a hidroxicloroquina não funciona no tratamento
contra a Covid-19 e alertou ainda que seu uso pode causar efeitos adversos. O
medicamento passou por uma análise de um grupo de especialistas e pacientes e
recebeu “forte recomendação” contra o uso no combate ao coronavírus.
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Tocilizumabe
Indicação: o Tocilizumab é aprovado para tratamento da Síndrome de
Liberação de Citocinas (CRS), Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica
(Lam et al. 2020).
Mecanismo de ação: é um anticorpo monoclonal recombinante e humanizado
que se liga ao receptor da IL-6 com alta afinidade. Esta ligação impede a interação da
citocina IL-6 liberada durante a “tempestade de citocinas” com o respectivo receptor
das células do hospedeiro (Lam et al., 2020).
Eventos adversos: reações da infusão, aumento de neutrófilos, diminuição de
plaquetas, neutropenia, ALT elevada e aumento de lipídios (Lam et al., 2020).
Ensaios clínicos: um estudo de revisão e meta-análise avaliou sete ensaios
retrospectivos envolvendo 592 pacientes adultos com quadro grave de COVID-19,
sendo 240 pacientes do grupo tratado com Tocilizumab e 352 no grupo controle. Não
houve diferença significativa para a taxa de mortalidade do grupo Tocilizumab (16,3%)
comparado com o controle (24,1%) (Shao-Huan et al., 2020).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“tocilizumab” são encontrados 48 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento envolvendo o tratamento com tocilizumab. Os estudos estão sendo
realizados em países como EUA, Espanha, Itália, Israel, dentre outros.
Interferon
Indicação: Interferon tipo 1 (IFN-1) são um grupo de citocinas com
propriedades anti-virais não específicas e imunomodulatórias. Os subgrupos incluem o
IFN-α e IFN-β, que são cogitados para o tratamento da COVID-19. Alguns ensaios estão
combinando o uso de IFN e lopinavir (Lam et al. 2020).
Mecanismo de ação: IFN liga-se ao receptor de IFN-α/IFN-β (IFNAR) na
membrana da célula, levando a fosforilação da STAT1 e outros fatores de transcrição.
A STAT1 é translocada para o núcleo onde ativa os genes estimulados por IFN. Uma vez
que estes genes são ativados, são desencadeados efeitos imunomodulatórios e
interferem na replicação viral (Lam et al., 2020).
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Eventos adversos: moleza, fadiga e febre (Lam et al., 2020).
Ensaios clínicos: o estudo SOLIDARITY da OMS recrutou 1412 pacientes que
fizeram apenas uso do IFN. Nestes indivíduos não houve diferença significativa na taxa
de mortalidade entre os grupos tratados com IFN e placebo (Pan et al., 2020;
NCT04315948).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“interferon” são encontrados 121 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento envolvendo o tratamento com IFN-α/IFN-β. Os estudos estão sendo
realizados em países como China, Hong Kong, México, Israel, Itália, dentre outros.
Células-tronco mesenquimais
Indicação:

As

células-tronco

mesenquimais

representam

uma

rara

subpopulação das células-tronco da medula óssea (< 0,01% das células mononucleares
da medula óssea) que podem ser expandidas mitoticamente em meio de cultura. Em
decorrência da facilidade em se dividir e proliferar, essas células representam a fonte
mais promissora para regeneração e reparo de diversos tecidos celulares se
destacando em enfermidades do sistema hematológico (leucemias e linfomas),
nervoso (acidente vascular cerebral, esclerose múltipla, traumatismo raquimedular) e
cardiovascular (infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca).
Mecanismo de Ação: As células-tronco mesenquimais são conhecidas por suas
propriedades imunomoduladoras, como secreção de citocinas / quimiocinas antiinflamatórias, efeito anti-apoptótico e sua capacidade de reparar danos de células
epiteliais. Sua natureza inerente à migração para pulmões lesionados e secreção de
fatores parácrinos que protege e repara células alveolares, faz dela uma opção
terapêutica potencial para o tratamento de COVID-19.
Ensaios Clínicos: Parece que a terapia com Células-tronco mesenquimais
(CTM), por meio de suas propriedades imunomoduladoras, suprimem o excesso de
ativação do sistema imunológico e promove a reparação tecidual de células alveolares
no microambiente pulmonar de pacientes infectados com SARSCoV-2. Embora os
dados derivados de estudos recentes sejam encorajadores, ainda há um número
pequeno de indivíduos em cada estudo clínico, sendo assim, a condução de ensaios
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clínicos randomizados maiores para estabelecer a eficácia e a segurança da terapia
com CTM na infecção por SARS-Cov-2 são necessários e estão em andamento. Com
vasta disponibilidade de conhecimento com referência ao mecanismo de ação das
CTMs e sua potencial eficácia em doenças específicas, as CTMs podem se tornar um
candidato terapêutico para pacientes com COVID-19.
No Brasil, a ANVISA aprovou em novembro de 2020 o estudo clínico de fase 1 e
2 (Hope) patrocinado pela empresa brasileira Cellavita Pesquisas Científicas, que
contará com 90 voluntários para avaliar a segurança e eficácia da terapia avançada à
base de células.
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“células-tronco mesenquimais” são encontrados 38 ensaios clínicos que estão
recrutando ou em andamento. Os estudos estão sendo realizados principalmente na
Asia, Europa e América do Norte.
Células tronco mesenquimais (MSC) são células com propriedades de
diferenciação, regeneração e modulação imune. Como a terapia celular com MSC, que
foi realizada pela primeira vez em humanos em 1995, revela benefícios promissores
em distintas enfermidades (Meng et al., 2020), estudos têm sugerido que a progressão
da COVID-19 severa pode ser mais eficaz com tratamentos por agentes multialvos
(pleitrópicos) do que por agentes específicos de um único alvo. O transplante
halogênico de células tronco mesenquimais de medula óssea mostrou efeitos positivos
em estudos clínicos no combate à doença, entretanto a tecnologia ainda possui
algumas limitações importantes (Sengupta et al., 2020).
A pesquisa em torno de exossomos, que são vesículas secretadas por MSC, tem
crescido nos últimos anos e pode ser a chave na redução de cascatas de citocinas
provocadas pelo novo coronavírus. Estudos pré-clínicos já mostram resultados
promissores com efeitos terapêuticos em modelos animais com doenças inflamatórias
e respiratórias. Por isso, o agente ExoFlo, que é um derivado de exossomos produzidos
por MSC foi testado em facilities que seguem as boas práticas de fabricação e que são
registradas pela FDA. O agente ExoFLu foi administrado com uma dose intravenosa em
24 pacientes com SARS-CoV-2 associados à síndrome respiratória aguda grave (SRAG)
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para avaliar a segurança, eventos adversos e eficácia da terapia celular com MSC de
medula óssea. O estudo prospectivo aberto e não randomizado de fase 1 foi realizado
em abril de 2020 em pacientes de 18 a 85 anos de idade com teste de RT-PCR positivo
e tratamento inicial com hidroxicloroquina e azitromicina. Efeitos adversos não foram
detectados após tratamento de 72h. A taxa de sobrevivência do estudo foi de 83% e
13% dos pacientes permaneceram em situação crítica com ventilação mecânica. 80%
dos pacientes tiveram um aumento de oxigenação com 3 dias de tratamento. Houve
redução estatística do número de neutrófilos e aumento significativo de marcadores
positivos para linfócitos no dia 05 pós-tratamento com ExoFlo® (Sengupta et al., 2020).
MSC têm sido usadas em múltiplos ensaios clínicos para a avaliação dos efeitos
em doenças autoimunes e doenças infecciosas. As células tronco originadas do cordão
umbilical (UC-MSC) possuem vantagens devido a problemas éticos menos substanciais
e por serem facilmente obtidas e cultivadas in vitro. Estudos mostram uma modulação
imune das UC-MSC na reparação de tecidos e uma baixa imunogenicidade póstransplante, sendo assim utilizadas em transplantes halogênicos. Um ensaio clínico
aberto e randomizado (registro n° ChiCTR2000031494) foi publicado em agosto de
2020 após a avaliação de 41 pacientes sintomáticos para COVID-19 severa, que foram
divididos em grupo tratado com UC-MSC (12 pacientes) e grupo placebo tratado com
antibióticos e ventilação invasiva ou não invasiva (29 pacientes), no Hospital de
Medicina Tradicional Huangshi (Província Province). Os pacientes com média de 61
anos de idade apresentaram sintomas em um tempo médio de 13 dias, no qual o
grupo tratado foi transplantado com as células por infusão intravenosa e observados
por duas semana pós-terapia. Os pacientes tratados com UC-MSC apresentaram uma
taxa de mortalidade de 0, melhora nos sintomas do novo coronavírus (fraqueza, fatiga
e baixa saturação de oxigênio) e não necessitaram ventilação invasiva. O grupo
controle apresentou uma taxa de mortalidade de 10,24% e 4 pacientes críticos
necessitaram ventilação invasiva. Os pacientes transplantados com UC-MSC não
apresentaram eventos adversos (Shu et al., 2020).
Também em agosto de 2020, o estudo clínico controlado e não randomizado de
fase 1 avaliou a segurança e eficácia do tratamento com UC-MSC em pacientes com
síndrome pulmonária grave e moderada por COVID-19. O ensaio foi feito com 18
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pacientes hospitalizados com o novo coronavírus, no qual o grupo tratado (9
pacientes) recebeu três ciclos de infusão intravenosa, não apresentou eventos
adversos graves e todos os 18 participantes se recuperaram da doença. O grupo
tratado mostrou que 2 pacientes inicialmente com alta porcentagem de interleucina
(IL)-6 apresentou redução de IL-6 após 3 dias da infusão com UC-MSC. O que pode
sugerir que o transplante celular pode atuar em benefício de pessoas com IL-6 alta, já
que pacientes com baixos níveis de IL-6 não tiveram alteração do mesmo póstransplante de UC-MSC. Outros efeitos se deram quanto aos níveis de outras citocinas
inflamatórias, como IFN-γ, TNF-α, IL-22, IL-18, IL-1RA, que reduziram após 14 dias de
tratamento. Enquanto pacientes do grupo controle não apresentaram mudanças nas
lesões pulmonárias (Meng et al, 2020).
O estudo clínico de fase 1 publicado em janeiro de 2021 sobre a segurança de
múltiplas infusões de células tronco mesenquimais de placenta (PL-MSC) e cordão
umbilical (UC-MSC) foi realizado em 11 pacientes diagnosticados com síndrome
respiratória aguda severa por COVID-19. Não houve reação adversa grave, houve
redução de dispneia e citocinas inflamatórias (IL-6, IFN-γ, TNF-α). Todos os seis
pacientes tratados com a terapia celular sobreviveram e não apresentaram queixas
após 60 dias da infusão de MSC (Hashemian et al., 2021).
Um estudo clínico exploratório multicêntrico, controlado, aberto e não
randomizado foi realizado para investigar os efeitos do tratamento de MSC de sangue
menstrual em pacientes com sintomas de COVID-19 moderado e/ou severo. Em
fevereiro de 2021 foi publicado os resultados do ensaio que buscam os efeitos
benéficos destas MSC devido aos baixos problemas éticos relacionados à origem
destas células tronco. Os efeitos adversos foram similares em ambos os grupos tratado
e controle, as taxas de mortalidade reduziram significativamente no grupo tratado
(7,69% de mortalidade versus 33,33% de mortalidade no grupo controle) e houve uma
melhora significativa na dispneia após três infusões com MSC (Xu et al., 2021).
Também em fevereiro de 2021, o estudo clínico de fase 2 duplo-cego
(NCT04288102), randomizado e placebo controlado foi publicado quanto aos
resultados sobre segurança e eficácia do transplante de UC-MSC em 100 pacientes
com danos pulmonares por COVID-19. 65 pacientes receberam o transplante celular e
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35 pacientes receberam placebo durante 28 dias. O tratamento com UC-MSC reduziu
significantemente os danos pulmonares em comparação com o grupo placebo e os
eventos adversos foram similares em ambos os grupos, mostrando que o tratamento é
seguro e eficaz com o tratamento terapêutico na redução da mortalidade e dano
pulmonar pelo novo coronavírus (Shi et al., 2021).
Em maio de 2021, o estudo controlado de fase 1/2, duplo-cego e randomizado
foi publicado com resultados sobre segurança e eficácia na infusão de UC-MSC em
pacientes com síndrome respiratória aguda severa resultante da COVID-19, no qual 24
participantes foram divididos igualmente entre grupo tratado (duas infusões
intravenosas) e grupo controle (duas infusões de heparina e albumina). O estudo foi
realizado por pesquisadores no Diabetes Research Institute e na Universidade de
Miami, nos Estados Unidos. Não foram observados eventos adversos graves no grupo
tratado com UC-MSC e citocinas inflamatórias tiveram seus níveis reduzidos após o
tratamento associado com sobrevivência (92% versus 42%) (Lanzoni et al., 2021).
Todos os ensaios clínicos que utilizam células tronco mesenquimais para o
tratamento de COVID-19 sugerem segurança, eficácia e melhora nos sintomas
relacionados à doença. Entretanto, estudos clínicos de fase 3 precisam ser
completados para que a terapia celular possa ser utilizada em associação com vacinas
e medicamentos na redução dos sintomas graves de pacientes com o novo
coronavírus. Outros estudos que envolvem a terapia celular no tratamento do novo
coronavírus também se encontram em evidência, como aqueles derivados na categoria
CAR-T e baseados em células de sangue (linfócitos T).
Azitromicina
Indicação: Azitromicina é indicada para o tratamento de diferentes infecções
bacterianas, incluindo otite média, faringite estreptocócica, pneumonia, diarreia,
dentre outras.
Mecanismo de ação: antibiótico de amplo-espectro utilizado contra bactérias
gram-positivas e gram-negativas.
Eventos adversos:

distúrbios gastrointestinais, vermelhidão na pele e

hepatotoxicidade (Lam et al., 2020).
Invitare Pesquisa Clínica – 20 de janeiro de 2022
Página 36 de 75

Ensaios clínicos: estudos mostraram que o uso combinado de hidroxicloroquina
e azitromicina pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares
(Rosenberg et al., 2020). Além disso, não existem evidências científicas que o uso de
azitromicina sozinho ou em combinação com a hidroxicloroquina diminuem a taxa de
mortalidade em pacientes com COVID-19 (Magagnoli et al., 2020).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“azitromicina” são encontrados 54 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento. Os estudos estão sendo realizados no México, Europa, América do Sul e
Norte.
Dexametasona
Indicação: Dexametasona é indicada como um anti-inflamatório para o
tratamento de reumatismo, doenças da pele, alergias graves, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, edema cerebral, dentre outros.
Mecanismo de ação: trata-se de um corticóide com ação imunossupressora,
sendo capaz de inibir a expressão de genes de citocinas (Lam et al., 2020).
Eventos adversos: supressão da adrenal, osteoporose, hipercolesterolemia,
hiperglicemia e hipertensão (Lam et al., 2020).
Ensaios clínicos: estudo realizado pelo grupo RECOVERY apresentou resultados
promissores em julho de 2020 para a ação da dexametasona no tratamento de COVID19 (número no ClinicalTrials.gov, NCT04381936). Neste ensaio clínico randomizado,
2104 pacientes foram tratados com a dexametasona e 4321 receberam os cuidados
usuais. Foi encontrado uma redução significativa na taxa de mortalidade no grupo
dexametasona (22,9%) comparado com o grupo de cuidados usuais (25,7%). A redução
da taxa de mortalidade após uso da dexametasona só mostrou resultados significativos
para pacientes em estado grave que estavam recebendo suporte de oxigênio ou
submetidos a ventilação mecânica em respiradores, não sendo encontrada diferença
significativa para casos leves e intermediários de COVID-19 (Peter Horby et al., 2020).
Após divulgação e publicação dos resultados do grupo RECOVERY, a OMS passou a
indicar o uso da dexametasona para o tratamento dos casos graves de COVID-19,
mencionando que era o único medicamento com potencial de salvar vidas.
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Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“dexametasone”, atualmente, não estão registrados ensaios clínicos que estão
recrutando ou em andamento.
Bamlanivimab e Etesevimab
Indicação: o Bamlanivimab e Etesevimab são indicados para o tratamento da
Covid-19 nas formas leve a moderada, em adultos e crianças com 12 anos ou mais e
que possuam pelo menos 40 quilos.
Mecanismo de ação: Banlanivimab e Etesevimab são anticorpos monoclonais
recombinantes IgG1 neutralizantes de origem humana que se ligam em diferentes
epítopos, porém sobrepostos, do domínio de ligação do receptor da proteína Spike do
vírus SARS-CoV-2 e bloqueiam a interação da proteína Spike com o receptor ACE2 do
hospedeiro

humano

(dados

da

FDA,

provenientes

do

provedor:

https://www.fda.gov/media/146255/download).
Eventos adversos: náusea, prurido, diarreia, tontura, erupção na pele, vômito e
pirexia

(dados

da

FDA,

provenientes

do

provedor:

https://www.fda.gov/media/146255/download).
Ensaios clínicos: o estudo BLAZE-1 de fase 2/3, duplo-cego, randomizado,
controlado com placebo e patrocinado pela empresa Eli Lilly and Company foi
realizado nos Estados Unidos e em Porto Rico (Gottlieb et al., 2021; número
ClinicalTrials.gov: NCT04427501). Foram recrutados 577 participantes, sendo que 101
foram tratados com 700 mg de bamlanivimab, 107 tratados com 2800 mg de
bamlanivimab, 101 tratados com 7000 mg de bamlanivimab, 112 tratados com a
terapia combinada (2800 mg de bamlanivimab e 2800 mg de etesevimab) e 156
pacientes receberam o placebo. Uma análise da hospitalização e progressão da doença
mostrou uma taxa de 5,8% para o grupo placebo, 1,0% para o grupo tratado com 700
mg, 1,9% para 2800 mg, 2,0% para 7000 mg e 0,9% para a terapia combinada por
infusão intravenosa após 29 dias de hospitalização (Gottlieb et al., 2021). O FDA
autorizou o uso emergencial da terapia combinada de 700 mg de bamlanivimab e 1400
mg de etesevimab para o tratamento de sintomas leves a moderados da COVID-19 de
pacientes adultos e maiores de 12 anos e com peso superior à 40 Kg com risco de
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progressão e/ou hospitalização (dados da FDA, provenientes do provedor:
https://www.fda.gov/media/146255/download).
Em maio de 2021, A Anvisa aprovou o uso emergencial da associação de
anticorpos Banlanivimab e Etesevimab pela empresa Eli Lilly do Brasil no tratamento
da COVID-19 em adultos e crianças de até 12 anos de idade com sintomas leves a
moderado, que apresentem o risco de progressão à forma grave da doença ou à
hospitalização.
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“Bamlanivimab and Etesevimab” são encontrados 3 ensaios clínicos que estão
recrutando ou em andamento. Os estudos estão sendo realizados nos Estados Unidos
e em Porto Rico.
Casirivimab e Imdevimab
Indicação: Casirivimab + Imdevimab (REGN-COV2) são indicados para o
tratamento da Covid-19 nas formas leve a moderada da doença em adultos, incluindo
pacientes com mais de 65 anos com condições crônicas, e crianças com 12 anos ou
mais e que possuam pelo menos 40 quilos.
Mecanismo de ação: Casirivimab e o Imdevimab são anticorpos monoclonais
recombinantes IgG1κ e IgG1λ, respectivamente, de origem humana e regiões Fc não=
modificadas. Ambos os anticorpos se ligam a diferentes epítopos do domínio de
ligação do receptor da proteína spike (RBD) do vírus SARS-CoV-2. Casirivimab,
Imdevimab e a combinação casirivimab + imdevimab bloqueiam a ligação do domínio
RBD ao receptor ACE2 do hospedeiro humano.
Eventos adversos: reações relacionadas à infusão, hipersensitividade,
pneumonia, hiperglicemia, náusea, obstrução intestinal, dispneia e vômito (dados da
FDA, provenientes do provedor: https://www.fda.gov/media/146255/download).
Ensaios clínicos: o estudo R10933-10987-COV-2067 de fase 1-3, duplo-cego,
randomizado, controlado com placebo e patrocinado pela empresa Regeneron
Pharmaceuticals foi realizado nos Estados Unidos, México, Chile e Romênia (Weinreich
et al., 2021; número ClinicalTrials.gov: NCT04425629). Foram recrutados 275
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participantes não hospitalizados com COVID-19, onde 93 pacientes receberam o
placebo, 92 receberam 2,4 g do coquetel de anticorpos REGN-COV2 e 90 receberam
8,0 g de REGN-COV2 por 29 dias de tratamento. Uma análise de post-hoc para visitas
médicas mostrou pelo menos uma visita médica para 6% do grupo placebo, 3% do
grupo tratado com as doses de REGN-COV2 e de 6 à 15% dos pacientes inicialmente
soro-negativos para os anticorpos casirivimab e imdevimab (Weinreich et al., 2021) O
FDA autorizou o uso emergencial da terapia combinada de 1200 mg de casirivimab e
1200 mg de imdevimab por infusão intravenosa única no tratamento de sintomas leves
a moderados em pacientes com testes positivos para o vírus SARS-CoV-2 e risco à
progressão grave da doença ou à hospitalização. Também foram definidas limitações
de uso para pacientes hospitalizados ou que necessitem terapias com oxigênio devido
o

COVI-19

(dados

da

FDA,

provenientes

do

provedor:

https://www.fda.gov/media/146255/download).
A Anvisa aprovou em abril de 2021 o uso emergencial do combinado de
anticorpos casirivimab e imdevimab desenvolvidos pela empresa Parexel International
somente para administração em ambiente hospitalar de pacientes não internados ou
que necessitem fluxo de oxigênio como tratamento (dados da ANVISA, provenientes
do provedor: www.gov.br/anvisa/pt-br).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“Casirivimab and Imdevimab” são encontrados 11 ensaios clínicos que estão
recrutando ou em andamento. Os estudos estão sendo realizados em países como os
Estados Unidos, México e Chile e outros.
Regkirona (regdanvimabe)
Indicação: O regdanvimabe é indicado para o tratamento de Covid-19 leve a
moderada em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio,
com infecção por Sars-CoV-2 confirmada por laboratório e que apresentam alto risco
de progressão para a doença em sua forma mais grave. O alto risco, na bula do
medicamento, envolve pacientes que atendam a pelo menos um dos seguintes
critérios: tenham índice de massa corporal (IMC) ≥35, tenham doença renal crônica,
diabetes, tenham doença imunossupressora, estejam recebendo tratamento
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imunossupressor no momento, possuam 65 anos de idade ou mais. Possuam 55 anos
de idade ou mais e tenham: doença cardiovascular ou hipertensão; OU doença
pulmonar obstrutiva crônica ou outra doença respiratória crônica.
Mecanismo de ação: Regdanvimabe é um anticorpo monoclonal IgG1 humano
recombinante. O mecanismo de ação do regdanvimabe no tratamento de pacientes
com infecção por SARS-CoV-2 é a ligação de regdanvimabe ao domínio de ligação do
receptor (RBD; receptor binding domain) da proteína spike de SARS-CoV-2 com
constante de dissociação KD = 0,065 nM, assim, inibindo a interação entre o RBD de
SARS-CoV-2 e o receptor celular, ou seja, a enzima conversora de angiotensina 2
(ACE2; angiotensin-converting enzyme 2), e consequentemente bloqueando a entrada
celular e a infecção pelo SARSCoV-2.
Eventos adversos: Foram observadas raramente reações de hipersensibilidade
graves, incluindo anafilaxia, com outros anticorpos monoclonais IgG1. Os sinais e
sintomas de reações relacionadas à infusão podem incluir febre, dificuldade em
respirar, saturação de oxigênio reduzida, calafrios, fadiga, arritmia (ex.: fibrilação atrial,
taquicardia, bradicardia, palpitação), dor ou desconforto no peito, fraqueza, estado
mental alterado, náusea, dor de cabeça, broncoespasmo, hipotensão, hipertensão,
angioedema, irritação da garganta, erupção cutânea incluindo urticária, prurido,
mialgia, reações vasovagais (ex.: pré-síncope, síncope), tonturas e sudorese.
Ensaios clínicos: O estudo CT-P59 3.2 Parte 2 foi um ensaio clínico
randomizado, duplo-cego, controlado por placebo que estuda regdanvimabe para o
tratamento de pacientes adultos com COVID-19 leve a moderado. Este estudo
envolveu pacientes adultos que não foram hospitalizados e apresentavam pelo menos
um ou mais sintomas de COVID-19 para ≤ 7 dias, saturação de oxigênio > 94% no ar
ambiente e sem necessidade de terapia de oxigênio suplementar. O tratamento foi
iniciado após a obtenção de uma confirmação positiva de infecção viral por SARS-CoV2. Os pacientes foram randomizados de maneira 1:1 para receber uma única infusão
de regdanvimabe em doses de 40 mg/kg (N=656) ou placebo (N=659) durante 60
minutos no conjunto de intenção de tratar (ITT). O desfecho primário de eficácia foi a
proporção de pacientes com sintomas clínicos que necessitam de hospitalização,
oxigenoterapia ou que apresentam mortalidade devido à infecção por SARS-CoV-2 até
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o dia 28 e isso foi analisado no conjunto ITT - Alto risco definido como todos os
pacientes designados aleatoriamente para estudar medicamentos, que apresentam
alto risco de progredir para COVID-19 e/ou hospitalização e que atendem a pelo
menos um dos critérios de alto risco. Os principais desfechos secundários incluíram a
proporção de pacientes com sintomas clínicos que necessitam de hospitalização,
oxigenoterapia ou que apresentam mortalidade devido à infecção por SARS-CoV-2 até
o dia 28 no conjunto ITT, tempo para recuperação clínica até o Dia 14 no conjunto ITT
– Alto risco e tempo para recuperação clínica até o Dia 14 no conjunto ITT. Na linha
basal, a idade mediana foi de 48 anos (faixa: 18 a 87); 13,0% de pacientes com 65 anos
ou mais e 2,7% de pacientes com 75 anos ou mais; 51,3% dos pacientes eram do sexo
masculino; 86,1% eram brancos, 0,5% eram negros ou afro-americanos e 1,1% eram
asiáticos e 21,0% eram hispânicos ou latinos. Os pacientes tiveram COVID-19 leve
(53,0%) a moderada (46,4%); o tempo mediano desde o início dos sintomas foi de 4
dias; a carga viral média foi de 5,8 log10 cópias/mL no grupo de tratamento com
regdanvimabe e 5,9 log10 cópias/mL no grupo de placebo. Em geral, os dados
demográficos da linha basal e as características da doença foram bem equilibrados
entre os grupos de regdanvimabe e placebo. Em termos de gravidade da doença,
52,3% e 53,7% dos pacientes nos grupos de regdanvimabe e placebo, respectivamente,
tiveram COVID-19 leve e 47,0% e 45,8% dos pacientes nos grupos de regdanvimabe e
placebo, respectivamente, tiveram COVID-19 moderada. A proporção de pacientes
com sintomas clínicos que necessitam de hospitalização, oxigenoterapia ou que
apresentam mortalidade devido à infecção por SARS-CoV-2 até o dia 28 em receptores
de regdanvimabe foi reduzida em 72% e 70% em comparação com o placebo no
conjunto ITT – Alto risco e conjunto ITT, respectivamente (Tabela 1). Houve 1 e 2
mortes em pacientes tratados com regdanvimabe e pacientes tratados com placebo,
respectivamente.
A Anvisa aprovou em agosto de 2021 o uso emergencial do anticorpo
monoclonal regdanvimabe, desenvolvido pela empresa Celltrion Healthcare, somente
para administração em ambiente hospitalar, preferencialmente para uso em
programas de saúde pública no combate ao coronavírus (Sars-CoV-2).

A dose

recomendada é uma dose única de 40 mg/kg. Este medicamento deve ser
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administrado após teste viral positivo para Sars-CoV-2 e dentro de sete dias após o
início

dos

sintomas

(dados

da

ANVISA,

provenientes

do

provedor:

www.gov.br/anvisa/pt-br).
Sotrovimabe
Indicação: O Sotrovimabe é indicado para o tratamento de Covid-19 leve a
moderada em pacientes adultos e adolescentes com 12 anos ou mais (e que pesem
pelo menos 40 kg) e que estão em risco de progressão para o estágio grave da doença.
O medicamento não está indicado para uso em pacientes hospitalizados, que
necessitem de oxigenoterapia ou que precisem de aumento na taxa de fluxo de
oxigênio basal.
Mecanismo de ação: Sotrovimabe é um anticorpo monoclonal feito em
laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. Ele
atua contra a proteína spike do Sars-CoV-2 e é projetado para bloquear a ligação do
vírus e a sua entrada nas células humanas. A biotecnologia farmacêutica cria ainda
uma barreira para a seleção de variantes resistentes e permite que o medicamento
mantenha a atividade in vitro contra cepas mutantes do vírus.
Eventos adversos: Nos ensaios clínicos foram observados nos participantes que
receberam o Sotrovimabe eventos adversos como náusea, diarreia, dor de cabeça e
dispneia. No entanto, esses eventos adversos também foram observados no grupo
placebo. Dois pacientes sofreram interrupções no tratamento com Sotrovimabe devido
ao extravasamento do local de infusão, mas a infusão foi concluída. Não foram
observados eventos consistentes com o aprimoramento dependente de anticorpos.
Ensaios clínicos: A Anvisa aprovou em setembro de 2021 o uso emergencial do
anticorpo monoclonal Sotrovimabe, fabricado pela GlaxoSmithKline (GSK), com uso
restrito a hospitais e não pode ser vendido em farmácias e drogarias. A dose
recomendada é uma dose única de 500 mg, administrada por infusão intravenosa.
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“Sotrovimab” são encontrados 6 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento. Os estudos estão sendo realizados em países como os Estados Unidos,
Emirados Árabes e outros.
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Baricitinibe
Indicação: Indicado para o tratamento da Covid-19 em pacientes adultos
hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que
necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva.
Mecanismo de ação: Baricitinibe é inibidor seletivo e reversível das enzimas
janus quinases (JAKs), em especial JAK 1 e 2, responsáveis pela comunicação das
células envolvidas na hematopoese (processo de formação e desenvolvimento das
células do sangue), na inflamação e na função imunológica (função de defesa do
corpo).
Eventos adversos: As reações adversas mais comumente relatadas (> 10%) com
baricitinibe nos ensaios clínicos com pacientes com COVID-19 foram aumento de ALT e
AST. Outras reações adversas comuns (≥ 1% e < 10%) que ocorreram foram infecções
do trato urinário, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, aumento da creatina
fosfoquinase, neutropenia e trombocitemia. Mais raramente (< 1%) foram observadas
dor de cabeça, dor abdominal, náusea, infecções do trato respiratório superior, herpes
simples e herpes zooster. Dados pós-comercialização mostraram que uma ocorrência
comum de erupção cutânea.
Ensaios clínicos: A eficácia e a segurança de Baricitinibe foram avaliadas em 2
estudos clínicos randomizados, duplo-cegos, controlados por placebo. Um dos estudos
(ACTT-2) demonstrou que o benefício clínico de Baricitinibe foi mais aparente em
pacientes com COVID-19 com necessidade de oxigênio de baixo fluxo, ventilação não
invasiva ou oxigênio de alto fluxo. O estudo COV-BARRIER demonstrou que a
mortalidade de pacientes em tratamento com o Baracitinibe foi menor (8,1%) quando
comparado ao grupo placebo (13,1%).
A Anvisa aprovou em setembro de 2021 o uso para nova indicação de
Baricitinibe produzido pela Eli Lilly do Brasil Ltda, com o nome comercial de
OLUMIANT®. O medicamento já possuía registro para tratamento de artrite
reumatóide e dermatite atópica. Para a inclusão da nova indicação, a empresa Eli Lilly
do Brasil Ltda. apresentou dados que sustentam a eficácia e a segurança do
medicamento para essa finalidade.
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Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“Baricitinib” são encontrados 18 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento. Os estudos estão sendo realizados em países como os Estados Unidos,
Itália, Grécia, Bangladesh e outros.
Atualmente, dois medicamentos para o tratamento da Covid-19 estão em
análise na Anvisa com pedido de uso emergencial (citrato de tofacitinibe e
molnupiravir) e um medicamento não obteve aprovação para uso emergencial
(favipiravir).
O XELJANZ® (citrato de tofacitinibe) é um medicamento com indicação
registrada na Anvisa para o tratamento de indivíduos com artrite reumatóide, artrite
psoriásica ativa e colite ulcerativa. Em julho de 2021, a Pfizer solicitou autorização
emergencial do citrato de tofacitinibe para o tratamento de pacientes com Covid-19.
O citrato de tofacitinibe age na inibição da atividade das enzimas JAK quinases,
impedindo a produção de citocinas específicas e consequentemente na diminuição da
resposta inflamatória. Segundo um estudo brasileiro controlado por placebo,
randomizado, duplo-cego, realizado com 289 adultos internados com Covid-19,
mostrou que o grupo experimental teve uma mortalidade e falência respiratória de
18,1% em comparação com 29% do grupo placebo, resultando em uma diminuição
desses riscos de 37% com o uso do citrato de tofacitinibe (NCT04469114).
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“tofacitinib” são encontrados 3 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento. Os estudos estão sendo realizados em países como os Estados Unidos e
Itália.
O Molnupiravir é um medicamento antiviral que tem como alvo vírus de RNA,
incluindo o SARS-CoV-2, impedindo a replicação dos vírus. Em novembro de 2021, a
MSD solicitou autorização emergencial do Molnupiravir para o tratamento de
pacientes com Covid-19.
O medicamento está sendo avaliado em 2 estudos globais de fase 3, com
participação de centro brasileiros. O estudo MK-4482-002, um estudo duplo-cego,
randomizado, controlado por placebo, mostrou que Molnupiravir reduziu o risco de
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hospitalização ou morte em aproximadamente 50% (NCT04575597). Já o estudo MK4482-013, também com participação de centros brasileiro, está avaliando o
Molnupiravir como profilaxia pós-exposição ao SARS-CoV-2.
Quando se realiza uma busca no ClinicalTrial.gov com os termos “covid” e
“Molnupiravir” são encontrados 4 ensaios clínicos que estão recrutando ou em
andamento. Os estudos estão sendo realizados em países como os Estados Unidos,
Brasil, África do Sul e outros.
Já o favipiravir (Avafavir), um antiviral também com atividade contra vírus de
RNA, teve pedido de uso emergencial solicitado em abril de 2021 e indeferido em
junho do mesmo ano. Segundo a Anvisa, o produto não atende às expectativas da
Agência quanto aos requisitos mínimos de segurança e eficácia no contexto do uso
emergencial. Até aquele momento, o favipiravir não estava aprovado por nenhuma
outra autoridade reguladora, como FDA ou EMA.
Segundo dados publicados por uma revisão sistemática em maio de 2021, a
mortalidade de pacientes com Covid-19 leve a moderado tratados com o favipiravir foi
30% menor quando comparado ao grupo controle, porém sem significância estatística
(Hassanipour et al., 2021).
_________________________________________
Para projetar o futuro da pandemia existem duas variáveis essenciais que estão
relacionadas: imunidade e carga viral. Há relato de que 95% das pessoas expostas ao
SARS-CoV-2 desenvolvem IgG sérica detectável, no entanto a eficácia e a durabilidade
da infeção natural e da infecção vacinal é desconhecida, mais comprovações científicas
são necessárias para provar que a presença de IgG é de fato um correlato de
imunidade para SARS-CoV-2.
Assim, o cenário otimista é um onde a resposta imune à SARS-CoV-2 é
duradoura e novos casos sejam raros e independentes, enquanto o pessimista é onde
a imunidade dura apenas alguns meses, como visto em outros Coronavírus humanos, e
assim continuaremos testemunhar surtos periódicos, já que a maioria da população
permaneceria suscetível. Durante o ano de 2020, tornou-se mais evidente que
abordagens como isolamento social, higienização de áreas do corpo como mãos e
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superfícies, são mais eficientes para evitar a propagação do vírus e para preservar o
sistema de saúde, achatando a curva de crescimento da doença. No entanto, medidas
como isolamento social tornam-se insustentáveis a longo prazo devido ao impacto
econômico gerado. Portanto, até termos uma vacina disponível a toda a população, é
provável que o SARS-CoV-2 continuará a causar surtos que exigem novas medidas de
contenção e proteção de grupos vulneráveis.
No Brasil, devido ao grande número de pessoas que buscaram alguns
medicamentos depois do surgimento de notícias de que esses produtos estavam sendo
usados, ainda em caráter de pesquisa, no tratamento ao novo Coronavírus, a Anvisa
mudou o enquadramento de 8 produtos para medicamentos de controle especial para
evitar que pessoas que não precisam efetivamente desse medicamento provoquem o
desabastecimento do mercado. Além disso, a agência regulatória publicou o edital de
Chamamento Público 09/2021 que solicita informações sobre fabricação, importação e
distribuição de fármacos, distribuído por empresas farmacêuticas detentoras de
registros, na utilização em tratamentos de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoC-2.
Estes resultados em conjunto demonstram que ainda faltam evidências científicas
robustas que comprovem efeito benéfico das drogas no tratamento a COVID-19, mas a
esperança é que a cada semana novas evidências sobre a doença e sobre as drogas
estejam disponíveis. Estas informações foram atualizadas em junho de 2021.
Considerando a dinâmica das infecções, consulte as informações atuais disponíveis nas
principais fontes de informações em saúde.
Para se manter atualizado, consulte frequentemente o site da BVS, Anvisa, OPAS, Clinical
Trials, entre outras referências importantes no tema:
https://www.who.int
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus
https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.coronavirus.gov
https://covid19.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2
https://combatcovid.hhs.gov
Coronavirus Update (Live): 74,526,806 Cases and 1,655,044 Deaths from COVID-19 Virus
Pandemic - Worldometer (https://www.worldometers.info)
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AÇÕES DO SISTEMA CEP/CONEP DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
A Conep, considerando o cenário da pandemia, definiu através de informes
uma tramitação centralizada e diferenciada de projetos de pesquisa. Em um primeiro
momento, em plenária de 31 de janeiro de 2020 foi decidido que os protocolos de
pesquisa referente a COVID-19 seriam concentrados e analisados com tramitação
especial na Conep durante o período em que a OMS mantivesse a questão de
emergência global. Sendo assim, os CEP locais deveriam encaminhar à instancia
nacional todos os projetos com a temática COVID-19.
Em 14 de abril de 2020 a Conep já havia aprovado 94 protocolos de pesquisas
para COVID-19, mas, visando manter a capacidade de resposta à comunidade
científica, houve uma reorganização dos projetos e apenas alguns tipos de projetos
envolvendo pacientes com COVID-19 deveriam ser encaminhados a Conep. Projetos
que não se enquadravam nessas categorias deveriam ser submetidos à análise do
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição em que o projeto seria desenvolvido.
Eram eles:
•

Protocolos de áreas temáticas especiais;

•

Protocolos indicados pelo Ministério da Saúde, pelos secretários de

saúde dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
•

Protocolos de Pesquisa cuja temática fosse Saúde Mental;

•

Ensaios clínicos.
Em novembro de 2020, foi publicado o Ofício Circular nº 24/2020, com

novas orientações aos Comitês de Ética em Pesquisa quanto a análise de protocolos de
pesquisa com a COVID-19. Dos protocolos de pesquisa com COVID-19, apenas
protocolos de áreas temáticas, ensaios clínicos com vacinas e protocolos indicados
pelo Ministérios da Saúde e Secretaria de Saúde dos Estados, Municípios e do DF,
continuam a ser analisados diretamente pela Conep. Todos os demais protocolos de
pesquisa relativos a COVID-19 devem ser analisados nos CEP de origem.
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Com relação aos prazos, a Conep solicitou esforços aos CEPs para que a análise
e liberação do parecer consubstanciado seja liberado em até 7 dias corridos e, para os
projetos que são encaminhados a Conep, divulga-se um processo de análise de 48h a
72h.
A Conep informou ainda que os protocolos de pesquisa que contemplam
perguntas relacionadas à epidemiologia, diagnóstico, tratamento e inibição da
propagação da COVID-19 serão analisados em caráter de urgência e com tramitação
especial enquanto a OMS mantiver a doença como questão de emergência global.
Na prática, essas medidas possibilitam o acesso mais rápido a novas
informações e produtos, com a garantia de que tenham mais benefício do que riscos
de efeitos colaterais. Dentre os projetos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos
no Brasil e no mundo, estão pesquisas básicas para entender como o vírus infecta
células e causa doenças; pesquisas para adaptação de plataformas usadas para
desenvolver testes de diagnóstico e vacinas; e estudos para avaliar tratamentos como
antivirais de amplo espectro e anticorpos monoclonais.
Semanalmente o Sistema CEP/Conep libera um relatório denominado “Boletins
Ética em Pesquisa” com informações sobre os protocolos de pesquisas aprovados pela
comissão. De acordo com o boletim 87, até o dia 08/01/2022 foram aprovados 958
protocolos de pesquisas científicas relacionadas ao Coronavírus e/ou à Covid-19, sendo
596 observacionais e 362 de intervenção ou experimentais. Ao todo, estão sendo
conduzidos aproximadamente 362 pesquisas contemplando 95 instituições e 197.014
participantes de pesquisa. Dos 362 protocolos experimentais, 143 investigam
medicamentos, 25 dispositivos e procedimentos e 42 vacinas, sendo os protocolos de
vacina com maior número de participantes incluídos, como mostra a figura abaixo. É
importante destacar que todos os protocolos Covid-19 indicados para análise
prioritária pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde
(DECIT/SCTIE/MS)

estão

sendo

analisados

imediatamente

(http://conselho.saude.gov.br/publicacoes-conep).
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pela

Conep

O ano de 2020, sem dúvida alguma, foi um marco em matéria de discussões
éticas sobre pesquisas científicas e proteção de participantes de pesquisa no país em
decorrência da exposição que a pesquisa clínica teve no âmbito do combate a
pandemia da COVID-19.

Dentre os vários pontos que ganharam destaque nas

discussões éticas em 2020 não podemos deixar de indicar alguns aspectos que,
embora de caráter prioritário e temporário, poderão ser incorporados para facilitar a
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análise e condução de projetos de pesquisa futuras e ampliar o diálogo e
entendimento da sociedade sobre a pesquisa clínica como um todo:
1) Carta Circular n. 7/2020-CONEP/SECNS/MS, que permite, em caráter
excepcional, a realização de reuniões virtuais, resguardando-se todos os cuidados
éticos, sigilo e confidencialidade para viabilizar a análise célere de projetos de
pesquisa;
2) Fornecimento do Consentimento Livre e Esclarecido em pacientes afetados
pela COVID-19 realizado com formas alternativas: a) Encaminhamento do
consentimento por meios digitais, com devolução do documento devidamente
assinado em cópia digital; b) Consentimento em plataforma eletrônica; c)
Consentimento gravado (por telefone ou aplicativo de comunicação), sendo que a
equipe de pesquisa deverá tomar o consentimento dos responsáveis legais em meio
físico o quanto antes.
3) Cartilha dedicada aos participantes de pesquisa, elaborada pela CONEP em
13 de julho de 2020. O material informa como acontecem as pesquisas com seres
humanos no Brasil, quais os órgãos competentes que trabalham para regular,
normatizar, educar e proporcionar segurança e autonomia para as pessoas que
participam de pesquisas clínicas e ainda explica os direitos garantidos pelo Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Além de propostas como podcast e divulgações de
diversas naturezas.
4) Discussões sobre a distinção de protocolos de pesquisa e protocolos de uso
compassivo de medicamentos ou dispositivos médicos. Muito se discutiu sobre a
decisão do uso compassivo de medicamentos ou em caráter “off-label” sendo uma
decisão médica, não cabendo a apresentação de protocolo para apreciação do Sistema
CEP/Conep. Neste sentido, duas temáticas foram destaque: 1) dispositivos para a
ventilação pulmonar no cenário da COVID-19 foram baseados principalmente nas
normativas da ANVISA, não cabendo ao Sistema CEP/Conep realizar a análise técnica
do dispositivo ou autorizar o seu uso no cenário assistencial; 2) o mesmo se aplica ao
uso “off-label” de fármacos como a hidroxicloroquina, por exemplo. Somente quando
há a necessidade de validação clínica do medicamento ou do dispositivo é que se
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configura pesquisa científica e, como tal, deve ter o protocolo submetido ao Sistema
CEP/Conep.
5) A Conep publicou em fevereiro de 2021, o Ofício Circular nº 1/2021, que
fornece esclarecimentos sobre os programas de uso compassivo e de acesso
expandido de medicamentos. Considerando que esses programas fazem parte de
procedimentos de assistência à saúde, e não de pesquisa, não se enquadram na
Resolução 466/20212. Dessa forma, a condução desses programas não passa pela
análise ética. Contudo, o documento destaca que os estudo de extensão, que se
enquadram na mesma regulamentação da Anvisa (RDC 38/2013) dos programas de
uso compassivo e de acesso expandido, são considerados pesquisa e necessitam de
aprovação ética. Para mais informações sobre esses programas, consulte o próximo
capítulo dessa apostila.
6) Carta Circular nº 1/2021 foi publicada com o objetivo de fornecer
orientações para a realização de procedimentos, em qualquer etapa da pesquisa, no
ambiente virtual. Entende-se por ambiente virtual qualquer meio de comunicação via
internet e telefone. Dois pontos devem ser destacados nessa Carta Circular. O primeiro
é deixar claro para o participante a importância de guardar em seus arquivos uma
cópia dos documentos eletrônicos relacionados a sua participação na pesquisa,
principalmente quando se tratar da obtenção do consentimento. O segundo ponto é
com relação à segurança na transferência e armazenamento dos dados pessoais do
participante, prezando sempre pelo sigilo e confidencialidade desses dados.
7) A Conep publicou também a Carta Circular nº 2/2021, com orientações
para estudos com vacinas contra COVID-19. Esse documento traz orientações em
como esclarecer o participante sobre aprovação emergencial ou definitiva pela ANVISA
e sobre a possibilidade de receber o produto placebo ou o produto ativo. Essa Carta
Circular destaca que, em ensaios com grupo placebo, o participante da pesquisa que
estiver neste grupo e optar por saber o seu grupo de alocação, terá direito a receber a
vacina do estudo assim que sua eficácia e segurança for comprovada, conforme
estabelecido pela Resolução 466/2012.
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Acesse o site da CONEP para conferir a Cartilha dos Direitos dos
Participantes de Pesquisa e outros materiais educativos
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_
Direitos_Participantes_de_Pesquisa_2020.pdf
http://conselho.saude.gov.br/publicacoes-conep

AÇÕES DA ANVISA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Desde o início da Pandemia, a Anvisa vem se dedicando aos profissionais de
saúde e as empresas que atuam no país para prover bens e serviços essenciais à
população e evitar o desabastecimento de produtos de saúde na assistência (RDC
351/2020). Muitas medidas regulatórias foram publicadas, alteradas e/ou atualizadas
na área de produtos para saúde, medicamentos, produtos biológicos, Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA), produtos de higiene, cosméticos e saneantes, entre outras
áreas, objetivando também ampliar as opções das petições de registro de produtos
para prevenção e tratamento da doença (RDC 348/2020, RDC 349/2020, RDC 350/2020
e RDC 356/2020) e simplificar e agilizar os processos de análise de ensaios clínicos (OS
88/2020).
Considerando o grande volume de ações da Agência e a rapidez na qual as
resoluções, normativas e orientações estão sendo publicadas para atender a demanda
pandêmica, sugerimos que o site oficial da Anvisa seja regularmente consultado para
obtenção

de

informações

atualizadas

(https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/paf/coronavirus).
Entretanto, elaboramos uma linha do tempo no final deste capítulo com as
principais ações e regulamentações da Anvisa e gostaríamos de dar destaque aos
seguintes procedimentos extraordinários e temporários adotados pela Agência na
contenção da pandemia no Brasil entre o período de março/2020 a junho/2021:
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Contingenciamento em
portos, aeroportos e
fronteiras

Medidas para proteger os
profissionais da saúde e a
população

Medidas para apoiar a
testagem da Covid-19 no

Medidas para evitar o
desabastecimento de
medicamentos utilizados no
enfrentamento à pandemia

Medidas para ampliar a
oferta de equipamentos
médicos utilizados nos
hospitais

Medidas para agilizar a
análise de processos em
geral

Mudança no processo de
registro

Uso emergencial da vacina
de Covid-19

Medidas para orientar as
pesquisas clínicas

Contingenciamento em portos, aeroportos e fronteiras:
- Atuação conforme o Regulamento Sanitário Internacional (RSI).
- Participação no repatriamento seguro de brasileiros: mais de 7.770
repatriados nas ações do Mato Grosso do Sul nas fronteiras, com acompanhamento e
participação da equipe da Gerência de Portos, Aeroportos e Fronteiras (GGPAF).
- Emissão de notas técnicas para assessoramento das decisões referentes à
edição das portarias interministeriais de fronteiras e para esclarecimento de dúvidas
dos órgãos públicos e privados sobre a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) e o
teste RT-PCR.
- Publicação de perguntas e respostas sobre exigência da apresentação de RTPCR E DSV no portal da Anvisa.
-

Elaboração

e

operacionalização

do

Business Intelligence (BI)

para

monitoramento dos viajantes procedentes do exterior. Foram registrados 275.669
preenchimentos de DSV.
- Realização de 150 viagens a trabalho com vistas a compor as equipes dos
postos localizados nos pontos de entrada brasileiros no enfrentamento da Covid-19,
com investimento de R$ 831.720,02 até 8/12/2020.
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Medidas para proteger os profissionais da saúde e a população
- Ampliação da produção e do acesso ao álcool 70% e outros antissépticos: 548
registros da categoria priorizada de gel antisséptico para as mãos e 287 novos registros
de produtos saneantes com ação desinfetante.
- Ampliação da produção e do acesso a equipamentos de proteção individual
(EPIs) como máscaras, luvas e aventais.

Medidas para apoiar a testagem da Covid-19 no Brasil
- Redução dos prazos e recorde em registros de kits diagnósticos.
- Permissão da testagem nas farmácias.
- Programa de monitoramento da qualidade dos kits.
- 509 registros concedidos.
- 277 certificações de boas práticas de fabricação nacionais e internacionais.
Em setembro de 2020, a Anvisa zerou a fila de certificação para kits
diagnósticos para Covid e, até o momento, analisou 330 pedidos e concedeu 277
certificações nacionais para fabricantes de kits diagnóstico para a Covid-19.

Medidas para ampliar a oferta de equipamentos médicos utilizados
nos hospitais
- Ampliação da produção nacional, importação e registro de ventiladores
pulmonares e demais equipamentos.
- 58 registros de ventiladores pulmonares concedidos.
- 277 certificações de Boas Práticas de Fabricação.
- 174 autorizações de funcionamento de fabricantes de equipamentos.
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Medidas para evitar o desabastecimento de medicamentos utilizados
no enfrentamento à pandemia
- Destaque para a ampliação da produção nacional e importação de
antibióticos, anestésicos, sedativos e relaxantes musculares.
- Monitoramento do abastecimento.

Medidas para agilizar a análise de processos em geral
No dia 12 de março de 2020, a Anvisa priorizou a análise de todos os processos
relacionados a produtos para o diagnóstico de COVID-19 e de outros agentes
causadores de infecções respiratórias. A medida teve como objetivo ampliar o acesso a
produtos de diagnóstico e apoiar os profissionais de saúde na identificação de casos da
doença. Todos os requisitos para a regularização de produtos para diagnóstico in vitro
deveriam ser atendidos. As regras estão na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da
Anvisa 36/2015.
No dia 20 de março de 2020, a Anvisa publicou no Diário Oficial da União
(D.O.U) a RDC 350/2020 que estabeleceu que os fabricantes de cosméticos poderiam
produzir produtos com álcool 70% (oficinais ou não oficinais) em qualquer forma, sem
autorização prévia da Anvisa. A Resolução, tem validade de 180 dias e se aplica a
produtos cuja validade não ultrapasse os 180 dias. É importante observar que a RDC
350/2020 suspendeu os efeitos do artigo 2º da RDC 46/2002, que trata, entre outras
questões, da viscosidade, da graduação alcoólica e do desnaturante das formulações.
Assim sendo, os produtos sem registro ou notificação não precisam atender ao
disposto no referido artigo. No entanto, a empresa que tenha interesse em fabricar gel
antisséptico para mãos em condições diferentes das estabelecidas pela RDC
350/2020 deverá protocolar uma solicitação de registro ou alteração de registro. Essas
petições estão sendo analisadas pela Anvisa com prioridade. A Agência esclarece que
os pleitos de registro e alterações de registro em tramitação seguirão os critérios das
resoluções em vigência, incluindo a RDC 46/2002.
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Além disso, a Anvisa também priorizou a análise de solicitações referentes à
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para indústrias e importadoras que
realizam – ou pretendam realizar – atividades relacionadas a produtos destinados ao
diagnóstico, à prevenção ou ao tratamento da COVID-19. Também terão
preferência os pedidos de concessão ou ampliação de atividades de AFE para
farmácias de manipulação, em consonância com a autorização temporária que elas
receberam para preparar e vender álcool gel ao público.
Anvisa publicou a Importação 20/2020 que informa que, durante o período de
validade dos efeitos da RDC 356/2020, promoverá anuência parametrizada expedita
para os pedidos de licença de importação dos NCM (Nomenclatura Comum Mercosul)
relacionados, que terão deferimento automático no sistema, sem necessidade de
protocolização de processo de importação na Anvisa. A Diretoria Colegiada aprovou
também, em uma reunião extraordinária no dia 10 de março de 2021, a RDC 476/2021
que regula a autorização excepcional e temporária da importação, por estados e
municípios brasileiros, de medicamentos e vacinas para COVID-19 sem registro ou
autorização para uso emergencial, nos termos da Lei nº 14.124/2021. Os
medicamentos e vacinas importados poderão ter indicação específica para tratamento
ou prevenção da COVID-19, se já forem aprovados pelas respectivas autoridades
sanitárias estrangeiras.

Mudança no processo de registro
No dia 13 de março de 2020, Anvisa priorizou a análise de processos de registro
de géis antissépticos para mãos, água sanitária e desinfetantes de uso geral e
hospitalar. Os requisitos para regularização dessas categorias de produtos, conforme
as RDC 07/2015, RDC 59/2010, RDC 46/2002, RDC 42/2010 e RDC 14/2007 – e demais
normas pertinentes, devem ser atendidos integralmente.
No dia 18 de março de 2020, Anvisa publicou no D.O.U, a RDC 348/2020
(atualização RDC 415/2020), que define os critérios e os procedimentos
extraordinários e temporários para tratamento de petições de registro de
medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudança
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pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da emergência de
saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus, flexibilizando as provas
necessárias e agilizando processos para aprovação de medicamentos e vacinas.
A avaliação de todos os produtos submetidos à avaliação da Anvisa
relacionados ao enfrentamento da pandemia foi priorizada pela Agência e o tempo
médio de avaliação foi reduzido a poucos dias. Até a data de hoje, foram aprovadas
mais de 50 regulamentações e orientações para facilitar o acesso da população a
produtos adequados para o enfrentamento da pandemia. Entre essas medidas, com
base no conhecimento e na confiança já estabelecidos entre a Anvisa e autoridades
reguladoras estrangeiras com equivalência de requisitos e procedimentos, a Agência
passou a aceitar avaliações feitas por autoridades reguladoras equivalentes,
simplificando e acelerando o processo de autorização desses produtos.
Em abril a agência autorizou aprovação de vigência imediata para uso de
produtos de terapias avançadas não passíveis de registro e regime para a submissão de
ensaios clínicos utilizados para a validação de dispositivos médicos de classes III e IV
identificados como prioritários para uso em serviços de saúde para o enfrentamento
da pandemia da Covid-19; e em maio a agência autorizou a utilização de "testes
rápidos" para a Covid-19 em farmácias e estabeleceu os requisitos para a fabricação,
importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para o
combate a Covid-19.
Segundo a RDC 415/2020, o registro de medicamentos e produtos biológicos
poderá ser concedido quando comprovada a indicação terapêutica específica para
prevenção ou tratamento da doença causada pelo novo coronavírus ou para
medicamentos que, embora não tenham indicação terapêutica específica para
prevenção ou tratamento da COVID-19, auxiliem no manejo clínico, na manutenção da
vida ou na redução do tempo de hospitalização dos pacientes, de modo a reduzir a
sobrecarga do sistema de saúde. Para as petições de mudança de pós-registro, os
medicamentos deverão ser considerados essenciais para manutenção da vida (ou
utilizados em caso de grave risco à saúde ou ainda importantes para a manutenção da
qualidade de vida do paciente) e sua disponibilidade deve estar sob risco de
desabastecimento ou redução da oferta no mercado nacional motivados por razão
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diretamente relacionada ao novo coronavírus. O risco de desabastecimento ou a
redução de sua oferta devem ser atestados pela empresa solicitante da petição.
A Orientação de Serviço 86/2020 dispõe sobre procedimentos excepcionais e
temporários quanto à avaliação de dados de controle de qualidade de Insumos
farmacêuticos ativos (IFA) e medicamentos, em virtude da emergência de saúde
pública internacional decorrente do novo Coronavírus. De acordo com o documento,
temporariamente a Anvisa aceitará petições de registro e de mudanças pós-registro de
fármacos sintéticos e semissintéticos sem a apresentação imediata de alguns
documentos que dependem de análise laboratorial no Brasil.
A Anvisa também implementou um procedimento diferenciado para tornar
mais rápida a análise de dados referentes às vacinas contra COVID-19 a serem
registradas no país (NOTA TÉCNICA Nº 78/2020 /SEI/GPBIO/GGMED/DIRE2/ANVISA).
Por meio desse procedimento de submissão, conforme os dados técnicos forem
gerados, estes deverão ser apresentados à Agência, de modo que o processo
regulatório seja agilizado. Dessa forma, as empresas interessadas no registro de
vacinas COVID-19 não precisarão aguardar a disponibilização de todos os dados e
documentos técnicos, nem o preenchimento de todos os requerimentos regulatórios
para então apresentá-los à Anvisa por meio da submissão do pedido de registro. Este
procedimento de submissão contínua não afeta em nada o padrão de qualidade
requerido.
Para a primeira submissão, ou seja, petição primária, a empresa interessada
deverá protocolar de maneira eletrônica o assunto 11800 - Produtos Biológicos Avaliação de dados preliminares para COVID-19. Este é um assunto primário, o qual
deverá conter uma justificativa, status regulatório mundial, histórico de interações
prévias com a Anvisa e um cronograma de submissão da documentação técnica a ser
avaliada.
Posteriormente, as empresas deverão submeter os aditamentos específicos de
qualidade (CMC) e de eficácia e segurança (petições secundárias), os quais estão
disponíveis com os seguintes códigos: 11811 - PRODUTO BIOLÓGICO - Aditamento
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COVID19. Pelo aditamento de CMC, a empresa interessada deve submeter para
avaliação a documentação relacionada à qualidade do produto (desenvolvimento,
caracterização, processo de fabricação, controle de qualidade, estudos de estabilidade
etc.), enquanto pelo aditamento de eficácia e segurança deve ser encaminhada a
documentação referente aos estudos não clínicos e clínicos. A cada protocolo de
aditamento, um e-mail deve ser enviado para produtos.biologicos@anvisa.gov.br com
o seguinte assunto: VACINA COVID – SUBMISSÃO CONTÍNUA. No corpo do e-mail deve
ser informado o número de expediente do(s) aditamento(s). A análise e a comunicação
com a empresa em caso de exigência ocorrerão por meio destes aditamentos. A fim de
dar previsibilidade ao processo e permitir a otimização da força de trabalho da
Agência, a cada protocolo de aditamento de CMC ou de eficácia e segurança, a Anvisa
analisará a documentação em até 20 dias, a depender da quantidade de dados
submetida, contados a partir da data do protocolo. Nesse período, a Anvisa
comunicará à empresa sobre eventuais pendências e dúvidas técnicas, ficando a
empresa impedida de submissão de um novo aditamento de CMC ou de eficácia e
segurança até a conclusão do aditamento de mesmo tipo anterior. A cada nova
submissão, o mesmo procedimento se repetirá.
A estratégia tem como objetivo acelerar a disponibilização à população
brasileira de vacinas contra o novo coronavírus, desde que demonstradas a sua
qualidade, segurança e eficácia, conforme os requerimentos técnicos e regulatórios
vigentes.
Além disso, em 04 de março de 2021 a ANVISA instituiu o Comitê de Avaliação
de Estudos Clínicos, Registro e Pós-registro de medicamentos para prevenção ou
tratamento da Covid-19. Esse Comitê analisa, dentre outras atribuições, os pedidos de
anuência de estudos clínicos com medicamentos para prevenção e tratamento da
Covid-19, de forma prioritária, no prazo médio de 72 horas após a submissão formal do
protocolo pelo sistema Datavisa. Devido ao aumento do número de DDCMs e DEECs
submetidos, surgiu a necessidade de adotar um novo fluxo para avaliação no prazo
acelerado ao enviar um email para ComitCOVID-19@anvisa.gov.br com a
documentação exigida e os principais questionamentos sobre o DDCM e DEEC do
medicamento. A ANVISA avalia todos os documentos e dá a sinalização do Comitê para
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a submissão formal do DDCM/DEEC no sistema Datavisa. E finalmente, caso todas as
questões estejam sanadas, o DDCM/DEEC é autorizado e a empresa pode agendar uma
reunião com o Comitê para esclarecimentos sobre o estudo, possíveis pendências e
autorização do estudo.
Em relação a regularização de equipamentos de proteção individual, de
equipamentos médicos do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos
identificados como estratégicos pela Anvisa, as petições de regularização deverão ser
instruídas com a documentação prevista na RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, e
na RDC nº 40, de 26 de agosto de 2015, que tratam do registro, do cadastro e da
notificação de dispositivos médicos junto à Anvisa. A ausência de qualquer requisito
exigido pela regulamentação ou restrição de dados deve ser justificada com
motivações técnicas que permitam a avaliação de segurança e eficácia do produto.
Para situações em que a empresa fabricante não disponha da Certificação de
Boas Práticas de Fabricação emitida pela Anvisa, será aceita, excepcionalmente, em
sua substituição a Certificação Medical Device Single Audit Program (MDSAP) ou
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 13485. O comprovante de registro
ou certificado de livre comércio ou documento equivalente, exigido pelo item 5.c da
Parte 3 do Anexo da RDC 185, de 22 de outubro de 2001, poderá ser substituído por
declaração simples emitida pelos Responsáveis Legal e Técnico da empresa solicitante
informando que o produto em questão é regularizado e comercializado em jurisdição
membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF).

Uso emergencial da vacina de Covid-19
Para avaliação das vacinas contra o novo coronavírus, a Anvisa adotou um fluxo
exclusivo de avaliação contínua dos dados técnicos da vacina candidata. Isso significa
que o patrocinador deve encaminhar os dados técnicos à medida que estes forem
gerados, acelerando assim a análise dos dados e, consequentemente, a
disponibilização das vacinas à população brasileira.
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Além da submissão contínua de dados, a autorização temporária do uso
emergencial das vacinas para Covid-19 é uma medida que também permite que a
população tenha acesso às vacinas mais rapidamente. Para isso, são analisados
resultados provisórios de um ou mais ensaios clínicos que apresentem os critérios
mínimos de segurança e eficácia para o uso pretendido, devendo sempre ser realizada
a avaliação de riscos e benefícios da vacina. Um fator muito importante analisado pela
Agência são as características intrínsecas de cada vacina e a realidade nacional. Não só
os dados de segurança e eficácia, mas informações sobre estabilidade e fabricação são
essenciais para garantir a qualidade da vacina.
Para essa avaliação, a Agência requer que os dados e informações gerados para
o uso emergencial sejam detalhados e que sigam os guias técnicos nacionais e
internacionais vigente e reconhecidos pela Anvisa, como os guias da OMS, FDA,
Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e ICH. Dentre os documentos solicitados,
um relatório dos estudos clínicos contendo resultados satisfatórios com, pelo menos,
50% de eficácia deverá ser apresentada, relatório técnico de avaliação emitido por
autoridades reguladoras internacionais, se disponível e um plano de monitoramento
para detecção de eventos adversos tardios.
A autorização do uso emergencial não garante que o registro será concedido,
uma vez que a vacina ainda está em desenvolvimento clínico, podendo gerar novos
dados, que podem ou não interferir na segurança e eficácia do produto. Dessa forma,
é essencial o monitoramento contínuo dos ensaios clínicos para avaliar a segurança e
eficácia a longo prazo, além de manter a Agência atualizada à medida que novo dados
vão sendo gerados.
Outra medida tomada pela Anvisa para dar celeridade a distribuição das
vacinas contra Covid-19, é a aprovação de vacinas já aprovadas pela Covax Facility, que
é uma aliança global liderada pela OMS com o objetivo promover o desenvolvimento e
a produção de vacinas contra a Covid-19. A dispensa de registro e de autorização de
uso emergencial somente é possível nessa situação porque, além da equivalência no
que se refere à avaliação regulatória, especialistas da Anvisa estão entre os
responsáveis pelas análises dos estudos e dados necessários para aprovação das
vacina.
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A partir dessas medidas, a Anvisa em trabalho conjunto a OMS, obteve recorde
no prazo para autorização de uso emergencial, em caráter experimental, de duas
vacinas contra a Covid-19.
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Além disso, estabeleceu-se no dia 15 de dezembro de 2020, o Plano de
monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas pós-autorização de
uso emergencial trazendo diretrizes e estratégias de farmacovigilância para o
enfrentamento da Covid-19. O Plano reúne atividades já desenvolvidas pela área de
farmacovigilância da Agência em sua rotina, lições aprendidas com epidemias
anteriores, na cooperação entre autoridades reguladoras de vários países do mundo, e
estratégias específicas para monitorar os produtos destinados à pandemia de Covid19. O documento está baseado no sistema de notificação e investigação de produtos
em vigilância sanitária, no Programa Nacional de Imunizações (PNI), nas boas práticas
de farmacovigilância e nas recomendações de organismos internacionais.

Medidas para orientar as pesquisas clínicas
Medidas para ampliar as pesquisas clínicas de medicamentos e vacinas
Com objetivo de dar celeridade a disponibilização de medicamentos que
possam auxiliar no alívio dos efeitos adversos e coletivos da pandemia, a Anvisa
instituiu o Comitê de Avaliação de Estudos Clínicos, Registro e Pós-registro de
medicamentos para prevenção ou tratamento da COVID-19. Esse Comitê analisa,
dentre outras atribuições, os pedidos de anuência de estudos clínicos com
medicamentos para prevenção e tratamento da Covid-19, de forma prioritária, no
prazo médio de 72 horas após a submissão formal do protocolo. Devido ao aumento
do número de Dossiês de Desenvolvimento Clínico de Medicamentos (DDCMs) e
Dossiês Específicos de Ensaios Clínicos (DEECs), a Anvisa adotou um novo fluxo para
avaliação dos pedidos de estudos clínicos. O novo fluxo instituído em 20.07.2020 prevê
as etapas:
1. A empresa interessada deve enviar um e-mail para comitcovid19@anvisa.gov.br, com as seguintes informações:
Assunto da mensagem: nome da empresa/ensaio clínico Covid-19/nome ou
código do medicamento experimental/fase do projeto (I, II ou III).
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Texto: dados resumidos da pesquisa, cronograma de peticionamento e previsão
de início dos estudos no Brasil.
Anexos: documentação completa do DDCM e de pelo menos um DEEC, de
acordo com a RDC 09/2015.
2. O Comitê avalia a documentação e encaminha por e-mail os principais
questionamentos referentes ao DDCM.
3. A empresa submete o DDCM/DEEC oficialmente pelo Datavisa, com as
respostas aos questionamentos encaminhados por e-mail. O DEEC deve ser
protocolado solicitando priorização de análise, nos termos do inciso I do art. 6º da RDC
204/2017.
4. Caso as questões sejam sanadas, o DDCM/DEEC é autorizado. O Comitê
poderá agendar uma reunião com a empresa para esclarecer as questões pendentes e
o estudo poderá ser autorizado mediante compromisso da empresa de submeter a
documentação faltante (se aplicável).
Além disso, segundo a Orientação de Serviço 88/2020 serão simplificados o
processo de análise do DDCM de produtos que possuem pelo menos um ensaio clínico,
em qualquer fase de desenvolvimento, aprovado por, no mínimo, uma autoridade
regulatória de país membro fundador ou permanente do Conselho Internacional para
Harmonização de Requisitos Técnicos para Medicamentos de Uso Humano
(International

Council

for

Harmonisation

of

Technical

Requirements

for

Pharmaceuticals for Human Use – ICH). Os países fundadores ou permanentes são
EUA, Europa, Japão, Canadá e Suíça.
Até 31 de dezembro de 2021, a Agência concedeu 99 anuências de condução
de estudos clínicos para medicamentos e 22 anuências de condução de estudos
clínicos para vacinas. Detalhes dos ensaios clínicos com medicamentos aprovados
podem

ser

encontrados

no

link:

https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/medicamentos/pesquisaclinica/ensaios-autorizados
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Medidas para ampliar as pesquisas clínicas de dispositivos médicos

Com relação aos dispositivos médicos de classes III e IV identificados como
prioritários para uso em serviços de saúde, a Anvisa publicou a RDC nº 375/2020 que
dispõe sobre o regime para a submissão de ensaios clínicos utilizados para a validação
desses dispositivos médicos. Esses ensaios clínicos podem ser submetidos na forma de
Notificação em pesquisa clínica seguindo o rito definido no artigo 4º da RDC nº 10, de
20 de fevereiro de 2015.

Medida para disponibilizar tratamentos para a população
Em 29 setembro de 2021, a Anvisa aprovou a RDC Nº 568, que dispõe de de
requisitos para o uso de medicamentos e produtos biológicos para tratamento ou
prevenção da Covid-19, remanescente dos ensaios clínicos conduzidos ou em
andamento no Brasil. Para isso, o produto em questão deve possuir registro sanitário
ou autorização de uso emergencial.
Com essa nova medida, medicamentos ou vacinas já aprovados pela Anvisa
passa a ser mais acessível, considerando os benefícios desses produtos.
Além de possuir registro ou autorização de uso emergencial, os produtos devem
ser doados, sendo proibida a sua comercialização, pelo patrocinador e utilizados
somente para as condições previstas na bula aprovada pela Anvisa. O médico deve
ainda informar ao paciente que o produto que está sendo oferecido como tratamento
ou prevenção é proveniente do estoque de um ensaio clínico.
Os pacientes que receberem produtos doados devem ser monitorados para
acompnhamento de possíveis eventos adversos.

Medidas para orientar centros de pesquisas, investigadores e patrocinadores
Em relação a centros de pesquisas, investigadores e patrocinadores que estão
envolvidos na condução de ensaios clínicos com medicamentos, dispositivos médicos,
e de estudos de bioequivalência (BE) durante a pandemia de COVID-19, a Anvisa
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publicou algumas notas técnicas (NT) que traz orientações atualizadas, seguindo as
atualizações da FDA (Food and Drug Administration), EMA/HMA (European Medicines
Agency/ Heads of Medicines Agencies e MHRA (Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency). Esta ação visa garantir a segurança dos participantes e cumprir
com os princípios de Boas Práticas Clínicas (BPC) e Boas Práticas em
Biodisponibilidade/Bioequivalência (BPBD/BE), minimizando os riscos à integridade dos
estudos realizados nesse período. As NT publicadas foram: NT nº 03/2020; NT nº
14/2020; NT nº 22/2020; NT nº 23/2020.
A NOTA TÉCNICA Nº 14/2020 /SEI/GPBIO/GGMED/DIRE2/ANVISA,
estabeleceu a inclusão do item “Ensaios clínicos de COVID-19”; - “Informações
específicas para ensaios clínicos com dispositivos médicos destinados ao combate da
COVID-19”;

detalhamento

sobre

verificação

remota

de

documento-fonte;

telemedicina; alteração de terminologia em todo texto para ficar alinhada com as
regulamentações vigentes; e atualização das referências.
A

NOTA

TÉCNICA

Nº

22/2020

/SEI/GPBIO/GGMED/DIRE2/ANVISA,

estabeleceu a atualização sobre a verificação remota de documento-fonte; alteração
de terminologia em algumas partes do texto para ficar alinhada com as
regulamentações vigentes, inclusão de procedimentos especiais para retorno dos
centros de bioequivalência em localidades onde não há restrições das autoridades
estaduais e municipais para a condução de suas atividades e atualização das
referências.
A

NOTA

TÉCNICA

Nº

23/2020

/SEI/GPBIO/GGMED/DIRE2/ANVISA

estabeleceu a inclusão da necessidade de treinamento para visitas de telemedicina;
avaliação de desfechos de forma remota; retirada a necessidade de documentação de
concordância das partes em caso de verificação remota dos documentos-fonte;
inclusão da proteção do caráter cego e do fluxo adotado para avaliação acelerada dos
estudos de COVID-19; considerações relacionadas ao tempo entre a coleta de material
biológico e a obtenção do resultado do exame para os estudos de bioequivalência;
atualização das referências.
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Novas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) divulgadas no período de março/2020 a
junho/2021, em virtude da Pandemia COVID 19
Resolução
da Diretoria
Colegiada
RDC nº
346 de 12/03/2020

Ementa
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para a certificação de boas práticas de fabricação para fins
de registro e alterações pós-registro de insumo farmacêutico ativo,
medicamento e produtos para saúde.
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para a exposição à venda de preparações antissépticas ou
sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

RDC nº
347, DE
17/03/2020
RDC nº
348, DE
17/03/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para tratamento de petições de registro de medicamentos,
produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudança pósregistro de medicamentos e produtos biológicos

RDC nº 17,
17/03/2020

RDC nº
349 de 19/03/2020

RDC nº
350 de 19/03/2020

RDC nº
352 de 20/03/2020
RDC nº
355 de 23/03/2020

RDC nº
356 de 23/03/2020

Redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao
amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980,
internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de
1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona
Vírus/Covid-19 e determina tratamento prioritário para a liberação
dessas mercadorias.
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para tratamento de petições de regularização de
equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos do tipo
ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como
estratégicos pela Anvisa.
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para a fabricação e comercialização de preparações
antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa e
dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Autorização prévia para fins de exportação de cloroquina e
hidroxicloroquina e de produtos sujeitos à vigilância sanitária destinados
ao combate da Covid-19.
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos
requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da
Anvisa em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada ao SARS-CoV-2.
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos
médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde.
Aprovação da vigência imediata para uso de produtos de
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RDC nº
363 de 01/04/2020

terapias avançadas não passíveis de registro para o enfrentamento da
pandemia da Covid-19.

RDC nº
366 de 02/04/2020

Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro
de Coronavírus durante a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Novo Coronavírus.

RDC nº
375 de 17/04/2020

RDC nº
379 de 30/04/2020

RDC nº
386 de 15/05/2020

RDC nº
392 de 26/05/2020

RDC nº
398 de 07/07/2020

Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre o regime
para a submissão de ensaios clínicos utilizados para a validação de
dispositivos médicos de classes III e IV identificados como prioritários
para uso em serviços de saúde.
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos
médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde.
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários
para obtenção da Anuência Excepcional para Fabricação,
Comercialização e Doação de Equipamentos de Suporte Respiratório
Emergencial e Transitório do tipo "Ambu Automatizado".
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para a aplicação de excepcionalidades a requisitos
específicos das Boas Práticas de Fabricação e de Importação de
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos.
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos
requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da
Anvisa.

RDC nº
444 de 10/12/2020

Estabelece a autorização temporária de uso emergencial, em caráter
experimental, de vacinas Covid-19 para o enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo
coronavírus (SARS-CoV-2).

RDC nº
400 de 21/07/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários
para a aplicação de excepcionalidades a requisitos específicos de
rotulagem e bulas de medicamentos.

RDC nº
445 de 21/07/2020

RDC nº
448 de 15/12/2020
RDC nº
449 de 15/12/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários
para obtenção da anuência excepcional para aplicação retroativa de
ampliação de prazo de validade de produtos para diagnóstico in
vitro registrados conforme as disposições da RDC 348/2020
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a
fabricação, importação e comercialização de equipamentos de proteção
individual identificados como prioritários para uso em serviços de saúde,
em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2.
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 9, de 20 de fevereiro
2015, que aprova o regulamento para a realização de ensaios clínicos
com medicamentos no Brasil.
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RDC nº
453 de 17/12/2020
RDC n° 461
de 22/01/2021

RDC n° 465
de 09/02/2021

RDC n° 475
de 10/03/2021

RDC n° 476
de 10/03/2021

RDC n° 477
de 11/03/2021
RDC n° 479
de 12/03/2021
RDC n° 482
de 19/03/2021

RDC n° 483
de 19/03/2021

RDC n° 484
de 19/03/2021

RDC n° 485
de 26/03/2021
RDC n° 488
de 07/04/2021
RDC n° 489
de 07/04/2021

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 260, de 21 de
dezembro de 2018, que dispõe sobre as regras para a realização de
ensaios clínicos com produto de terapia avançada investigacional no
Brasil, e dá outras providências.
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 392/2020. Medida
aumentará a produção de oxigênio medicinal [O2(g)] para tratamento da
Covid-19.
Estabelece a dispensa de registro e da autorização de uso emergencial e
os procedimentos para importação e monitoramento das vacinas Covid19 adquiridas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Instrumento de
Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility) para o enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do
surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Estabelece os procedimentos e requisitos para submissão de pedido de
autorização temporária de uso emergencial (AUE), em caráter
experimental, de medicamentos e vacinas para Covid-19 para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Estabelece os procedimentos e requisitos para submissão de pedido de
autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de
medicamentos e vacinas contra Covid-19 para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do
surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), nos termos da Lei 14.124/2021.
Altera a RDC 456/2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas
em aeroportos e aeronaves em virtude da situação de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do surto do novo
coronavírus - SARS-CoV-2.
Dispõe sobre proibições para as importações realizadas por pessoa física
para uso próprio por quaisquer modalidades de importação durante a
pandemia do novo coronavírus.
Altera o art. 7º da RDC 392/2020 para prever excepcionalidades
referentes à utilização de cilindros de oxigênio não medicinal, utilização
de rampas de enchimento de cilindros industriais para o enchimento de
cilindros medicinais, e utilização de unidades de envasamento exclusivo
de gases industriais para o envasamento de gases medicinais.
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a
importação de dispositivos médicos novos e medicamentos identificados
como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Dispõe sobre procedimentos temporários e extraordinários para a
autorização em caráter emergencial, de medicamentos anestésicos,
sedativos, bloqueadores neuromusculares e outros medicamentos
hospitalares usados para manutenção da vida de pacientes no
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Altera a RDC 352/2020, que dispõe sobre a autorização prévia para fins
de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a
granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da
Covid-19.
Dispõe sobre a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária por
unidade de saúde, para seu uso exclusivo.
Altera a RDC 483/2021, que dispõe, de forma extraordinária e
temporária, sobre os requisitos para a importação de dispositivos
médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para uso
em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
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RDC n° 495
de 16/04/2021

RDC n° 496
de 11/05/2021

RDC n° 516
de 02/06/2021

RDC n° 533
de 23/08/2021
RDC n° 534
de 23/08/2021
RDC n° 563
de 15/09/2021
RDC n° 568
de 29/09/2021

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários
para a exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes
oficinais, em virtude da emergência de saúde pública de importância
nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Que prorroga por 60 (sessenta) dias a vigência da RDC 483/2021, que
dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a
importação de dispositivos médicos novos e medicamentos identificados
como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Altera a RDC 483/2021, que dispõe, de forma extraordinária e
temporária, sobre os requisitos para a importação de dispositivos
médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para uso
em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Estabelece procedimentos excepcionais e temporários para importação
das vacinas Covid-19 regularizadas na Anvisa e seus insumos para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Dispõe sobre submissão contínua de dossiês de desenvolvimento clínico
de vacinas Covid-19 pelas universidades públicas brasileiras ou
instituições com financiamento público.
Dispõe sobre os requisitos para a importação e uso de imunoglobulina
humana, em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada ao SARS-CoV-2.
Dispõe sobre a permissão de uso dos medicamentos e produtos
biológicos utilizados no tratamento e prevenção da Covid-19,
provenientes do estoque remanescente dos ensaios clínicos conduzidos
ou em andamento no Brasil.

Não podemos deixar de mencionar o destaque da Anvisa também no cenário
internacional. No contexto da pandemia, a Anvisa, através da Assessoria de Assuntos
Internacionais, desempenhou um importante papel no repatriamento de brasileiros e
estrangeiros, atuou no esclarecimento oportuno de dúvidas e questões relacionadas à
importação e exportação de materiais estratégicos para o combate à pandemia, e
estabeleceu um acordo de confidencialidade com a agência reguladora europeia EMA,
para intercâmbio de informações no âmbito da pandemia. Vale destaque ainda para a
participação da Anvisa no programa da OMS para avaliação da segurança e eficácia de
vacinas contra a Covid-19, o Covax Facility.
Não só no contexto da pandemia, mas também no contexto regulatório geral, a
Anvisa vem desenvolvendo um importante papel como agência reguladora no exterior.
Dentre as cooperações internacionais, vale destacar que a Anvisa estreitou os laços com
a Agência Dinamarquesa de Medicamentos (DKMA), entrou para o Projeto Orbis,
coordenado pelo FDA, que tem como como objetivo a avaliação conjunta de registros
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de medicamentos oncológicos entre as autoridades reguladoras do Brasil, EUA, Canadá,
Suíça, Reino Unido, Japão e Cingapura, além da participação em diversos foros
internacionais de convergência regulatória visam estabelecer um alinhamento técnico
entre as autoridades e práticas leais de comércio entre os países.
Um ponto que também tem chamado atenção à Agência nesse momento da
pandemia é a relação e importância da análise realizada por agências reguladoras de
outros países. Com a entrada e renovação da Anvisa no ICH como membro regulador,
em 2019 e 2021 respectivamente, os critérios de avaliação de medicamentos e
produtos biológicos da Agência brasileira tem se aproximado cada vez mais a agências
reguladoras de outros países, como FDA-EUA, EMA-Europa e PMDA-Japão.
Medicamentos e produtos biológicos, como as vacinas, já aprovados por essas agências
possuem maior celeridade em seu processo de análise, evitando assim trabalho
duplicado da Agência, porém sem renunciar aos critérios mínimos de segurança e
eficácia.
Algumas propostas discutidas este ano, tal qual o Projeto de Lei 864/2020,
sugeriam a liberação imediata do uso de materiais, medicamentos, equipamentos e
insumos da área de saúde para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19, sem
necessidade de avaliação da Anvisa. Essas medidas ferem a autonomia da Agência e
desconsideram as distintas realidades de atenção à saúde dos países envolvidos, assim
como a definição do risco apropriado à realidade de cada país. Entende-se como riscos
os diferentes processos de fabricação, material da embalagem, insumos, distribuição,
entre outros fatores associados a fabricação local do medicamento ou vacina, que
podem interferir na segurança e eficácia de um produto.
Neste sentido, considera-se de fundamental importância que a Anvisa realize a
avaliação dos produtos investigacionais, mesmo que já autorizado em outros países,
garantindo que a qualidade desses produtos. Além disso, para o uso emergencial das
vacinas, ainda é essencial que a Anvisa avalie o plano de monitoramento contínuo de
eventos adversos, após disponibilização das vacinas no Brasil, garantindo assim a
segurança da população.
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Esta é uma pauta que ainda está sendo discutida. O Projeto de Lei 864/2020 foi
transformado na Lei Ordinária nº 14.006/2020, que alterou a Lei nº 13.9796/2020 e
estabeleceu um prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a Anvisa autorizasse a
importação e distribuição de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da
área de saúde considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do
coronavírus, sem registro na Anvisa, com registro em pelo menos uma das quatro
autoridades sanitárias de referência (Food and Drug Administration (FDA); European
Medicines Agency (EMA);

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA);

National Medical Products Administration (NMPA).
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