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esclarecimentos que se fizerem necessários.
 
Atenciosamente,

 

EDUARDO PAZUELLO

Ministro de Estado da Saúde interino 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pazuello, Ministro de
Estado da Saúde, Interino, em 08/07/2020, às 16:56, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0015663916 e o código CRC BFF1A88B.

Referência: Processo nº 00692.002012/2020-80 SEI nº 0015663916
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, 6º ANDAR, BRASÍLIA/DF, CEP 70058-900

 
DESPACHO n. 03101/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU

 
NUP: 00692.002012/2020-80 (REF. 0097053-91.2020.1.00.0000)
INTERESSADOS: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚDE E OUTROS
ASSUNTOS: Informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, nos autos da Ação de Arguição Descumprimento de Preceito Fundamento nº 707
 

 
1. Aprovo a peça de INFORMAÇÕES n. 00436/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 07/07/2020, subscrita
pelo Advogado da União Júlio César Alves Figueirôa, adotando seus fundamentos e conclusões.

 
2. Ao Apoio Administrativo desta Consultoria Jurídica para providenciar:

a) a juntada das manifestações exaradas por essa Consultoria Jurídica no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI;
 
b) o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Ministro de Estado da Saúde, para ciência das
informações prestadas por esta Consultoria Jurídica e das informações prestadas pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, bem como para posterior remessa
das informações requisitadas por meio Ofício nº 2079/2020, de 02/07/2020, do Excelentíssimo
Senhor Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 707;

c) abra tarefa, no Sistema SAPIENS, à Secretaria-Geral de Contencioso da AGU, para conhecimento
das informações até então existentes.

 
Brasília, 08 de julho de 2020.
 
 
 

JAILOR CAPELOSSI CARNEIRO
Advogado da União

Consultor Jurídico junto ao Ministério da Saúde
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JAILOR CAPELOSSI CARNEIRO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 456855313 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JAILOR CAPELOSSI CARNEIRO. Data e Hora: 08-
07-2020 12:22. Número de Série: 22817. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.
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Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro
Divisão de Análise Técnica de Documentos Oficiais

  

DESPACHO

DATDOF/CGGM/GM/MS

Brasília, 08 de julho de 2020.
  
Processo nº 00692.002012/2020-80
Requerente: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚDE E OUTROS
Assunto: Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 707 em trâmite
perante o Supremo Tribunal Federal.
 

À vista do que consta dos autos, acolho e adoto o teor da peça de INFORMAÇÕES n.
00436/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU 0015656761, aprovada pelo DESPACHO n. 03101/2020/CONJUR-
MS/CGU/AGU 0015656797, proferido pelo Consultor Jurídico, bem como a NOTA TÉCNICA Nº 128/2020-
CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS 0015617492, a NOTA TÉCNICA Nº 9/2020-DAF/SCTIE/MS 0015627213 e a
NOTA TÉCNICA Nº 10/2020-DECIT/SCTIE/MS 0015621818, elaboradas pela Secretaria de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE, como informações a serem prestadas ao
Excelen�ssimo Senhor Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 707, cujo requerente é a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA SAÚDE E OUTROS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, visando à instrução dos
autos.

 
Além das manifestações anteriormente referidas, deverão ser encaminhadas ao Supremo

Tribunal Federal os demais estudos relacionados ao tema e que serviram de suporte técnico às
manifestações da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde –
SCTIE/MS: Inventário de referências, Informa�vo e Informes Diários 0015641608, 0015641683 e
0015644023, respec�vamente).

 
Expeça-se O�cio, conforme acima.

 

EDUARDO PAZUELLO

Ministro de Estado da Saúde interino

  

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pazuello, Ministro de Estado da Saúde, Interino,
em 08/07/2020, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0015664030 e o código CRC 3E6257DE.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESPECIAIS EM CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

 
INFORMAÇÕES n. 00436/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU

 
NUP: 00692.002012/2020-80 (REF. 0097053-91.2020.1.00.0000)
INTERESSADOS: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAUDE E OUTROS
ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

 
1. Trata-se de arguição, com pedido de medida cautelar, para que seja determinado:

 
1) Que as autoridades do governo federal se abstenham a adotar medidas de enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que contrariem as orientações científicas, técnicas e
sanitárias das autoridades nacionais (Ministério da Saúde) e internacionais (Organização Mundial
da Saúde);
 
2) Que as autoridades do governo federal se abstenham de recomendar o uso de cloroquina
e/ou hidroxicolroquina para pacientes acometidos de Covid-19 em qualquer estágio da
doença, suspendendo qualquer contrato de fornecimento desses medicamentos;
 
3) Ao Governo Federal que pare de divulgar e retire de suas páginas da internet e de redes sociais
essas “orientações” ou qualquer recomendação de cloroquina e/ou hidroxicolroquina para
pacientes acometidos de Covid-19 em qualquer estágio da doença;
 
 4) Ao Governo Federal que publique no banner da página do Ministério da Saúde na internet,
bem como na conta da SECOM no twitter a seguinte frase: “As evidências científicas mais
recentes comprovam que a cloroquina e hidroxicloroquina não têm qualquer efeito no tratamento
de pessoas com COVID-19 e ainda podem piorar os efeitos da doença, aumento a taxa de
mortalidade”;

 
2.  Inicialmente, informo a produção de documentos e teses já elaborados pela CONJUR/MS em conjunto
com o GT/COVID19/PGU que podem ser encontrados junto ao NUP: 00412.013499/2020-25. 

 
3. Destacam-se as INFORMAÇÕES n. 00230/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU da COORDENAÇÃO DE
ASSUNTOS ESPECIAIS EM CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL e INFORMAÇÕES n.
00044/2020/PGU/AGU do GRUPO DE TRABALHO COVID-19 (PGU/GT/COVID).

 
4. Informo, ainda, sobre o NUP: 00405.008161/2020-41 que possui orientação nacional elaborada
pelo GRUPO DE TRABALHO COVID-19 (PGU/GT/COVID). Destaca-se a INFORMAÇÕES n.
00372/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU e a COTA n. 00722/2020/PGU/AGU, que traz relevante informação:

 
Em complemento, pontuo que há vídeo de reunião realizada entre o Ministério da Saúde e o
Ministério Público Federal que agregam elementos quanto à posição da pasta em relação ao
protocolo de utilização da cloroquina disponível no
link http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/4187, o qual poderá ser levado a juízo para
complementação da defesa da União.
 

5. Junto ao referido NUP, ainda, é possível observar a resposta ao Ofício nº 80/2020 CNF GIAC COVID 19
(0014999499), de 22 de maio de 2020, que traz "Esclarecimentos acerca Nota Informava nº 9/2020- SE/GAB/SE/MS,
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solicitado pelo Ministério Público Federal."
 

6. É o relatório. 
 

1. DA NATUREZA JURÍDICA DO ATO QUESTIONADO 
 

7. Inicialmente, faz-se pertinente esclarecer que o documento "ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE PARA MANUSEIO MEDICAMENTOSO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-
19" está disponível para acesso através do sítio eletrônico < https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/COVID-
FINAL-16JUNHO-LIvreto-1-V3.pdf > e foi elaborado com base na NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-
SE/GAB/SE/MS (disponível em < https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/21/Nota-informativa---
Orienta----es-para-manuseio-medicamentoso-precoce-de-pacientes-com-diagn--stico-da-COVID-19.pdf > ).

 
8. Perceba que, nos termos do DESPACHO CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS nº 0015164272 (seq. 16)
do NUP: 00405.008161/2020-41, de 04 de junho de 2020, "conforme disposto no Manual de Redação da Secretaria de
Vigilância em Saúde desse Ministério, nota informava é o documento em que é feita a exposição de um assunto,
contendo dados e análises relevantes do ponto de vista administrativo, técnico-cientifico ou jurídico. Pode ser
elaborada por iniciava do profissional encarregado, ou por seus superiores hierárquicos; pode ser, também, para
esclarecimento de algum gestor da área de saúde, da imprensa ou do público em geral. Pode dirigir-se à comunidade do
MS; mas também à imprensa ou ao público em geral".,

 
9. A própria NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS estabelece claramente que "a prescrição
de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico, e que o tratamento do paciente portador de COVID-19 deve
ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico paciente que deve ser a mais próxima possível,
com o objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento" e que a prescrição de qualquer tratamento
depende da "avaliação dos pacientes através de anamnese, exame físico e exames complementares nos equipamentos de
saúde do Sistema Único de Saúde".

 
10. O que se observa por todo o exposto, em verdade, é que o documento supracitado tão somente traz
orientações mais atualizadas sobre a questão, pois, como é de conhecimento notório, a COVID-19 é uma doença nova e
que tem atraído ações e estudos de todo o mundo para a descoberta de medidas eficazes para o seu tratamento, de forma
que não é desarrazoado reconhecer que orientações e protocolos têm sido constantemente reavaliados e atualizados para
tornar mais eficiente o enfrentamento da pandemia mundial.

 
11. Nas lições de Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 39. ed.
São Paulo: Malheiros, 2013), que considerou insatisfatórias as classificações até então realizadas pelos administrativistas,
os atos administrativos podem ainda ser grupados espécies, levando-se em conta o fim imediato a que se destinam e o
objeto que encerram. Assim, as espécies de atos administrativos foram elencadas didatiamente em: atos normativos, atos
ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos.

 
12. Para o autor, os atos enunciativos, que aqui nos interessam, são, em apertada síntese, os atos por meio dos
quais a Administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou emitir uma opinião sobre determinado assunto, sem se
vincular ao seu enunciado.

 
13. Nomeados igualmente pela doutrina como de atos de pronúncia, certificam ou atestam uma situação
existente, não contendo manifestação de vontade da Administração Pública. São exemplos de atos enunciativos, entre
outros, as certidões, os atestados, as informações, os pareceres e as apostilas.

 
14. Seguindo o mesmo raciocínio, Maria Sylvia Zanella Di Pietro evidencia a ausência de imperatividade dos
atos administrativos enunciativos:

 
A imperatividade não existe em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles que impõem
obrigações; quando se trata de ato que confere direitos solicitados pelo administrado (como na
licença, autorização, permissão, admissão) ou de atos apenas enunciativos (certidão,
atestado,parecer) esse atributo inexiste. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito administrativo.
24. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 202.)
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15. A autora ainda conceitua o ato enunciativo em entendimento alinhado ao do Professor Hely Lopes:
 

Ato enunciativo é aquele pelo qual a Administração apenas atesta ou reconhece determinada
situação de fato ou de direito. Alguns autores acham, com razão, que esses atos não são atos
administrativos propriamente ditos, porque não produzem efeitos jurídicos. Correspondem à
categoria, já mencionada, dos meros atos administrativos. Eles exigem a prática de um outro ato
administrativo, constitutivo ou declaratório, este sim produtor de efeitos jurídicos. São atos
enunciativos as certidões, atestados,informações, pareceres, vistos. Encerram juízo, conhecimento
ou opinião e não manifestação de vontade produtora de efeitos jurídicos.
 

16. Dessa forma, NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS (SEI nº 0014934763) é um mero
documento administrativo de informação e comunicação, que busca unicamente agrupar informações técnicas capazes de
orientar prescrições seguras, haja vista a disseminação da informação sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, e
a possibilidade do seu uso sem padronização e mesmo por decisão individual, sem prescrição ou acompanhamento
médicos.

 
17. Por depender, inclusive, a utilização do medicamento, da discricionariedade do paciente e de seu médico
assistente, o que se pretendeu foi meramente a compilação das informações técnicas até então existentes, visando orientar
uma parametrização mais segura e informada aos que optarem pelo uso do fármaco, mas sem vincular qualquer dos atores
da relação médico-paciente, haja vista a inexistência de imperatividade ou força cogente na orientação expedida.

 
18. É preciso, ainda, tomar conhecimento sobre o ajuizamento, pelo Ministério Público Federal, da AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, PROCESSO: 1015707-53.2020.4.01.4000 (NUP 00737.006658/2020-72) que, com base em elementos
colhidos na Notícia de Fato nº 1.27.000.000369/2020-75 , buscou a condenação dos requeridos em obrigações de
fazer,consubstanciada na disponibilização na rede pública de saúde em todo país do Protocolo da Covid-19 mencionado,
como regular fornecimento dos medicamentos abrangidos, de modo a tratar os pacientes acometidos pelo COVID-19 na
fase inicial da doença, para tanto oferecendo prévio treinamento aos médicos da rede pública para sua utilização, bem
como informação à população, no sentido de procurar os postos de saúde em 48 h (quarenta e oito horas) após os
primeiros sintomas, mudando, assim, a orientação anterior do Ministério da Saúde.

 
19. Cumpre realçar, ainda, que todos os países do mundo publicam informações sobre testes com
medicamentos e vacinas. A título de exemplo, em rápida busca na internet podem ser encontradas diversas matérias
jornalísticas (como as que podem ser acessadas por meio
destes links: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/05/cloroquina-e-o-medicamento-mais-testado-no-mundo-
contra-a-covid-19-ck9rjs5lr00sz01ql006zp80s.html) dando conta da existência de inúmeros testes em todo o mundo
envolvendo a cloroquina e a hidroxicloroquina (para ficar nas substâncias mais conhecidas). Não haveria, assim, qualquer
sentido em se proibir sua divulgação, no Brasil, pelas autoridades oficiais.

 
20. A NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS (SEI nº 0014934763) não encerrou nenhum
procedimento de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS. Diferentemente, busca apenas "orientar os diferentes
entes e agentes que executam as ações descentralizadas no SUS, não se tratando de protocolo nem de diretrizes
terapêucas. É um documento administrativo de informação e comunicação[1].  reforça a necessidade de divulgação das
medidas e possibilidades de combate à enfermidade ora tratada e a inexistência de qualquer ilegalidade em nenhum dos
pronunciamentos que constituem o objeto da petição inicial.

 
21. Não se pode olvidar, por fim, que o enfrentamento de crises de tal magnitude demanda que as autoridades
competentes possam adotar e divulgar, com a maior precisão e agilidade possível, soluções que sejam precisas e eficazes
ao atendimento das necessidades sociais que, nessas ocasiões, vão naturalmente surgindo a cada momento.

 
22. Ante esse quadro grave, é necessário que se promova reavivamento do Princípio da Separação dos
Poderes, previsto no art. 2º da CRFB/88, retomando-se premissa básica que, em situações de normalidade, não raro
permanece latente: a necessidade de respeito ao âmbito de atuação e à discricionariedade constitucionalmente
atribuída a cada esfera, aspecto que confere equilíbrio ao sistema de freios e contrapesos e impede que um Poder
desborde das próprias competências e invada as de outro, mormente a pretexto de controlar sua atuação.

 
23. Nesse sentido, merece destaque a lição doutrinária de J. J. Canotilho, Gilmar Mendes,
Ingo Sarlet, Lenio Streck e outros (destaques acrescidos):
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O princípio da separação de poderes é ancorado na acepção de discricionariedade: um
poder está proibido de invadi a discricionariedade dos outros. Este o ponto de equilíbrio, a
linha fronteiriça. Acontece que a apreensão do juízo discricionário passar por uma (r)evolução,
uma acentuada mudança, e, assim, a separação dos poderes. Discricionariedade não significa
liberdade total, a sabor da opinião individual do agente, refém do subjetivismo (solipsismo),
onipotência, juízo fora ou ignorante do Direito, sem parâmetros, sem balizas. Juízo
discricionário somente ocorre quando comprovadamente existem duas ou mais condutas
equivalentes, igualmente admitidas pelo Direito, não sendo possível determinar, com certeza
ou precisão, qual o melhor comportamento, o mais em conformidade com o Direito.
CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L.
(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, p. 145.
 

24. A lógica é perfeitamente aplicável ao Poder Judiciário e se reveste, em linguagem moderna, na
necessidade de adoção de posturas de autocontenção no contexto atual da crise.

 
25. Em recente artigo publicado nos meios de comunicação, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal, alertou para a necessidade de prudência dos julgadores no atual cenário, pugnando atenção para as consequência
das decisões judiciais no enfrentamento da pandemia, como se vê:

 
[...]
Em todas as instâncias, ações judiciais proliferam em relação às medidas governamentais de
contenção à pandemia.
Está na ordem do dia a virtude passiva dos juízes e a humildade judicial de reconhecer, em muitos
casos, a ausência de expertise em relação à Covid-19.
É tudo novo para a Ciência, quiçá para o Judiciário.
Nesse contexto, impõe-se aos juízes atenção para as consequências das suas decisões,
recomendando-se prudência redobrada em cenários nos quais os impactos da intervenção judicial
são complexos, incalculáveis ou imprevisíveis.
Antes de decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos, porque uma postura judicial diversa gera
decisões passionais que desorganizam o sistema de saúde, gerando decisões trágicas e caridade
injusta. [...]
(Ministro Luiz Fux. "Artigo: Justiça infectada? A hora da prudência. Disponível
em: https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-justica-infectada-hora-da-prudencia-24337119.
Acesso: 12/04/2020).

 
26. A preocupação se coaduna, inclusive, com a recente inclusão do art. 20 e seguintes na Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), que determina que o julgador deve considerar as
consequências práticas de sua decisão, in verbis:

 
Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da
decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas.

 
27. Nesse contexto, a divulgação de medidas de enfrentamento à pandemia constitui direito e dever atribuído
aos órgãos e autoridades competentes do Poder Executivo, que o fazem segundo os critérios de oportunidade e
conveniência por eles considerados adequados - e sem que nessas escolhas se vislumbre vício de qualquer espécie ou se
faça necessária interferência judicial. 

 
28. Essa liberdade e possibilidade no agir da Administração, segundo os critérios que venha a, ela própria, a
eleger, é, inclusive, o que caracteriza o mérito administrativo, insindicável, neste ponto específico, por qualquer outro
Poder constituído.

 
29. As políticas públicas e a realização de despesas públicas são implementadas no interesse coletivo ou
geral, a partir de planejamento administrativo que deve atender a toda a sociedade brasileira, sem privilégios ou
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preferências, afigurando-se absolutamente temerária uma ordem judicial para que o Presidente da República ou seus
Ministros de Estado se abstenham de divulgar estudos em andamento de combate à pandemia, em atenção à coletividade
brasileira como um todo.

 
30. Ao ajuizar ações judiciais tendo por escopo fins como os presentes, o que os autores pretendem, em
verdade, é que o Poder Judiciário fixe linhas administrativas da atuação e do comportamento estatal, interferindo
indevidamente no âmbito de atuação dos demais Poderes.

 
31. Acontece que, a partir dos preceitos constantes do art. 2º da Carta Política (“São poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), resta inconteste que o Poder Executivo
não pode ser compelido pelo Poder Judiciário a fazer ou deixar de fazer algo se a competência para a escolha da conduta
a ser adotada se encontra dentro do mérito administrativo.

 
32. Em tempos tais, como dito, deve ser exponenciada a observância do Princípio da Separação dos
Poderes, notadamente na particular necessidade de respeito à atuação discricionária de cada instância, utilizando-
se o conceito de autocontenção judicial em benefício da Administração Pública.

 
33. Nessa ordem de ideias, e adotando as premissas propostas pelo Ministro Luiz Fux no artigo supracitado, a
prudência necessária ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 não se coaduna com a concessão de medidas
liminares sem a devida maturação da causa, havendo evidente periculum in mora inverso, no atual cenário, ao se
tentar interferir no andamento das medidas de combate à crise e na divulgação das políticas públicas de saúde
pelo Presidente da República e pelas pastas responsáveis.

 
34. Afinal, cotejando as lições de Canotilho ("juízo discricionário somente ocorre quando comprovadamente
existem duas ou mais condutas equivalentes, igualmente admitidas pelo Direito, não sendo possível determinar, com
certeza ou precisão, qual o melhor comportamento, o mais em conformidade com o Direito") e o manifesto do
Ministro Luiz Fux recentemente publicado ("É tudo novo para a Ciência, quiçá para o Judiciário"), a melhor postura
deve ser a que respeite as escolhas dos agentes públicos responsáveis pela condução da crise, deferindo primazia à
reserva de administração constitucionalmente assegurada pelo art. 21 da CRFB/88.

 
35. Nesse sentido, por ausência de preceito fundamental violado, bem como de relevância constitucional da
matéria, uma vez que ato administrativo apenas orienta a atuação que considera segura, sem qualquer objetivo de
vinculação ou imposição aos profissionais de saúde, assim como pela existência de outros mecanismos para questionar o
ato, inexiste qualquer fundamento para a presente ação. (ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013.)

 
2. DA DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

 
36. Sabe-se que as questões envolvendo a elaboração e execução de políticas públicas de saúde são
extremamente complexas e que a competência constitucional para a sua definição é do Poder Executivo em conjunto com
o Poder Legislativo, que, por possuírem a capacidade de analisarem a questão como um todo, compreendem as diferentes
nuances do problema e as consequências advindas de uma medida equivocada.

 
37. Eventual interferência do Poder Judiciário, na hipótese, somente se justificaria, ante a inexistência de
qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade, se demonstrada violação à proporcionalidade ou à razoabilidade - o
que não restou demonstrado.

 
38. Por todo o exposto nos tópicos anteriores, ficou clara a ausência de violação à proporcionalidade, bem
como a inexistência de ofensa à legalidade, de forma que só nos resta concluir pela impossibilidade de revisão da
decisão administrativa pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes insculpido
no art. 2º da Constituição Federal.

 
39. Trata-se de situação, inclusive, reconhecida como indevida pelo Exmo. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI em recente decisão (03/04/2020) proferida na ADPF 671:
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“Com efeito, conforme assenta a doutrina, “a situação de perigo […] só pode ser avaliada pelo
administrador, e nessa avaliação não há como deixar de se lhe reconhecer o poder jurídico de
fixá-la como resultado de valoração de caráter eminentemente administrativo” (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 30. ed., rev., atual. e ampl. São
Paulo: Atlas, 2016, p. 844).
 
Por essa razão, vulneraria frontalmente o princípio da separação dos poderes a incursão do
Judiciário numa seara de atuação, por todos os títulos, privativa do Executivo, substituindo-
o na tomada de decisões de cunho político-administrativo, submetidas a critérios de
conveniência e oportunidade, sobretudo tendo em conta a magnitude das providências
pretendidas nesta ADPF, cujo escopo é nada mais nada menos do que a requisição compulsória e
indiscriminada de todos os bens e serviços privados voltados à saúde, antes mesmo de esgotadas
outras alternativas cogitáveis pelas autoridades federais, estaduais e municipais para enfrentar a
pandemia.
 
(...)
 
Por todos os ângulos que se examine a questão, forçoso é concluir que a presente ADPF não
constitui meio processual hábil para acolher a pretensão nela veiculada, pois não cabe ao
Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos dos distintos entes
federados na tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não dispõe de
instrumentos hábeis para sopesar os distintos desafios que cada um deles enfrenta no
combate à Covid-19.” (STF, ADPF 671, RELATOR :MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, 3 de
abril de 2020)
 
Grifou-se
 

40. Nas últimas semanas tem-se percebido um volume crescente de ações judiciais, movidas por Estados,
Municípios, Órgãos do Ministério Público, da Defensoria Pública, autores populares e outros com o objetivo de tentar
emplacar as suas visões e perspectivas de soluções mais eficientes para o enfrentamento da crise.

 
41. A necessidade de uma atuação cooperativa entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário diante da
pandemia do corona vírus, evitando-se a judicialização excessiva e o deferimento de medidas que desorganizem a política
pública planejada para o caso, foi reconhecida, inclusive, pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, quando do indeferimento
de pedido de liminar em ação civil pública formulado pela Defensoria Pública da União, em 23/03/2020, que pretendia
autorizar a implantação de barreiras sanitárias em todos os aeroportos e portos (ação civil pública nº 5017821-
59.2020.4.02.5101/RJ):

 
“Diante de notícias que vêm chegando ao conhecimento público, a respeito de decisões judiciais,
em sede de tutela coletiva, determinando o pronunciamento de entidades governamentais sobre os
planos de combate ao Coronavirus (COVID-19), tais como a enunciada no seguinte
link: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/22/justicada-72-horas-para-governos-
federal-estadual-e-municipal-detalharem-plano-de-combate-aocoronavirus-no-rio.ghtml, há
indicativos consistentes de conexão ou mesmo continência entre demandas distintas.  Nesse
contexto, é de todo prudente que não sejam os entes públicos, no presente momento,
assoberbados com ordens judiciais, mesmo que no aparentemente singelo sentido de
apresentar informações em prazo curto, pois isso certamente constituiria um fator de desvio
de foco e drenagem de energia por parte de tais órgãos, os quais devem estar, tanto quanto
possíveis, empenhados no combate à sobredita pandemia.
 
Além disso, a dinâmica do combate a tal pandemia é altamente intensa, exigindo ajustes em
periodicidade diária, ou mesmo horária, para que se possa conferir resposta, a mais precisa
possível, às necessidades de momento. Nesse contexto, soaria temerário engessar as
autoridades em medidas tomadas no âmbito de processo judicial, que segue ritmo outro, sem
que este Juízo tenha ideia, ou mesmo possa acompanhar em condições ideais, o contexto da
evolução da doença.
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Por fim, no contexto da separação e harmonia entre os poderes, cumpre ao Judiciário promover a
autocontenção de sua atuação, permitindo-se ingressar no contexto de políticas públicas
desenvolvidas pelas instâncias eleitas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, em que esteja
evidenciado e cristalizado um específico descumprimento da Constituição e das leis. Tal
descumprimento não se configura in casu, ao menos nessa primeira abordagem, razão pela qual
não há como promover-se, ab initio, o aludido controle.
 
D I S P O S I T I V O
Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

 
42. Por essa razão, é preciso defender uma postura de autocontenção do Poder Judiciário no caso,
especialmente diante das graves repercussões de qualquer alteração na implementação de políticas públicas tomadas num
cenário de emergência de saúde pública e planejamento de medidas administrativas com escala nacional.

 
43. Escolhas sensíveis naturalmente ocorrem em distribuição de providências e recursos finitos. Entretanto, a
competência para análise da efetividade da escolha legalmente recai sobre o administrador e, nessa medida, o deferimento
da tutela jurisdicional inverteria o quadro de competência, afora produzir risco concreto de selecionar o caminho apenas
fictamente mais efetivo.

 
44. Em suma, por todo o exposto, vê-se que, sob qualquer perspectiva que se analise a questão, o ato
administrativo ora questionado é completamente regular e atende ao interesse público (finalidade geral) e ao resultado
que a lei deseja alcançar (finalidade específica).

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
45. Nesse sentido, conforme abordado nos itens 7/35, por ausência de preceito fundamental violado, bem
como de relevância constitucional da matéria, uma vez que ato administrativo apenas orienta a atuação que considera
segura, sem qualquer objetivo de vinculação ou imposição aos profissionais de saúde, assim como pela existência de
outros mecanismos para questionar o ato, inexiste qualquer fundamento para a presente ação. (ADPF-AgR 210, de
relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013.)

 
46. Ao apoio, em caso de aprovação, encaminhar ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
bem como responder à SGCT para conhecimento das informações até então existentes. 

 
47. À consideração superior. 

 
Brasília, 06 de julho de 2020.
 
 

JÚLIO CÉSAR ALVES FIGUEIRÔA
Advogado da União

 

Notas

1. ^ DESPACHO SE/GAB/SE/MS em resposta ao Ocio nº 80/2020 CNF GIAC COVID 19 (0014999499), de 22 de
maio de 2020,

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 455454459 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA. Data e Hora: 07-
07-2020 18:36. Número de Série: 13813281. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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TIPO DE ESTUDO AUTORES E AFILIAÇÃO SUMÁRIO DOS ACHADOS ANÁLISE CRÍTICA E LIMITAÇÕES

1

A Mini Review on Current 

Clinical and Research Findings 

for Children Suffering from 

COVID-19. Xiao Li, Kun Qian, 

Ling-ling Xie, Xiu-juan Li, Min 

Cheng, Li Jiang,  View ORCID 

ProfileBjoern W. Schuller,  

Disponível em: 

https://www.medrxiv.org/con

tent/10.1101/2020.03.30.200

44545v1. 05/04/2020.

Descrição de 

sintomas e manejo

25 referências 

publicadas na literatura 

relacionadas à 

epidemiologia, 

manifestação clínica, 

exame complementar, 

tratamento e 

prognóstico de 

pacientes pediátricos 

com COVID-19

Revisão não-

sistemática

Xiao Li, Kun Qian, Ling-ling 

Xie, Xiu-juan Li, Min Cheng, Li 

Jiang, Björn W. Schuller - 

Department of Neurology, 

Children’s Hospital of 

Chongqing Medical 

University, Yuzhong District, 

Chongqing, China;

Ministry of Education Key 

Laboratory of Child 

Development and Disorders,

Chongqing, China; e outros.

A revisão comenta que o número de crianças com COVID-19 que desenvolvem pneumonia é pequeno e 

geralmente provêm de agregação familiar.

Essa população é geralmente assintomática ou com sintomas leves, mas podem ser um fator de risco para a 

transmissão do Sars-Cov2.

Em termos de manejo, a identificação e o isolamento desses pacientes é o mais recomendado. Ainda sem cura 

eficaz, os tratamentos consistem em suportes sintomáticos e respiratórios. Por enquanto, os tratamentos 

antivirais (virazol, oseltamivir e interferon) são os medicamentos padronizados para os pacientes com COVID-19. 

Os tratamentos de suporte relatados até o momento inclui o uso de antibióticos, imunoglobulina, esteróide 

intravenoso e TCM.

A revisão é bem escrita, reúne informações 

importantes para identificação e manejo de 

crianças acometidas por COVID-19 que 

podem contribuir para a eleboração de 

protocolos clínicos no manejo desses 

pacientes. No entanto, ela é pouco 

propositiva em termos de tratamento e 

restringe-se a sugerir apenas o isolamento 

precoce e o suporte psicológico para 

crianças com COVID-19. Além disso, não 

sugere porque esses pacientes estariam de 

certa forma resguardados de infecções mais 

severas.

2

Current Status of 

Epidemiology, Diagnosis, 

Therapeutics, and Vaccines 

for Novel Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19).Ahn 

DG, Shin HJ, Kim MH, Lee S, 

Kim HS, Myoung J, Kim BT, 

Kim SJ Microbiol Biotechnol. 

2020 Mar 28;30(3):313-324.

Fármacos e Vacinas -
Revisão não-

sistemática

Dae-Gyun Ahn, Hye-Jin Shin, 

Mi-Hwa Kim, Sunhee Lee, 

Hae-Soo Kim, Jinjong 

Myoung, Bum-Tae

Kim, and Seong-Jun Kim -

Center for Convergent 

Research of Emerging Virus 

Infection, Korea Research 

Institute of Chemical 

Technology, Daejeon, 

Republic of Korea; 

Bioenvironmental Science 

and Toxicology Division, 

Gyeongnam Branch Institute, 

Korea Institute of Toxicology, 

Jinju, Republic of Korea; e 

outros.

Os autores apresentam o status atual da epidemiologia, diagnóstico, tratamento e desenvolvimento de vacinas 

para o COVID-19.

Os canditados a terapia para SARS-Cov2 citados pelos autores são os antivrais (Favipiravir e Remdesivir, 

Cloroquina, Lopinavir, Ritonavir e Interferon associado a ribavirin). Ainda não existem antivirais específicos para 

SARS-Cov2, mas a maioria dos estudos em andamento estão focados em desenvolver medicamentos que visam a 

protease viral, polimerase e proteínas do hospedeiro desenvolvidas após as epidemias de MERS e SARS.

As estratégias para o desenvolvimento de vacinas também são mencionadas pelos autores nesta revisão e 

destacam-se:

1. Vacina de Subunidade Recombinante (Muito efetivas e com poucos efeitos adversos, além de mais seguras por 

não induzir a infecção viral) - Clover Biopharmaceuticals e GSK, University of Queensland.

2. Vacina de DNA (abordagem inovadora por injeção direta de plasmídeos que codificam os antígenos, 

acompanhada de uma ampla gama de respostas imunes) - Inovio Pharmaceuticals e Beijing Advaccine 

Biotechnology.

3. Vacina de RNAm (têm vantagens sobre as vacinas convencionais devido a ausência de integração do genoma, 

as respostas imunológicas aprimoradas, o rápido desenvolvimento e a produção de antígenos multiméricos) - 

Moderna, Inc. e National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

4. Outras vacinas - a Genexine Inc.está desenvolvendo uma vacina que usa a tecnologia tecnologia de plataforma 

Hyleukin-7, aque promove o acúmulo de células T pulmonares e aumento de células dendríticas plasmocitóides 

por tratamento de IL-7 fundida com Fc no modelo de infecção pelo vírus influenza A. A promessa são a alta 

especificidade e baixíssimos efeitos adversos

A revisão apresenta o cenário  tecnológico 

para o combate ao Coronavírus e lista as 

principais ferramentas farmacólogicas e de 

imunização que estão sendo dsenvolvidos

3

 Safeguarding the  

Maintenance Hemodialysis 

Patient Population during the 

Coronavirus Disease 19 

Meijers B, Messa P, Ronco C. 

Pandemic.Blood Purif. 2020 

Apr 1:1-6.

Manejo de pacientes

Compartilhamento de 

fluxo e estratégias 

adotadas em dois países 

europeus para diminuir 

a exposição social e 

hospitalar de pacientes 

que fazem hemodiálse 

Editorial

Bjorn Meijersa, Piergiorgio M

essac, Claudio Roncoe -

Nephrology Unit, University 

Hospitals Leuven, Leuven, 

Belgium; Microbiology, 

Immunology and 

Transplantation, KU Leuven, 

Leuven, Belgium; e outros

Os autores compartilham estratégias adotadas em suas unidades de saúde, Leuven na Bélgica e Vicenza na Itália 

para manejo de pacientes que fazem hemodiálise, em sua maioria mais velhos e portando uma ou mais 

comorbidades.

Embora o editorial traga informações 

relevantes que podem contribuir com o 

manejo de pacientes que fazem hemodiálise, 

para evitar a exposição ao Sars-Cov2, os 

autores deixam claro que as estratégias 

adotadas em suas unidades de saúde / 

cidades não necessariamente se aplicam 

para outras unidades.
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Prediction of the SARS-CoV-2 

(2019-nCoV) 3C-like protease 

(3CL pro) structure: virtual 

screening reveals velpatasvir, 

ledipasvir, and other drug 

repurposing candidates.Chen 

YW, Yiu CB, Wong KY. 

F1000Res. 2020 Feb 21;9:129.

Simulação virtual

Simulação virtual para 

construção de um 

modelo 3-D de uma 

enzima para o SARS-

Cov2 e para propor 

reposicionamento de 

fármacos no tratamento 

da COVID-19

Estudo pré-clínico

Yu Wai Chen, Chin-Pang 

Bennu Yiu, Kwok-Yin Wong -

Department of Applied 

Biology & Chemical 

Technology, Hong Kong 

Polytechnic University, 

Hunghom, Hong Kong; State 

Key Laboratory of Chemical 

Biology and Drug Discovery, 

Hunghom, Hong Kong; e 

outros.

Os autores desenvolvem um modelo tridimensional (3CL) de protease para SARS-Cov2 utilizando estrutura 

cristalina de um ortólogo altamente semelhante (96% de similaridade) do SARS-Cov.

Com base no modelo molecular 3CL, realizaram uma triagem virtual de medicamentos compráveis e propuseam 

16 candidatos, entre eles os antivirais ledipasvir ou velpatasvir são particularmente atraentes como terapêutica 

para combater o novo coronavírus com efeitos colaterais mínimos, geralmente fadiga e dor de cabeça. Além 

disso, os medicamentos Epclusa (velpatasvir / sofosbuvir) e Harvoni (ledipasvir / sofosbuvir) também parecem 

eficazes devido à sua dupla ação inibitória em duas enzimas virais.

Os testes mostraram que todos os resíduos 

envolvidos na catálise, ligação ao substrato e 

dimerização do modelo 3CL são 100% 

conservados. Além disso, as sequências de 

poliproteína PP1AB mostrou 86% de 

identidade e os locais de clivagem do tipo 3C 

nas poliproteínas coronavirais são altamente 

conservados. No entanto, os 16 

medicamentos propostos baseiam-se em 

estudos prévios de desenvolvimento de 

inibidores para a enzima SARS-CoV e não 

especificamente para SARS-Cov-2. 

5

Clinical features, Diagnosis, 

and Treatment of COVID-19: 

A systematic review of case 

reports and case series. Azin 

Tahvildari, Mahta Arbabi, 

Yeganeh Farsi, Parnian 

Jamshidi, Saba Hasanzadeh, 

Tess Moore Calcagno, 

Mohammad Javad Nasiri, 

Mehdi Mirsaeidi. Disponível 

em: 

https://www.medrxiv.org/con

tent/10.1101/2020.03.28.200

46151v1.full.pdf+html. 

05/04/2020.

Diagnóstico e 

Tratamento

Foi realizada uma 

pesquisa estruturada 

usando o PubMed / 

Medline, Embase, Web 

of Science 7 e a 

Cochrane Library para 

coletar relatos de casos 

e séries de casos sobre 

o COVID-19, publicado 

de 8 a 30 de fevereiro 

de 2020.

Revisão Sistemática

Azin Tahvildari, Mahta 

Arbabi, Yeganeh Farsi, 

Parnian Jamshidi, Saba 

Hasanzadeh, Tess Moore 

Calcagno, Mohammad Javad 

Nasiri, and Mehdi Mirsaeidi - 

Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, 

Iran e University of Miami 

Miller School of Medicine, 

Miami Florida

A progressão para a síndrome respiratória aguda (SDRA) foi a complicação mais comum dos pacientes com teste 

positivo para COVID-19 (33%). Desses pacientes, 16 imagens de TC mostraram pulmões com padrões  em vidro 

fosco  (80%), bem como envolvimento bilateral do pulmão (71,0%). As modalidades de tratamento antiviral mais 

usadas incluem lopinavir (inibidor da protease do HIV), cloridrato de arbidiol (inibidor da fusão da influenza) e 

oseltamivir (inibidor da neuraminidase).

O artigo faz um apanhado geral de sintomas 

de pacientes acometidos com o COVID-19, 

além de listar alguns dos principais antivirais 

usados no tratamento. No entanto, o artigo 

não faz sugestões mais claras ou robustas 

sobre possíveis tratamentos, além de não 

tecer considerações sobre os resultados 

obtidos com os antivirais listados.

7

 COVID-19 infection during 

pregnancy: a systematic 

review to summarize 

possible symptoms, 

treatments, and pregnancy 

outcomes. Khan MA, Khan N, 

Mustagir G, et al. MedRxiv 

preprint. Doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.

03.31.20049304

Manejo de pacientes Manejo de pacientes Revisão sistemática

Md. Mostaured Ali Khan1, 

Md. Nuruzzaman Khan2,3*, 

Md. Golam Mustagir1, Juwel 

Rana4,5, Md. Rajwanul 

Haque6, and Md. Mosfequr 

Rahman1 - 1Department of 

Population Science and 

Human Resource 

Development, University of 

Rajshahi, Rajshahi-6205, 

Bangladesh. 2School of 

Public Health and Medicine, 

Faculty of Health and 

Medicine, The University of 

Newcastle, Australia

Uma amostra de 100 gestantes infectadas com Sars-Cov-2 foi avaliada. Os principais sintomas relatados foram 

febre (65%), tosse (38%), fadiga (15%) e dificuldade respiratória (14%). Além desses sintomas, foi relatado 

também mialgia e dor de garganta. Das 100 gestantes observadas, 85 tiveram partos cesarianos. Cerca de 29% 

dos partos foram pré-maturos e 16% dos recem-nascidos estavam abaixo do peso. 

Os tratamentos usuais recomendados para pessoas infectadas em geral para tratar a doença de COVID-19, como 

a cloroquina, corticosteróides, não são aplicáveis a mulheres grávidas devido a possíveis resultados adversos.

O estudo não teve avalliação por pares. 

Todas as gestantes eram chinesas e o 

tratamento dos sintomas seguiu os ritos do 

país. Talvez não seja possível a 

generalização, mas os autores apontam um 

norte para avaliação de gestantes infectadas 

por Sars-Cov-2.Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1
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COVID-19 and paediatric 

inflammatory bowel 

diseases: Global Experience 

and Provisional Guidance 

(March 2020) from the 

Paediatric IBD Porto group of 

ESPGHAN. Turner D, Huang Y, 

Martín-de-Carpi J, et al.  

Journal of Pediatric 

Gastroenterology and 

Nutrition, Publish Ahead of 

Print. DOI : 

10.1097/MPG.000000000000

2729

Medicamento Manejo de pacientes Guia de manejo

Dan Turner MD PhD1, Ying 

Huang MD PhD 2, Javier 

Martín-de-Carpi MD PhD3, 

Marina Aloi MD PhD4, Gili 

Focht MPH1, Ben Kang MD 

MS5, Ying Zhou MD PhD2, 

Cesar Sanchez MD6, Michael 

D. Kappelman MD MPH7, 

Holm H. Uhlig MD, DPhil 8, 

Gemma Pujol-Muncunill 

MD3, Oren Ledder1, Paolo 

Lionetti MD, PhD9, Jorge 

Amil Dias MD10, Frank M. 

Ruemmele MD PhD11, 

Richard K. Russell MD PhD12 

- 1 Shaare Zedek Medical 

Center, The Hebrew 

University of Jerusalem, 

Israel; 2 Department of 

Gastroenterology, National 

Children's Medical Center, 

Children's Hospital of Fudan 

University, Shanghai, China; 

3 Hospital Sant Joan de Déu, 

Barcelona, Spain; 4 Pediatric 

Gastroenterology and Liver 

Oito crianças com doenças inflamatórias intestinais foram diagnosticadas com Covid19, porém nenhuma delas 

teve quadro agravado por isso. Outras crianças tiveram agravamento das doenças intestinais devido a mudança 

na rotina ocasionada pela pandemia. Os tratamentos imunomoduladores e biológicos das crianças não 

influenciaram a cura ou piora da infecção por Sars-Cov-2

Artigo com enfâse em doenças inflamatórias 

intestinais em crianças. Guia de manejo 

importante para eventuais infecções, desta 

população, com Sars-Covid-2.

9

 Favipiravir: pharmacokinetics 

and concerns about clinical 

trials for 2019-nCoV 

infection. Yin-Xiao Du BD, 

Xiao-Ping Chen MD. Clin 

Pharmacol Ther. 2020 Apr 04 

[Online ahead of print] Doi: 

doi:

 10.1002/CPT.1844

Medicamento Favipiravir Relato Descritivo

Yin-Xiao Du, B.D1,2,3, Xiao-

Ping Chen, M.D. Ph.D1,2,3* - 

1Department of Clinical 

Pharmacology, Xiangya 

Hospital, Central South 

University. Institute of 

Clinical Pharmacology, 

Central South University; 

Hunan Key Laboratory of 

Pharmacogenetics,

Um ensaio clínico para avaliar a segurança e eficácia do favipiravir no tratamento de COVID-19 

(ChiCTR2000029600) foi realizado em Shenzhen, com 80 pacientes. Os resultados mostraram que os 35 

pacientes que fizeram uso de favipiravir receberam alta mais rápida do que os 45 que não fizeram (mediana 4 

dias vs. 11 dias). O exame radiográfico também confirmou uma maior taxa de melhora na imagem do tórax nos 

pacientes que fizeram uso do favipiravir (91,43% vs 62%). Um estudo clínico randomizado multicêntrico 

(ChiCTR200030254) também sugeriu controle efetivo de favipiravir em COVID-19. Para pacientes comuns com 

COVID-19, a taxa de recuperação clínica de 7 dias aumentou de 55,86% a 71,43% com o tratamento com 

favipiravir. Para pacientes comuns com COVID-19 e pacientes com hipertensão e / ou diabetes, o tempo de 

redução da febre e alívio da tosse no grupo de tratamento com favipiravir diminuiu significativamente.

Os autores apresentaram algumas 

evidências de melhora de pacientes que se 

valeram do uso deste medicamento, no 

entanto eles alertam que pouco se sabe do 

uso deste medicamento em concomitância 

com outras drogas. Embora alguns 

resultados tenham sido apresentados pelos 

autores, eles mesmo relatam no artigo que 

falta uma confirmação da eficácia do 

medicamento para tratamento da Covid19.

10

 Treatment approach in 

locally advanced rectal cancer 

during Coronavirus (COVID-

19) pandemic: long course or 

short course? De Felice F, 

Petrucciani N. Colesterol 

Disease. 01 April 2020 Doi: 

https://doi.org/10.1111/codi.

15058

Manejo clínico Manejo de pacientes Guia de manejo

De Felice F, Petrucciani N. - 

Department of Radiotherapy, 

Policlinico Umberto I 

“Sapienza” University of 

Rome, Rome, Italy

 2 General Surgery Unit, 

Department of Medical and 

Surgical Sciences and 

Translational Medicine,

 St. Andrea University 

Hospital, “Sapienza” 

University of Rome, Rome, 

Italy.

Pessoas com câncer são mais propensos a infecções por Sars-Cov-2 do que saudáveis, devivo seu sistema 

imunologico comprometido. Portanto, medidas de precaução devem ser adotadas para lidar com estes pacientes. 

Os autores recomendam a utilização de radioterapia de curta duração seguida de cirurgia tardia.

Atualmente, pouco se sabe sobre a 

incidência e o impacto das infecções pós-

operatórias por COVID-19, mas as primeiras 

observações sugerem uma alta taxa de 

mortalidade. Guias de manejo de pacientes 

podem facilitar a tomada de decisão por 

profissionais da saúde.

Im
press

o por: 0
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DPF 707

Em: 1
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 Interleukin-6 in COVID-19: A 

Systematic Review and Meta-

Analysis. Coomes EA, 

Haghbayan H. medRxiv 

preprint doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.

03.30.20048058. 

Medicamento Tocilizumab
Revisão sistemática e 

meta-análise

Eric A. Coomes, M.D.1*; 

Hourmazd Haghbayan, M.D., 

M.Sc., FRCPC2,3* - Division 

of Infectious Diseases, 

Department of Medicine, 

University of Toronto; 

Division of Cardiology, 

London Health Sciences 

Centre, Western University, 

London; Department of 

Social and Preventive 

Medicine, Université Laval, 

Québec, Québec

O estudo demonstrou que pacientes com Covid19 graves apresentam maiores concentrações de IL-6 quando 

comparados com pacientes com Covid19 leves. Essa maior concentração de IL-6 causam efeitos adversos nos 

pacientes que os prejudicam. A inibição da IL-6 com o medicamento Tocilizumab em pacientes com Covid19, 

apontou melhora no quadro respiratório.

O tamanho amostral do estudo não oferece 

generalização. Além disso, não houve um 

grupo controle para avaliação deste 

medicamento. No entando, todos os 

pacientes com Covid grave apresentavam 

concentrações altas de IL-6 e após o 

tratamento com Tocilizumab os pacientes 

progrediram para melhora clínica e 

radiológica.

12

 The versatile heparin in 

COVID-19.Thachil J. Journal of 

thrombosis and haemostasis. 

02 April 2020. 

https://doi.org/10.1111/jth.14

821

Medicamento Heparina Ensaio clínico

Jecko Thachil - Department 

of Haematology, Manchester 

University Hospitals, Oxford 

road, Manchester,

 United Kingdom

Os autores comentam sobre a importância da heparina no combate de outras infecções virais, com pespectiva de 

utilização dela com o Sars-Cov-2.

Os autores comentam sobre a importância 

da heparina no combate de outras infecções 

virais, com pespectiva de utilização dela com 

o Sars-Cov-2.

13

Clinical Features and Short-

term Outcomes of 102 

Patients with Corona Virus 

Disease 2019 in Wuhan, 

China. Cao J, Tu WJ, Cheng W, 

Yu L, Liu YK, Hu X, Liu Q. Clin 

Infect Dis. 2020 Apr 2;. doi: 

10.1093/cid/ciaa243. 

N/A N/A Estudo observacional

Jianlei Cao, MD, PhD; Wen-

Jun Tu2, MD, PhD; Wenlin 

Cheng, MD, PhD; Lei Yu, MD, 

PhD; Ya-Kun Liu, MD; 

Xiaoyong Hu1, MD, PhD; 

Qiang Liu2, PhD

Não houve diferença nas taxas de tratamento medicamentoso entre os grupos de sobrevida e não sobrevida 

(terapia antiviral [P = 0,749], tratamento antibiótico [P = 0,369], terapia glicocorticóide [P = 0,184], terapia de 

imunoglobulina intravenosa [P = 0,253] e Tratamento com medicina chinesa [P = 1.000]). Os pacientes que 

sobreviveram receberam mais tratamento com Arbidol (37,6% vs. 5,9%; P = 0,011) e menos probabilidade 

receberam tratamento de Carbapenems (17,6% vs. 58,8%; P <0,001) e Linezolida (2,4% vs. 17,6%; P = 0,040) do 

que aqueles não sobreviventes. Não houve diferenças na mortalidade entre aqueles que receberam ou não 

tratamento medicamentoso antimicrobiano ou glicocorticóide.

Estudo observacional. 

14

 A novel treatment approach 

to the novel coronavirus: an 

argument for the use of 

therapeutic plasma exchange 

for fulminant COVID-19. Crit 

Care. Keith P, Day M, Perkins 

L, Moyer L, Hewitt K, Wells A. 

2020 Apr 2;24(1):128. doi: 

10.1186/s13054-020-2836-4. 

Medicamento 

biológico

Terapia por substituição 

(?) de plasma. TPE. 

Plasma covalescente.

Editorial 

Philip Keith1* , Matthew 

Day1, Linda Perkins1, Lou 

Moyer1, Kristi Hewitt1 and 

Adam Wells2

A terapia de  plasma covalescente mostra-se promissora, e propõe que estudos randomizados sejam projetados 

para investigar melhor.

O autor trata de revisões na literatura para 

outras doenças como H1N1 que foi usado 

esse tipo de tarapia e que os pacientes 

tiveram melhoras. Trouxe resultados para 

pacientes com sepse, mas não em pacientes 

com pneumonia. 

16

 Potential therapeutic agents 

against COVID-19: What we 

know so far. J Chin Med 

Assoc. Lu CC, Chen MY, Chang 

YL. 2020 Apr 1;. doi: 

10.1097/JCMA.000000000000

0318. 

Medicamento 

Favipiravir, 

Hydroxychloroquine, 

Interferon (IL6),

Lopinavir/ritonavir, 

remdesivir, Ribavirin, 

sarilumab,Tocilizumab.

Revisão não 

sistemática 

Chih-Chia Lua, Mei-Yu Chena, 

Yuh-Lih Changa,b,

O autor concluiu que nenhum benefício foi observado com o tratamento LPV / RTV além do tratamento padrão 

em pacientes adultos hospitalizados com COVID-19 grave. 

Os resultados preliminares relataram diferenças clínicas significativas entre FPV (35 pacientes) e LPV / RTV (45 

pacientes) com tempo médio de depuração viral (4 dias vs. 11 dias, p <0,001) e taxa de melhora da imagem 

torácica (91,43% vs. 62,22%, p = 0,004) . O resultado mostrou que a taxa de cura virológica foi significativamente 

maior no HCQ combinado com pacientes tratados com azitromicina em comparação ao grupo ou grupo controle 

do HCQ (100% vs. 57,1% vs. 12,5%, P = 0,001) .

Revisão com estudo clínicos com n pequeno. 
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 Coronaviruses and SARS-CoV-

2: A Brief Overview. Ludwig 

S, Zarbock A. Anesth Analg. 

2020 Mar 31;. doi: 

10.1213/ANE.0000000000004

845. [Epub ahead of print] 

PubMed PMID: 32243297.

Medicamento 

lopinavir/ritonavir, 

hidroxicloroquina, 

remdesivir.

Revisão não 

sistemática

Stephan Ludwig, Ph.D.* and 

Alexander Zarbock, M.D.°

O registro de novos medicamentos e a redefinição das indicações de medicamentos que já estão em uso clínico 

para outras doenças seriam as opções mais promissoras a curto prazo.

lopinavir/ritonavir = não foi encontrado benefício no estudo clínico. hidroxicloroquina foi mais promissor e 

mostrou que o tratamento está significativamente associado à carga viral redução / desaparecimento em 

pacientes com COVID-19. Estudos pré-clínicos sugere o remdesivir  poderia ser eficaz tanto na profilaxia quanto 

na terapia de Infecções por HCoVs. Nos EUA, foi usado nos EUA pela primeira vez para tratar paciente com COVID-

19 com sucesso. Faltam  estudos clínicos válidos e robustos para definir uma droga de tratamento do Covid-19.

Estudo com a Hidroxicloroquina-  limitação 

pelo N pequeno. 

18

Covid-19: Patients who are 

improving could have 

treatment withdrawn if 

others could benefit more. 

Mahase E.  BMJ. 2020 Apr 

2;369:m1382. doi: 

10.1136/bmj.m1382. PubMed 

PMID: 32241813.

Sugestão de manejo 

clínico 

Aplicável à diretrizes 

éticas no Brasil. 

Diretrizes éticas para 

manejo
Elisabeth Mahase - THE BMJ

Alguns pacientes mais graves podem ser beneficiados por manejo terapêutico usado a outros pacientes que já 

possuem fator prognóstico melhor quando os serviços de saúde chegar ao ponto que ultrapassa a sua capacidade. 

Limitação:Verificar como o assunto 

abordado está descrita nas diretrizes éticas 

do Brasil. Julgamento do médico no 

momento de estresse. 

19

Monti S, Balduzzi S, Delvino P, 

Bellis E, Quadrelli VS, 

Montecucco C.Clinical course 

of COVID-19 in a series of 

patients with chronic arthritis 

treated with 

immunosuppressive targeted 

therapies. Ann Rheum Dis. 

2020 Apr 2. pii: annrheumdis-

2020-217424. doi: 

10.1136/annrheumdis-2020-

217424. [Epub ahead of print]

Medicamento
Anti-reumáticos 

(hidroxicloroquina)
Relato de casos

Sara Monti; Silvia Balduzzi; 

Paolo Delvino; Elisa Bellis; 

Verdiana Serena Quadrelli; 

Carlomaurizio Montecucco. 

Departamento de 

Reumatologia, t, IRCCS 

Fondazione Policlinico,  

IRCCS Policlinico San Matteo, 

Italia

Estudo acompanhou pacientes que faziam uso de medicamentos para doenças auto-imunes previamente a 

infecção com covid-19. Quando da contaminação, os tratamentos prévios foram suspensos e todos receberam 

pelo menos um antibiótico, terapia antiviral e hidroxicloroquina. Porém, o estudo se relaciona ao quatro da 

doença auto-imune e não a um possível fator protetor do tratamento prévio com piora do quadro instalado pela 

covid-19.

Estudo pequeno, com apenas 4 pessoas em 

cada grupo experimental (caso confirmado, 

com suspeita ou que teve contato com caso 

positivo) e que não se refere a infecção pelo 

covid e sim a doença autoimune

20

Out-of-Hospital Cohort 

Treatment of Coronavirus 

Disease 2019 Patients with 

Mild Symptoms in Korea: an 

Experience from a Single 

Community Treatment 

Center. Park PG, Kim CH, Heo 

Y, Kim TS, Park CW, Kim CH.  J 

Korean Med Sci. 2020 Apr 

6;35(13):e140. doi: 

10.3346/jkms.2020.35.e140.

Tecnologias de 

Suporte (medida de 

prevenção)

Construção de centro de 

tratamento comunitário
Revisão narrativa

Peong Gang Park, Chang 

Hyup Kim, Yoon Heo, Tae Suk 

Kim, Chan Woo Park and 

Choong-Hyo Kim. Ministério 

da Saúde e Bem Estar, 

Sejong, Coréia; Kangwon 

National University Hospital, 

Chuncheon, Coréia

Trata-se do relato da construção de um centro comunitário para que os pacientes com covid-19 e que possuem 

sintomas leves aguardem e estejam em acompanhamento até que não possuam mais a infecção viral. Segundo 

descrição do artigo, a construção desses centros comunitários contribuiu significativamente para a redução da 

propagação do covid-19 na Coréia do Sul, uma vez que a circulação de infectados reduziu significativamente.

Descrição de caso, que acompanhou 309 

pacientes na Coreia do Sul, a respeito de um 

único centro comunitárioIm
press

o por: 0
73.733.574-23 A
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 Collecting and evaluating 

convalescent plasma for 

COVID-19 treatment: why 

and how. Tiberghien P; de 

Lambalerie X; Morel P; 

Gallian P; Lacombe K; 

Yazdanpanah Y. Vox Sang. 

2020 Apr 2. doi: 

10.1111/vox.12926. [Epub 

ahead of print]

Tratamento Plasma convalescente
Revisão não-

sistemática

Pierre Tiberghien Xavier de 

Lambalerie, Pascal Morel1 , 

Pierre Gallian, Karine 

Lacombe, Yazdan 

Yazdanpanah. Etablissement 

Français du Sang, La Plaine-St 

Denis;, Université de Franche-

Comté, Besançon;  Unité des 

Virus Émergents, Marseille; 

Sorbonne Université, Paris; 

REACTing Inserm, Paris; 

Hôpital Bichat, Paris. 

pierre.tiberghien@efs.sante.f

r

Traz um panorama do perfil de anticorpos em infecções com coronavirus (sobretudo SARS) e relata estudos 

anteriores, sendo:

1. Estudo com 56 pacientes : IgG e presença de anticorpos neutralizantes tiveram um pico após 4 meses da 

infecção e passando a indetectável após 36 meses.

2. 19 pacientes recuperados de SARS: soro tem atividade neutralizante de 96% após 3 meses do contato com o 

vírus, passando a 70% após 12 meses e 48% após 36 meses.

Todas as recomendações são feitas baseadas em estudos com SARS e são: que a coleta do plasma não seja feita 

antes de 14 a 28 dias do desaparecimento dos sintomas; a titulação deve ser maior ou igual que 1/40; o 

plasmaferese deve ser feito de acordo com recomendações (os autores sugerem o mesmo protocolo feito na 

França, mas não mencionam qual) e que as doações sejam feitas com pelo menos duas semanas de intervalo.

No caso do covid-19 recomendam um estudo randomizado para garantir segurança e efetividade, como um 

estudo caso-controle. Para que isso seja feito, sugerem que o tratamento com plasma convalescente seja feito o 

mais breve possível em casos passíveis de complicações. Como protoloco, sugerem a transfusão no dia 05 da 

infecção de duas unidades de 200-250mL de plasma a pacientes com 50-80kg, sendo esse volume ajustável de 

acordo com o peso. Outras infusões podem ser consideradas em 24-48h após a primeira a depender da 

tolerancia dos pacientes.

Trata-se de um artigo de revisão baseado 

principalmente nos resutados de SARS e 

H1N1, trazendo somente recomendações 

para estudos clínicos no covid-19

22

 Effectiveness and safety of 

antiviral or antibody 

treatments for coronavirus. A 

rapid review. Prepared for 

Public Health Agency of 

Canada. Patricia Rios, Amruta 

Radhakrishnan, Jesmin 

Antony, Sonia Thomas, 

Matthew Muller, Sharon E. 

Straus, Andrea C. Tricco. 

medRxiv preprint.  

https://doi.org/10.1101/2020.

03.19.20039008. 

Antiretrovirais

Remdesivir, oseltamivir 

+  combinações 

(antibiótico ou CE) 

Revisão com relato de 

casos

Patricia Rios, Amruta 

Radhakrishnan, Jesmin 

Antony, Sonia Thomas, 

Matthew Muller, Sharon E. 

Straus, Andrea C. Tricco. St. 

Michael’s Hospital Toronto, 

Canada

Artigo com poucas referências a covid-19, relacionando-se primariamente a SARS e MERS. Sobre a covid-19 traz 

relatos de caso e de estudos clínicos em andamento, cujas previsões de término são de julho a dezembro de 

Julho de 2020, sem resultados descritos.

Estudo de casos específicos, sem desfechos

23

Electronic Personal 

Protective Equipment: A 

Strategy to Protect 

Emergency Department 

Providers in the Age of 

COVID-19. Turer RW, Jones I, 

Rosenbloom ST, Slovis C, 

Ward MJ. J Am Med Inform 

Assoc. 2020 Apr 2. pii: 

ocaa048. doi: 

10.1093/jamia/ocaa048. 

[Epub ahead of print]

Telemedicina
Avaliação clínica a 

distância

Revisão não-

sistemática

Robert W. Turer; Ian Jones; S. 

Trent Rosenbloom; Corey 

Slovis; Michael J. Ward. 

Vanderbilt University 

Medical Center

Descreve vantagens do atendimento a distancia de tal forma que os profissionais de saúde não se expõe ao 

agente contaminante e permitem atendimento a população

Semelhante ao proposto com o aplicativo 

lançado pelo governo, bem como 

"enfermeiro virtual" 
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 Computers and viral 

diseases. Preliminary 

bioinformatics studies on the 

design of a synthetic vaccine 

and a preventative 

peptidomimetic antagonist 

against the SARS-CoV-2 

(2019-nCoV, COVID-19) 

coronavirus. Robson B. 

Comput Biol Med. 2020 

Apr;119:103670. doi: 

10.1016/j.compbiomed.2020.

103670. Epub 2020 Feb 26.

Prevenção Vacina
Modelagem 

matemática

B. Robson. a Ingine Inc., 

Cleveland, Ohio, USA. E-mail 

address: 

barryrobson@ingine.com.

Artigo faz análise do genoma do vírus extraído do mercado de Wuhan, na China, para identificar possíveis 

peptídeos que possam ser alvo de vacinas sintéticas

Trata-se de um estudo de bioinformática 

para descrição da estrutura molecular do 

vírus que facilitaria na descoberta de um 

epítopo para vacina. Não é tratamento ou 

desenvolvimento da vacina em si.

25

Effect of delay in diagnosis on 

transmission of COVID-

19.Xinmiao Rong, Liu Yang, 

Huidi Chu and Meng Fan. 

Mathematical Biosciences 

and Engineering, 17(3): 

2725–2740.

Modelagem 

matemática

Modelo matemático 

para dinâmica de 

transmissão e avaliação 

do delay do diagnóstico 

na disseminação da 

pandemia

Modelagem 

matemática

Xinmiao Rong Liu Yang, Huidi 

Chu and Meng Fan (Center 

for Mathematical 

Biosciences, School of 

Mathematics and Statistics, 

Northeast Normal University)

O tempo de espera levado num diagnóstico tardio é fundamental para a transmissão e controle da doença. 

O diagnóstico oportuno e o tratamento eficaz podem reduzir a infecção hospitalar enquanto a prevenção e o 

controle pode suprimir o incremento de novas infecções e, portanto, reduzir a carga nos hospitais.

26

 Clinical trials on drug 

repositioning for COVID-19 

treatment. Rosa SGV and 

Santos WC.Rev Panam Salud 

Publica. 2020;44:e40.

tratamento/fármacos 

reposicionados

levantamento de 

ensaios clínicos na base 

clinical trials sobre 

intervenções 

farmacológicas

Revisão não 

sistemática

Sandro G. Viveiros Rosa e 

Wilson C. Santos 

(Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro, 

Brazil.)

Embora o redirecionamento de medicamentos tenha algumas limitações, o reposicionamento de ensaios clínicos 

pode representar uma estratégia atraente, pois facilita a descoberta de novas classes de medicamentos; eles têm 

custos mais baixos e levam menos tempo para chegar ao mercado; e existem cadeias de suprimentos 

farmacêuticos para formulação e distribuição.

Varios foram os fármacos sendo usados no 

ensaios clínicos contemplados nesse artigo. 

A grande maioria deles já está sendo testada 

no Brasil. 

27

 Hydroxychloroquine: a 

potential ethical dilemma for 

rheumatologists during the 

COVID-19 pandemic. Rosie 

Scuccimarri, Evelyn Sutton 

and Mary-Ann Fitzcharles. 

http://www.jrheum.org/conte

nt/early/2020/04/01/jrheum.

200369 

DOI: 10.3899/jrheum.200369

tratamento 

farmacológico

Avaliar qual melhor 

conduta de tratamento 

usando a 

hidroxicloriquina em 

pacientes com doenças 

reumatológicas, caso 

infectados por COVID-19 

opinião de especialista

Rosie Scuccimarri, Evelyn 

Sutton and Mary-Ann 

Fitzcharles (McGill University 

Health Centre, Montreal, 

Canada)

Reumatologistas devem estar preparados para fornecer tratamento alternativo à HCQ em caso de penúria desse 

medicamento, para pacientes infectados por COVID-19 e gravemente doentes

Artigo versa sobre a opinião de três 

especialistas sobre o dilema ético do uso da 

hidroxicloroquina em pacientes 

reumatológicos, caso infectados por COVID-

19. Situação bem específica, que deverá ser 

analizado caso a caso.
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 Use of Systemic 

Immunomodulatory Therapies

During the Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)  

Pandemic. Shah P, Zampella 

JG, Journal of the American 

Academy of

Dermatology (2020), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jaad

.2020.03.056.

tratamento 

farmacológico

medicamentos 

imunossupressores e 

imunomoduladores

opinião de especialista

Payal Shah BS, John G. 

Zampella (The Ronald O. 

Perelman Department of 

Dermatology

New York University School 

of Medicine)

Os autores sugerem que um subconjunto de terapias imunossupressoras podem começar a desempenhar um 

papel protetor em pacientes infectados pelo COVID-19. Ao inibir a intensidade da tempestade de citocinas, 

imunossupressores podem prevenir danos em vários tecidos, como hepático.

Pouca informação a respeito de quais 

fármacos específicos poderiam ser utilizados 

nessa classe de imunomodularoes e 

supressores. Poucos estudos estão sendo 

conduzidos com imunomoduladores e 

imunossupressores no Brasíl.

29

 Network pharmacology-

based analysis of the role of 

traditional Chinese herbal 

medicines in the treatment 

of COVID-19. Shengwei Yu, 

Junwu Wang, Haitao 

Shen.Ann Palliat Med 

2020;9(2):437-446 | 

http://dx.doi.org/10.21037/ap

m.2020.03.27

tratamento 

farmacológico

medicamentos 

fitoterápicos 

tradicionais chineses

pesquisa básica

Shengwei Yu, Junwu Wang, 

Haitao Shen (Department of 

Emergency Medicine, 

Shengjing Hospital of China 

Medical University, Shenyang 

China)

As formulações contendo fitoterápicos chineses tiveram um papel positivo na prevenção do COVID-19 e 

justificaram uma aplicação adicional na prática clínica.

Embora os autores relatem atividade 

antiviral dos fitoterpaicos estudado, não 

possuímos fitoterápicos chineses no país 

que possam ser utilizados.

30

Sufang Huang, Yaru Xiao, Li 

Yan, Juan Deng, Mei He, Jun 

Lu, and Shun Ke. Implications 

for Online Management: Two 

Cases with COVID-19. MARY 

ANN LIEBERT, INC.  VOL. 26 

NO. 4  MONTH 0000 

TELEMEDICINE and e-HEALTH. 

DOI: 10.1089/tmj.2020.0066

organização do 

manejo do paciente 

infectado pelo Covid-

19

modelo multidisciplinar 

de auto-quarentena
relato de caso

Sufang Huang, Yaru Xiao, Li 

Yan, Juan Deng, Mei He,

Jun Lu, and Shun Ke

Tongji Hospital, Tongji 

Medical College, Huazhong 

University

of Science and Technology, 

Wuhan, China.

Resultado satisfatório foi observado em um caso leve e um grave de pneumonia COVID-19 após o uso do 

formulário de observação multidisciplinar on-line / off-line, monitoramento on-line e diagnóstico e tratamento 

classificados, bem como cumprimento estrito das medidas de quarentena

A estratégia parece ser algo inovador, mas é 

mais uma organização do serviço de 

atendimento e manejo dos pacientes. 

Ademais, as recomendações feitas no artigo, 

a partir da estratégia utilizada, já estão 

sendo utilizadas no Brasil
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 The QT Interval in Patients 

with SARS-CoV-2 Infection 

Treated with 

Hydroxychloroquine/Azithrom

ycin. Chorin E, Dai M, 

Shulman E, Wadhwani L, Bar 

Cohen R, Barbhaiya C, et al. 

medRxiv [Internet]. 2020 Jan 

1;2020.04.02.20047050. 

Available from: 

http://medrxiv.org/content/ea

rly/2020/04/03/2020.04.02.2

0047050.abstract

Tratamento 

farmacológico

Hidroxicloroquina/ 

azitromicina
Coorte retrospectiva

Chorin E, Dai M, entre outros.

Lenon H. Charney Devision of 

Cardiology, Cardiac 

Electrophysiology, NYU 

Langone

Health, New York University 

School of Medicine, NY, USA.

Hidroxicloroquina e azitromicina podem aumentar o risco de prolongamento do intervalo QT, torsades de pointes 

induzidas por medicamentos (TdP) e morte cardíaca súbita induzida por medicamentos. 

84 pacientes com COVID-19 tratados com hidroxicloroquina e azitromicina; Não foram registrados eventos de 

TdP.

11% dos pacientes desenvolveram prolongamento grave do intervalo QTc> 500ms.

Na análise multivariada, o desenvolvimento de insuficiência renal aguda foi um preditor significativo de 

prolongamento grave do intervalo QTc.

Neste trabalho preliminar, pacientes tratados com hidroxicloroquina e azitromicina tiveram aumento significativo 

do intervalo QTc.

Estudo de pre print, não passou por 

avaliação por pares. Dessa forma, os dados 

são preliminares. Além disso, trata-se de um 

estudo de coorte retrospectiva e não há 

grupo de comparação. 

32

Use of siltuximab in patients 

with COVID-19 pneumonia 

requiring ventilatory support. 

Gritti G, Raimondi F, 

Ripamonti D, Riva I, Landi F, 

Alborghetti L, et al. medRxiv 

[Internet]. 2020 Jan 

1;2020.04.01.20048561. 

Available from: 

http://medrxiv.org/content/ea

rly/2020/04/03/2020.04.01.2

0048561.abstract

Tratamento siltuximab Coorte retrospectiva

Gritti G., Raimondi F, entre 

outros.

Hematology, Pneumology, 

Units, Azienda Socio 

Sanitario Territoriale Papa

Giovanni XXIII Hospital, 

Bergamo, Italy;

Medicamento administrado como parte de uso compassivo. Estudo relata 21 casos de pacientes admitidos ao 

hospital com SARS-COV-2. As comorbidades mais prevalentes no grupo eram: hipertensão, doença cardiovascular 

e diabetes. os níveis de IL-6 de 19 pacientes estavam elevados (median 139.5 pg/mL). 

Todos os 21 pacientes receberam siltuximabe 900 mg, variando entre 700 a 1,200 mg e o período de seguimento 

foi de 8 dias.

33% (7/21) dos pacientes melhoraram em sua condição com uma necessidade reduzida de ventilação, 43% 

(9/21) dos pacientes estabilizaram em sua condição e 24 % (5/21) dos pacientes pioraram e necessitaram de 

intubação. Um paciente desenvolveu um evento cerebrovascular.

Estudo de pre print, não passou por 

avaliação por pares. Dessa forma, os dados 

são preliminares. Além disso, trata-se de um 

estudo de coorte retrospectiva e não há 

grupo de comparação. ademais a amostra é 

pequena, com apenas 21 participantes.

34

WHO. Medical Product Alert 

N°3/2020: Falsified medical 

products, including in vitro 

diagnostics, that claim to 

prevent, detect, treat or cure 

COVID-19. Acesso em: 05 de 

abril de 2020. Disponível em: 

https://www.who.int/news-

room/detail/31-03-2020-

medical-product-alert-n-3-

2020

Prevenção e 

tratamento

Vacinas e 

medicamentos cuja 

propaganda é que 

curam COVID-19

Alerta da OMS
WHO (nenhum autor 

declarado)

Nesta fase, a OMS não recomenda nenhum medicamento para tratar ou curar COVID-19. 

Nesta fase, não há vacina para prevenir o COVID-19. 

Os produtos que alegam ser vacinas para prevenir o COVID-19 podem ser considerados falsificados e podem 

representar riscos significativos à saúde pública. 

A OMS tomou conhecimento de vários sites não registrados, alegando que os produtos à venda podem tratar ou 

prevenir o COVID-19. É provável que esses produtos sejam medicamentos falsificados. 

Trata-se de um alerta da OMS.
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WHO. DRAFT landscape of 

COVID-19 candidate vaccines 

– 4 April 2020. Acesso em: 05 

de abril de 2020. Disponível 

em: 

https://www.who.int/blueprin

t/priority-diseases/key-

action/Novel-

Coronavirus_Landscape_nCoV-

4april2020.pdf?ua=1

Prevenção Vacinas
Revisão não 

sistemática

WHO (nenhum autor 

declarado)

Dois candidatos a vacina estão na fase I: 

Vetor de adenovírus tipo 5, desenvolvido por CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology 

(ChiCTR2000030906)

LNP-encapsulated mRNA, desenvolvido por Moderna/NIAID (NCT04283461)

Outros 60 candidatos a vacinas estão na fase pré-clínica`

Trata-se de levantamento simples, publicado 

na página da OMS como parte do blueprint 

de pesquisa e desenvolvimento

36

 Ensuring global access to 

COVID-19 vaccines.Yamey G, 

Schäferhoff M, Hatchett R, 

Pate M, Zhao F, McDade KK. 

Lancet. 2020 Mar 31;. doi: 

10.1016/S0140-

6736(20)30763-7. [Epub 

ahead of print] 

Prevenção Vacinas Comentário

Yamey G, Schäferhoff M, 

entre outros.

Center for Policy Impact in 

Global Health, Duke Global 

Health Institute, Duke 

University, Durham, NC 

27708, USA. Electronic 

address: 

gavin.yamey@duke.edu.

Open Consultants, Berlin, 

Germany.

Um estudo de fase 1 de uma vacina candidata, apoiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA e CEPI, 

começou em 16 de março de 2020,5 e 2 dias depois, um estudo clínico foi iniciado na China. Os ensaios clínicos 

para outros candidatos começarão em breve.

Além das contribuições diretas do governo, mecanismos financeiros inovadores devem ser usados para financiar 

o desenvolvimento de vacinas COVID-19. Com compromissos de mercado, doadores assumem compromissos de 

financiamento com os fabricantes de vacinas e, em troca, as empresas assinam um compromisso de fornecer as 

vacinas a um preço acessível a países de baixa e média renda.

Trata-se de comentário sobre uma iniciativa 

global, sem análise de dados

37

 Treatment with 

convalescent plasma for 

critically ill patients with 

SARS-CoV-2 infection. Zhang 

B, Liu S, Tan T, Huang W, 

Dong Y, Chen L, Chen Q, 

Zhang L, Zhong Q, Zhang X, 

Zou Y, Zhang S. Chest. 2020 

Mar 31;. doi: 

10.1016/j.chest.2020.03.039. 

[Epub ahead of print]

Tratamento Plasma convalescente Relato de casos

Zhang B, Liu S, entre outros.

The First Affiliated Hospital 

of Jinan University, 

Guangzhou, Guangdong, 

China.

The Xiangtan Central 

Hospital, Xiangtan, Hunan, 

China.

O estudo trata de relato de 4 pacientes com resultado de RT-PCR positivo para SARS-COV-2, com evolução clínica 

extremamente crítica: com falência múltipla de órgãos e choque séptico apesar de tratamentos como lopinavir-

ritonavir, oseltamivir, interferon alpfa, arbidol, ribavarina e apesar também de receberem ventilação invasiva e 

até por membrana extracorpórea. Após piora aguda, cada um dos pacientes recebeu plasma convalescente em 

diferentes quantidades (200ml, 2400ml, 900ml).

Todos tiveram melhora clínica e cura do COVID-19.

Amostra muito pequena (n=4). 

As contribuições relativas de cuidados de 

suporte, terapias de investigação e resposta 

imune do paciente na sobrevida não 

puderam ser determinadas. 

Desconhece-se se o plasma convalescente e 

/ ou os cuidados de suporte fornecem algum 

benefício clínico. 

38

Role of Ambulatory Surgery 

Facilities in This Global 

Pandemic.Rajan N, Joshi GP. 

The COVID-19:  Anesth Analg. 

2020 Apr 1;. doi: 

10.1213/ANE.0000000000004

847. [Epub ahead of print]

Tecnologias de 

suporte (ex. EPI, 

ventiladores, etc)

Instalações de cirurgia 

ambulatorial (fechadas 

para cirurgias eletivas, 

podem ser usadas para 

emergência de COVID-

19)

Revisão narrativa

Rajan N, Joshi GP.

Associate Professor, Penn 

State Milton S. Hershey 

Medical Center, Hershey, PA, 

USA.

Professor, Department of 

Anesthesiology and Pain 

Management, University of 

Texas Southwestern, Dallas, 

TX, USA.

À medida que a pandemia do COVID-19 evolui, o mesmo deve acontecer com cirurgiões e anestesiologistas. As 

instalações de cirurgia ambulatorial precisam estar preparadas para desempenhar papéis anteriormente 

inimagináveis - como trauma, trabalho de parto ou realizar cirurgias urgentes para liberar a capacidade 

hospitalar de cuidados agudos. 

Instalações não adequadas para tais procedimentos, podem contribuir fornecendo os recursos disponíveis, 

incluindo equipamentos e descartáveis. Podem manter pacientes e funcionários em segurança, limitando a 

cirurgia não essencial; realizando triagem de pacientes, visitantes e funcionários; e seguindo as recomendações 

para impedir a disseminação hospitalar de COVID-19.

Sem análise formal, se assemelha a um 

artigo de opiniãoIm
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AUTOR, ANO REFERÊNCIA (VANCOUVER) FINANCIAMENTO

Akladios, 2020

Akladios C, Azais H, Ballester M, Bendifallah S, 

Bolze PA, Bourdel N, et al. Recommendations for 

the surgical management of gynecological 

cancers during the COVID-19 pandemic - 

FRANCOGYN group for the CNGOF. J Gynecol 

Obstet Hum Reprod. 2020 Apr 1;:101729. doi: 

10.1016/j.jogoh.2020.101729. [Epub ahead of print] 

Sem informação

BC Disease Center 

control, 2020

BC Centre for Disease Control. Interim Guidance: 

Public Health Management of cases and 

contacts associated with novel coronavirus 

(COVID-19) in the community. Acesso em: 

06.04.2020. Disponível em: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r_A7hhN

kJ4-513LkPRv4HK66jO66JTaN

Sem informação
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Berhe, 2020

Berhe B, Legese H, Degefa H, Adhanom G, 

Gebrewahd A, Mardu F, et al. Global 

epidemiology, pathogenesis, immune response, 

diagnosis, treatment, economic and 

psychological impact, challenges, and future 

prevention of COVID-19: A scoping review. 

medRxiv [Internet]. 2020 Jan 

1;2020.04.02.20051052. Available from: 

http://medrxiv.org/content/early/2020/04/06/2020.04.

02.20051052.abstract

Sem informação

Bleasel MD, 2020

Bleasel MD, Peterson GM. Emetine, Ipecac, 

Ipecac Alkaloids and Analogues as Potential 

Antiviral Agents for Coronaviruses. 

Pharmaceuticals 2020, 13, 51; 

doi:10.3390/ph13030051

Não recebeu auxílio

Bojkova D, 2020

Bojkova D, McGreig JE, McLaughlin KM, et al. 
SARS-CoV-2 and SARS-CoV differ in their cell 

tropism and drug sensitivity profile. BioRxiv 

preprint doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.04.03.024257.

Sem informação

Caly, 2020

Caly, L., Druce, J.D., Catton, M.G., Jans, D.A., 

Wagstaff, K.M., The FDA-approved Drug 

Ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-

2 in vitro, Antiviral Research, 

https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787.

National Breast Cancer 

Foundation Fellowship
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Fintelman-Rodrigues, 

2020

Natalia Fintelman-Rodrigues, Carolina Q. 

Sacramento, Carlyle Ribeiro Lima, Franklin Souza 

da Silva, André C. Ferreira, Mayara Mattos, et al. 

Atazanavir inhibits SARS-CoV-2 replication and 

pro-inflammatory cytokine production. doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.04.04.020925

CAPES, CNPq, FAPERJ 

(INCT)

Kim, 2020

Eun Kim, Geza Erdos, Shaohua Huang, Thomas W. 

Kenniston, Stephen C. Balmert, Cara Donahue 

Carey, Vet al. Microneedle array delivered 

recombinant coronavirus vaccines: 

Immunogenicity and rapid translational 

development. EBioMedicine 000 (2020) 102743. 

https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102743.

 NIH NIAMS e NIH National 

Cancer Institute

Ma, 2020

Jie Ma, Peng Xia, Yangzhong Zhou, Zhengyin Liu, 

Xiang Zhou, Jinglan Wang, et al. Potential effect of 

blood purification therapy in reducing cytokine 

storm as a late complication of critically ill 

COVID-19. Clinical Immunology, Volume 214, May 

2020, https://doi.org/10.1016/j.clim.2020.108408.

National Natural Sciences

Foundation of China
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Singh, 2020

Singh AK, Singh A, Shaikh A, Singh R, Misra A. 

Chloroquine and hydroxychloroquine in the 

treatment of COVID-19 with or without diabetes: 

A systematic search and a narrative review with 

a special reference to India and other 

developing countries. Diabetes Metab Syndr. 

2020 Mar 26;14(3):241-246. doi: 

10.1016/j.dsx.2020.03.011. [Epub ahead of print]

Sem informação

Smieszek, 2020

Smieszek, P; Przychodzen B; Polymeropoulos, M. 

Amantadine disrupts lysosomal gene 

expression; potential therapy for COVID19. doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.04.05.026187

Vanda Pharmaceuticals

Tobaiqy, 2020

Tobaiqy, M; Qashqary, M; Al-Dahery, S; Mujallad, A; 

Hershan, A; Kamal, M. A; Helmi, N. Therapeutic 

Management of COVID-19 Patients: A systematic 

review. doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.04.02.20051029

Sem informação

Touret, 2020

Touret F, Gilles M, Barral K, Nougairede A, Decroly 

E, de Lamballerie X, et al. In vitro screening of a 

FDA approved chemical library reveals potential 

inhibitors of SARS-CoV-2 replication. bioRxiv 

[Internet]. 2020 Jan 1;2020.04.03.023846. Available 

from: 

http://biorxiv.org/content/early/2020/04/05/2020.04.0

3.023846.abstract

Apoiado pelo Iserm por 

meio da iniciativa 

REACTing (REsearch and 

ACTion targeting emerging 

infectious diseases) e pela 

European Virus Archive 

Global (EVA GLOBAL) 

financiado pelo programa 

de pesquisa e inovação 

European Union's Horizon 

2020
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Paradiso, 2020

Paradiso AV, De Summa S, Loconsole D, Procacci 

V, Sallustio A, Centrone F, et al. Clinical meanings 

of rapid serological assay in patients tested for 

SARS-Co2 RT-PCR. medRxiv [Internet]. 2020 Jan 

1;2020.04.03.20052183. Available from: 

http://medrxiv.org/content/early/2020/04/06/2020.04.

03.20052183.abstract

Sem informação

Wu, 2020

Wu et al., Facemask shortage and the novel 

coronavirus disease (COVID-19) outbreak: 

Reflections on public

health measures, EClinicalMedicine (2020), 

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100329

Não recebeu auxílio

Wu, 2020

Neutralizing antibody responses to SARS-CoV-2 in 
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TIPO DE ESTUDO TECNOLOGIA
ESPECIFICAÇÃO DA 

TECNOLOGIA

Outro Tratamento

Cuidado de pacientes com câncer 

ginecológico em tempos de 

pandemia de COVID-19

Documento institucional Tratamento
Recomendações de órgão de 

saúde pública
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Revisão de escopo Tratamento Diversas

Outro Tratamento Emetine

Pré-clínico/ in vitro Tratamento Aprotinin e Remdesivir

Pré-clínico/ in vitro Tratamento Ivermectina
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Pré-clínico/ in vitro Tratamento Atazanavir

Pré-clínico/ in vitro Prevenção Vacina 

Série/ relato de casos Tratamento
Troca e adsorção de plasma 

sanguíneo
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Outro Tratamento Cloroquina, hidroxicloroquina

Pré-clínico/ in vitro Tratamento Amantidina

Revisão sistemática Tratamento
Antivirais (lopinavir, oseltamivir e 

cloridrto de arbidol)

Pré-clínico/ in vitro Tratamento

Azitromicina, Omeprazol, 

Cloridrato de oxprenolol, Hidroxi-

cloroquina, Alprostadil, 

Dolutegravir, Sulfadoxina, 

Dicloridrato de opipramol, 

Cloridrato de quinidina 

monohidratada, Arbidol 

(umifenovir), Remdesivir
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Acurácia diagnóstica Diagnóstico
Teste diagnóstico rápido Viva-

Diag

Modelagem matemática Prevenção Máscara facial

Ensaio clínico de 

neutralização
Potencial para tratamento Soroconvalescente
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Pré-clínico/ in vitro Tratamento

Indometacina (anti-inflamatório 

não esteroide inibidor de 

cicloxigenases) 

Outro Tratamento Terapia de suporte respiratório 

Outro Tratamento Anticoagulantes

Outro Prevenção
Equipamento de proteção 

individualIm
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SUMÁRIO DOS ACHADOS ANÁLISE CRÍTICA E LIMITAÇÕES

Recomendações de especialistas, baseadas em 

consenso. 

Se a paciente oncológica apresentar COVID-19, todo 

manejo cirúrgico deve ser adiado por pelo menos 15 

dias.

Pacientes com câncer são de 4 a 8 vezes mais 

prováveis de desenvolver complicações respiratórias 

em decorrência da COVID-19, em comparação com 

a população em geral. 

No contexto do COVID-19, a priorização do paciente 

deve integrar a natureza da estratégia terapêutica 

(curativa versus paliativa), idade, expectativa de vida 

estimada e se o diagnóstico é recente ou não.

Em geral, limitar o tempo do paciente no hospital, 

adiar cirurgias se for possível, acompanhamento por 

meio de telemedicina, quando for possível.

Trata-se de recomendações para oncologistas, 

com base em consenso de especialistas. 

Aparentemente, não houve revisão da literatura 

para informar as diretrizes.

No momento, não há tratamento específico para os 

casos de infecção por COVID-19. No entanto, o 

tratamento de suporte deve ser baseado na condição 

clínica do paciente, a critério do prestador de 

cuidados de saúde. Orientações sobre o manejo 

clínico de infecção respiratória aguda grave quando 

houver suspeita de um caso de COVID-19 estão 

disponíveis na OMS.

Documento ainda explora o uso recomendado de 

equipamento de proteção individual por profissionais 

de saúde e cuidados para o paciente com 

diagnóstico confirmado em quarentena em casa.

Trata-se de recomendações para profissionais de 

saúde e população, como litaratura cinzenta. É 

relevante por mostrar como outros países, no caso, 

Canadá, recomendam ações frente a pandemia.
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Estratégias sugeridas para impulsionar nosso 

sistema imunológico: suplementos como vitamina C 

e D, zinco e alho podem melhorar a função dos 

glóbulos brancos que combatem infecções.

Nem vacinas eficazes nem agentes terapêuticos 

antivirais são aprovados para o tratamento de 

COVID-19. Intervenções rápidas de saúde pública 

com anticorpos, antivirais ou novas são altamente 

essenciais. Considera-se que a terapia passiva com 

anticorpos limita as epidemias de COVID-19, que 

podem reconhecer regiões epitópicas na partícula de 

vírus estranho e reduzir a replicação do vírus e a 

gravidade da doença. Embora não haja tratamento 

específico, alguns relatórios recomendam que o uso 

de alguns medicamentos antibacterianos ou anti-

malária e antivirais seja importante antes ou logo 

após o início do vírus como profilaxia para reduzir a 

infecciosidade.

ex.: azitrocicina, cloroquina, lopinavir/ ritonavir, 

interferon alfa, acetaminofeno, terapia sérica (uso de 

anticorpos monoclonais  e preparações de 

imunoglobulinas intravenosas como imunização 

passiva).

Não existe protocolo disponível para essa revisão. 

Os critérios de elegibilidade e fontes de informação 

estão apropriadamente descritos. Porém a 

estratégia de busca não foi disponibilizada. Os 

estudos incluídos não foram avaliados quanto a 

sua qualidade metodológica. Ademais, os estudos 

individuais incluídos não foram apresentados, o 

que pode indicar falta de transparência. Estudo de 

pre-print.

Uso potencial da Emetine como anti-viral. Numa 

lista de 294 antivirais selecionados, a Emetine 

apresentou ótimos resultados com baixas 

concentrações. Os autores citam alguns artigos que 

utilizaram o medicamento para tratamento de 

amebíase (uso tradicional), Sars e Mers. Concluem 

que este medicamento deve ser testado para 

Covid19.

Embora os autores acreditem que o medicamento 

tenho potencial para tratamento da Covid, eles 

relatam que a Emetine talvez não seja eficiente 

nas formas da grave da doença.

Ambos os medicamentos apresentaram atividade 

anti-Sars-Cov-2. Além disso, o efeito antiviral é 

potencializado se medicado em conjunto com 

omeprazol.

Ótimo resultado in-vitro. Muitas referências da 

eficácia dos medicamentos contra vírus. Se mostra 

uma terapia a ser avaliada em testes clínicos.

O antiparasitário Ivermectina, com uma dose, foi 

capaz de controlar a replicação do Sars-Cov-2 entre 

24 a 48 horas.

Ótimo resultado in-vitro. Outro medicamento com 

potencial para tratamento da Covid19 que 

necessita de análise clínica.
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O trabalho forneceu evidências pré-clínicas de que  

ATV, pode inibir a atividade de uma protease crítica 

do SARSCoV-2, Mpro, e que essa inibição pode se 

estender a uma interrupção da replicação viral, bem 

como a liberação de mediadores associados à 

liberação maciça de citocinas que estão associadas 

a infecção. Os resultados sugerem que o 

desempenho do ATV poderia ser melhor que o 

(lopinavir) LPV e apoiamos fortemente a inclusão de 

terapias baseadas em ATV em ensaios clínicos para 

COVID-19 ou em combinação com o (ritonavir) RTV 

ou ambos.Entre os medicamentos anti-SARS-CoV-2 

mais promissores, ( cloriquina) CQ, IFN-β e LPV 

exibiram um perfil tóxico mais alto que o ATV. Além 

disso, ATV e ATV / RTV têm potencial antivírus in 

vitro comparáveis ao da CQ e ao remdesivir, que 

eram superiores ao LPV / RTV.

Estudo pré-clínico. Os medicamentos utilizados 

nesse estudos são todos com fase pré-clínica 

concluída, desta forma eles caracterizam uma boa 

opção para a realização de esaios clínicos, que é o 

caso de alguns estudos já em vigor como o 

Solidarity. 

Os resultados dos estudos pré-clínicos foram 

considerados para estudos de fase I que está em 

progresso para avaliar a segurança da vacina. Esse 

tipo de vacina pode induzir uma resposta imune inata 

local natural que pode servir como um adjuvante 

físico para melhorar o antígeno específico da 

imunidade adaptativa. As doses necessárias são 

mais baixas, embora em concentrações altas, 

contribuindo para a segurança, pois reduz a 

exposição sistêmica. A partir da experiência prévia 

com o MERS-COV, possibilitou o desenvolvimento 

da vacina  MNA SARS-CoV-2 em quatro semanas 

pelo método de DNA recombinante. 

Achados do presente trabalho se refere a um 

estudo pré-clínico que evoluiu e se encontra neste 

momento em fase clínica I. Os ensaios de 

neutralização são importantes para garantir a 

função do anticorpo. No entanto, nesse ponto 

inicial, os autores não tiveram acesso aos ensaios 

validados para a neutralização de anticorpos contra 

SARS-CoV-2. Isto pode ser em função ao tempo 

em que esse anticorpos necessitam para emitir 

uma resposta, pelo menos seis semanas após a 

imunização, de acordo com resultados prévios da 

vacina MERS-CoV. O artigo foi escrito após 4 

semanas. 

O artigo relata três casos para os quais foi feito um 

processo de filtração do sangue para remoção de 

anticorpos e citocinas pró-inflamatórias, sendo dois 

casos com desfecho positivo e um caso negativo 

(paciente foi a óbito).

O artigo não descreve claramente as 

características demográficas de cada indivíduo, 

diversos protocolos clínicos foram utilizados para 

tratamento, o artigo especifica o equipamento 

utilizado somente em dois casos (oXiris® 

hemofilter) e não permite tirar conclusões sobre a 

possível eficiência do tratamento.
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Artigo de revisão sistematizada (porém não 

sistemática) que traz um levantamento de estudos in 

vitro e clínicos da hidroxicloroquina, destacando os 

seguintes pontos: 

1. Avaliações in vitro: - cloroquina possui potentes 

efeitos anti-SARS-CoV-1 in vitro, atribuível 

principalmente a um déficit nos receptores de 

glicosilação na superfície celular do vírus, de modo 

que não possa se ligar ao enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2) expressa no pulmão, 

coração, rim e intestino. Como o SARS-CoV-2 utiliza 

a superfície similar ACE2, acredita-se que a 

cloroquina também possa interferir com glicosilação 

do receptor ACE2 evita assim o SARS-CoV-2 ligação 

às células alvo. - cloroquina é altamente eficaz em 

reduzir a replicação viral em células Vero E6; - A 

hidroxicloroquina leva a diminuição significativa na 

produção de marcadores pró-inflamatórios e 

citocinas, tendo um possível fator protetor em 

pacientes graves (que apresentam aumento dessas 

moléculas). 

2. Quanto a estudos clínicos: Trás uma tabela com 

dosagens recomendadas de acordo com a gravidade 

dos sintomas dos pacientes, porém as instituições de 

saúde desses países estão se baseando em estudos 

in vitro ou pré-clínicos.

Não é uma revisão sistemática, pode haver viés de 

interpretação e infere dados de estudos in vitro 

para aplicação na população.

Para que o vírus possa entrar na célula, depende da 

ligação de uma proteína viral a um receptor celular 

na célula hospedeira e ativação de proteases, como 

a catepsina L e a catepsina B. O artigo fez um 

screening de 466 drogas, in vitro, usando um modelo 

de linhagem celular de células da retina humana e 

reporta que a droga Adamantina (usada no 

tratamento contra a doença de Parkinson) teve um 

papel de reduzir a expressão dessas proteínas, bem 

como das demais proteínas downstream da via.

Trata-se de um estudo in vitro que utilizou uma 

linhagem celular originalmente utilizada para 

estudos em células neuronais, sobretudo para o 

teste de psicotrópicos, pouco relacionada a 

infecção e tecido-alvo do covid-19.

Trata-se de uma revisão sistemática com possíveis 

tratamentos a serem utilizados no combate ao 

COVID-19. O corticoide  foi o remédios mais 

mencionado e usados nesses estudos, apesar do 

alerta de segurança feito pela OMS e CDC. Em 

seguida, os mais mencionados foram os antivirais 

Lopinavir, oseltamivir e cloridrato de arbidol.

O artigo não descreve características demográficas 

de cada estudo, intervenções realizadas, nem 

desfechos em detalhes.  Não menciona possíveis 

conflitos de interesse e nem vieses dos artigos ou 

de sua análise

Foram avaliados in vitro 1.520 medicamentos 

aprovados e não patenteados que compõem o 

Prestwick Chemical Library (PCL), identificando 90 

drogas com efeito de inibição da replicação viral. 

Após análise de citotoxicidade e de inibição, foram 

selecionados 12 compostos: Azitromicina, 

Omeprazol, Cloridrato de oxprenolol, Hidroxi-

cloroquina, Alprostadil, Dolutegravir, Sulfadoxina, 

Dicloridrato de opipramol, Cloridrato de quininina 

monohidratada, Arbidol, Remdesivir. Os achados 

podem contribuir no direcionamento de pesquisas de 

drogas mais potentes, a partir da avaliação in vitro já 

realizada.
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Avaliação da sensibilidade e especificidade do kit 

Viva-Diag (teste rápico) produzido pelo kit Jiangsu 

Medomics Medical Technologies. Teste envolveu 

191 pacientes com diagnóstico confirmado para 

COVID-19 por meio de RT-PCR, com amostras 

consecutivas de soro desses pacientes com dias 

diferentes de evolução. Foram avaliadas a presença 

de anti- SARS-CoV-2-IgM e IgG, a sensibilidade do 

teste foi de 30%, houve aumento da sensibilidade de 

testes sorológicos à medida que se aumenta o 

intervalo entre início dos sintomas e o teste, 

atingindo 66,67% 15 dias após o início dos sintomas. 

Outro achado importante foi a baixa concordância 

entre o RT-PCR e o teste rápido, apenas 43% dos 

positivos para RT-PCR foram positivos no teste 

rápido. Apesar das limitação do teste para 

diagnóstico quando comparado ao RT-PCR, ele 

pode detectar exposição prévia ao vírus em pessoas 

que atualmente estejam saudáveis.

O estudo considerou três cenários de transmissão de 

COVID-19 na China para uso de máscaras faciais: 

(1) uma política universal em todas as regiões da 

China continental; (2) uma política universal apenas 

no epicentro (província de Hubei, China); e (3) 

nenhuma implementação, considerando o período de 

janeiro a junho de 2020. O modelo de previsão 

estimou a gravidade da escassez entre 20 de janeiro 

e 30 de junho de 2020. Em todos os cenários de 

política de uso de máscaras faciais, a escassez de 

máscaras faciais N95 ocorreria no dia 4 (24 de 

janeiro de 2020) e duraria até o final do período, 

diária sendo a escassez máxima diária de 589,5, 

49,3 e 37,5 milhões em cada um dos três cenários, 

respectivamente. Os autores concluíram que a 

escassez, principalmente para máscaras faciais N95, 

ocorreria independentemente da implementação de 

uma política universal de uso de máscaras faciais. A 

combinação de máscaras e de outras medidas (lavar 

as mãos) são essenciais para redução da 

transmissão.

Modelagens matemáticas têm limitações inerentes, 

a saber, tratam-se de representações limitadas da 

realidade. Em geral, quanto mais simples o 

modelo, menos ele se aproxima da realidade e 

menos ele "explica" o fenômeno que se propõe a 

explicar. Ademais, as variáveis que "alimentam" o 

modelo são coletadas de dados específicos de 

cada local, com particularidades da população que 

se pretende estudar.

O estudo analisou a concentração de anticorpos 

neutralizantes em soroconvalescentes de pessoas 

que tiveram COVID-19, e discute os níveis altamente 

variáveis destes anticorpors conforme idade. Os 

resulaydos indicaram que o plasma e o soro 

convalescentes dos doadores recuperados devem 

ser titulados antes do uso na terapia passiva de 

anticorpos, o que pode ser facilmente empregado 

utilizando  ensaio de neutralização 

Não foi possível avaliar os riscos de vieses, as 

informações não foram suficientes. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



Foi relatado que a indometacina tem uma atividade 

antiviral direta e potente contra o pseudovírus SARS 

CoV-2, teoricamente, em concentrações inibitórias 

(1micromolar) facilmente atingidas com uma 

administração oral de 50 mg de indometacina (que 

fornecem uma conc. plasmática de 7 - 10 

micromolar).

Trata-se de estudos preliminares de bancada em 

apenas um único grupo celular. Embora tenha sido 

feito um estudo pré-clínico em cachorros, para se 

confirmar a eficacia da indometacina in vivo, os 

resultados demonstram que sua eficácia é 

semelhante ao tratamento com soro anti-

coronavírus canino, hemoglobina canina, 

imunoglobulina caninas e tratamentos com 

interferon.

Dentre os 539 pacientes: 81 casos graves (15,0%); 

mediana da idade de 50 (39-65) anos; 37% sexo 

feminino; 53,1% possuiam comorbidades crônicas;  

51 (63,0%) foram tratados em UTIs. No Dia 1, 77 

pacientes (95,1%) foram admitidos, em 76 deles 

(93,8%) foram administrados suporte respiratório, 

incluindo 51 (67,9%) por oxigenoterapia 

convencional. Dia 28, três (3,7%) faleceram e 25 

(30,9%) ainda estavam hospitalizados. Oxigenio 

terapia foi o suporte respiratório mais utilizado e 

atendeu 62,7% do suporte respiratório necessário, 

seguido de cânula nasal de alto fluxo (19,5%) e 

ventilação mecânica não invasiva (10%). O 

tratamento multi-estratégia para pacientes graves 

com COVID-19 incluiu identificação precoce e 

cuidados críticos oportunos, incluindo, em particular, 

o suporte respiratório apropriado. A disponibilização 

suficiente de equipamento convencional de oxigênio 

deve ser priorizada.

O estudo tem as seguintes limitações. Primeiro, 

uma pequena parte dos dados foi coletada 

retrospectivamente, levando a uma possível 

incompletude e imprecisão para algumas variáveis. 

Segundo, o estudo foi principalmente descritivo 

devido ao pequeno tamanho da amostra, e são 

necessárias evidências mais rigorosas para ilustrar 

os benefícios do uso de COT no estágio inicial. 

Terceiro, os resultados relatados podem não ser 

generalizáveis para populações com impacto 

completamente diferente das estratégias de 

pandemia e de governo.

Pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-

CoV2 apresentaram maior contagem de plaquetas 

do que aqueles induzidos por não SARS-CoV2.

Nos pacientes infectados com SARS-CoV2, aqueles 

com dímero D (produto da degradação da fibrina) 

marcadamente elevado podem se beneficiar do 

tratamento anticoagulante (heparina).

Primeiro, existe um potencial viés de seleção neste 

estudo retrospectivo, por exemplo, a Heparina de 

Baixo Peso Molecular pode ter sido utilizada em 

pacientes com sintomas direcionados ou histórico 

médico, que não foram controlados durante a 

seleção. Segundo, a influência de outras terapias 

nesses pacientes não foi avaliada. No entanto, este 

estudo incluiu uma grande população de pacientes 

críticos. Acredita-se que os resultados do presente 

estudo ainda têm certa significância clínica.

Os autores descreveram um protocolo para 

desinfecção de EPIs (Máscaras N95, máscaras 

cirúrgicas, aventais de isolamento, protetores faciais 

e óculos) baseado em dois métodos: Irradiação 

ultravioleta e tratamento térmico.

Com a escessez de EPIs em todo mundo, a 

reutilização de materiais, de maneira segura, pode 

minimizar estes impactos. Limitação: O protocolo 

foi baseado em estudos com Sars-Cov.
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ESTUDOS SIMILARES APOIADOS PELO DECIT

Não há estudo semelhante financiado pelo Decit.

Não há estudo similar financiado pelo Decit
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Não há estudo similar financiado pelo Decit

Não há estudo similar financiado pelo Decit

Não há estudo similar financiado pelo Decit

Não há estudo similar financiado pelo Decit
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Similar - Não se enquadra. Embora, esse estudo ratificam os estudos 

Solidarity e Coalizão COVID.

Não existem estudos similares apoiados pelo Decit

Não existem estudos similares apoiados pelo Decit
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COALIZÃO COVID-19 BRASIL

Não existem estudos similares apoiados pelo Decit

SOLIDARITY- OMS

SOLIDARITY- OMS e COALIZÃO COVID-19 BRASIL 

 Não existem estudos similares apoiados pelo Decit para as drogas: 

Omeprazol, Cloridrato de oxprenolol, Alprostadil, Dolutegravir, 

Sulfadoxina, Dicloridrato de opipramol, Cloridrato de quininina 

monohidratada e Arbidol
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Não existem estudos similares apoiados pelo Decit

Não existem estudos similares apoiados pelo Decit

 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento 

de SARS-COV2 
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Não há estudo similar financiado pelo Decit

Não há estudo similar financiado pelo Decit

Não há estudo similar financiado pelo Decit

Não há estudo similar financiado pelo DecitIm
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TECNOLOGIA TIPO DE ESTUDO

Tratamento Pré-clínico/ in vitro

Prevenção Série/ relato de casos
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Diagnóstico Transversal

Procedimento Coorte

Outro Ensaio Clínico

Documento institucional
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Documento institucional

Documento institucional

Documento institucional
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
ATUALIZAÇÃO DE 08 DE ABRIL DE 2020

–  10 ESTUDOS ENCONTRADOS – 

HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR (HBPM)
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO

O período de hospitalização foi igual nos dois grupos. O estudo descreve que a HBPM pode 
melhorar a disfunção da coagulação de pacientes com COVID-19 e possui efeitos anti-inflamatórios 
na redução da IL-6 e no aumento da % de linfócitos, que podem ser usados   como um potencial 
medicamento terapêutico para o tratamento da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o “JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies 
(non-randomized experimental studies), (07/09), o estudo tem boa qualidade 
metodológica, pois define com clareza as variáveis estudadas, os participantes 
dos grupos comparados (intervençao e controle) possuiam as mesmas 
características clínicas e parâmetros bioquímicos, e todos eles receberam o 
mesmo tratamento padrão (mesmos medicamentos e mesmo cuidado clínico), 
excetuando-se a intervenção de interesse (uso da HBPM), os desfechos foram 
medidos de maneira igual entre os grupos, de forma confiável, e os dados foram 
analizados por método estatístico apropriado.

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
SÉRIE DE CASOS

Baseado em observação dos sintomas leves de pacientes diagnosticados com COVID-19, sugere-
se o uso de medicamento homeopático “gênio pandêmico” que podem ser usados para os sintomas 
leves da doença, que inclui: Arsenicum album, Bryonia alba, China officinalis, Chininum arsenicosum 
e Phosphorus. Não menciona posologia ou tempo de tratamento.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de um estudo preliminar, que observou sintomas de 27 pacientes e 
propõe a adoção desse medicamento de “gênio pandêmico”, mas cujos próprios 
autores reconhecem a limitação e necessidade de realização de estudo caso-
controle.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA (NÃO SISTEMÁTICA)

Os dados disponíveis não são suficientes para sugerir ainda qualquer tratamento eficaz para 
erradicação do COVID-19, que possa ser utilizado em nível clínico. Ressalta que a motivação para 
se utilizar fármacos antivirais é obvia, por se tratar de uma doença viral. Contudo, alerta que o uso 
de antimaláricos, como cloroquina e hidroxicloroquina, devem ser embasados por estudos clínicos, 
muitos ainda em andamento. Por fim, ressalta os efeitos tóxicos que esses fármacos podem apresentar, 
sugerindo que a hidroxicloroquina parece ser menos tóxica que a cloroquina.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Avaliação pela ferramenta AMSTAR 2 (03/16): Trata-se de uma revisão de 
literatura com baixa qualidade, que apresentou uma série de estudos, de 
vários tipos, conduzidos com fármacos para o tratamento do COVID-19. Muitos 
desses fármacos já estão sendo utilizados em ensaios clínicos mais robustos no 
Brasil, como o lopinavir/ritonavir, remdesivir, hidroxicloroquina + azitromicina, 
cloroquina, etc.

VACINA
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Os autores listam alguns estudos que tentam desenvolver vacinas contra SARS e MERS. A maioria 
destes estudos tem a proteína-S como o alvo principal e por isso, os autores acreditam que deva ser 
o ponto de partida para desenvolvimento de vacinas para Covid-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de um artigo de revisão de literatura que sugere um ponto de partida 
para o desenvolvimento de vacina contra Sars-Cov-2. Apesar da importância, é 
um artigo “velho”, já que a data de publicação é 28 de fevereiro. A avaliação de 
acordo com a ferramenta AMSTAR é 0/16. O artigo não apresenta metodologia.
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ANTIVIRAIS: REMDESIVIR, CHLOROQUINE, 
HYDROXYCHLOROQUINE, LPV/R, RIBAVIRIN, 
NITAZOXANIDE E NELNEVIR. IMUNOMODULADORES: 
INTERFERON ALFA, BARICINIB, TOCILIZUMAB, TERAPIA DE 
PLASMA CONVALESCENTE E CORTICOSTERÓIDEA
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Os autores apresentam para os medicamentos citados o uso terapêutico, mecanismo de ação, 
justificativa para uso deste no tratamento de Covid-19, dosagem e farmacocinética, efeitos adversos 
e considerações sobre a administração destes fármacos.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

O artigo não apresenta metodologia (AMSTAR 0/16), mas os achados são 
muito significativos para direcionamento do tratamento de Covid-19 com os 
medicamentos listados.

REPOSICIONAMENTO DE DROGAS PARA TRATAMENTO DA 
COVID-19
MODELAGEM MATEMÁTICA

Foram identificadas 10 possíveis drogas para tratamento da COVID-19 com atividade inibidoras 
de proteases, utilizando Machine Learning (ML), a saber: Saquinavir, Atazanavir, Indinavir, Lopinavir, 
Tipranavir, Amprenavir, Fosamprenavir, Ritonavir, Darunavir e Paritaprevir. Considerando outros 
critérios de seleção, Saquinavir se mostrou com medicamento mais eficaz.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A acurácia da predição foi de 73%. No entanto,  outros estudos devem ser 
conduzidos para aprofundar os resultados.
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REMDESIVIR, LOPINAVIR, RITONAVIR, EMETINE, 
HOMOHARRINGTONINE
ESTUDO IN VITRO

O estudo confirma, in vitro, a atividade antiviral de quatro compostos que foram relatados como 
inibidores de replicação do SARS-CoV-2  e de outros coronavírus. Os resultados do estudo sugerem 
que as combinações de terapias  ajudam a reduzir a concentração efetiva contra o SARS-CoV-2 a partir 
de uma concentração plasmática terapêutica máxima.Remdesivir, Lopinavir, Homoharringtonine  e o 
dicloridrato de emetina inibem a replicação de SARS-CoV-2. Observou-se o efeito antiviral do Lopinavir, 
mas não do Ritonavir contra SARS-CoV-2 in vitro.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

O autor faz referência de seus resultados in vitro com resultados parciais de 
estudos clínicos os quais ainda não respondem perguntas sobre eficácia e 
segurança da molécula estudada.

DURANAVIR
ESTUDO IN VITRO

Estudo in vitro, utilizando células Caco-2 (células de carcinoma de cólon humano imortalizadas) 
que testou o uso do Darunavir (DRV - medicamento usado no HIV) como inibidor da replicação viral 
do COVID-19. O Remdesivir foi usado como controle positivo. Foram testadas ambas as drogas nas 
concentrações de 0.02 μM a 100 μM. O DRV não possui nenhuma atividade antiviral sobre COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Estudo in vitro, porém pode-se descartar o teste do Darunavir em ensaios pré-
clínicos, uma vez que não houve ação antiviral sobre o COVID-19.
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HIDROXICLOROQUINA
COMUNICADO À OPINIÃO PÚBLICA

Os autores ressaltam que: 1- a hidroxicloroquina não está isenta de efeitos adversos, dentre os 
quais a toxicidade ocular, que pode causar declínio visual irreversível. 2- Embora alguns resultados 
preliminares sugiram potenciais efeitos benéficos, vários ensaios clínicos ainda estão em andamento 
para avaliar a real eficácia e segurança deste medicamento em relação à infecção por COVID-19. 3- 
Atenção ao uso em altas doses nos protocolos clínicos e de gerenciamento de infecções respiratórias 
pelo COVID-19. 4- Informam que o uso será regulado exclusivamente pelo MS do Paraguai.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não foram apresentadas ou mencionadas a metodologia e as referências para 
elaboração do Comunicado. Contudo, o documento traz a visão de como 
outros países estão enfrentando a questão do uso da Hidroxicloroquina. São, 
portanto, informações importantes que devem ser levadas em consideração ao 
se utilizar tal fármaco, seja em ensaios clínicos ou na prática clínica de manejo 
dos pacientes com COVID-19.

Brionya alba, Rhus toxicodendron, Nux vomica, Arsenicum album, 
Opium sp., Phosphorus sp. e Carbo vegetabilis
PROTOCOLO DE PESQUISA CLÍNICA

Os autores apontam alguns medicamentos homeopáticos para tratamento sintomático de 
Covid-19. Casos leves: Brionya alba, Rhus toxicodendron, Nux vomica e Arsenicum album; Casos grave: 
Brionya alba, Arsenicum album, Opium sp. e Nux vomica; Estado crítico: Phosphorus sp., Brionya alba, 
Arsenicum album e Carbo vegetabilis.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Este protocolo tem como objetivo exemplificar a elaboração de um projeto de 
pesquisa para avaliação de medicamentos homeopáticos. Ainda não existem 
relatos da utilização dos medicamentos citados aqui para tratamento de 
Covid-19.
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 7 e 8 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

1 NCT04337996/ França Teste de diagnóstico PCR 

Teste Rápido de Orientação 
Diagnóstica (RODT) antigênico  

Teste rápido sorológico 

Não se aplica Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Tourcoing Hospital 

2 NCT04338347/ EUA Terapia celular Células derivadas de 
cardiosfera alogênicas CAP-
1002 

Sem comparador Disponível 8 de abril 
de 2020 

Capricor Inc. 

3 NCT04338074/ EUA Antifibrinoliticos Ácido tranexâmico Placebo Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University of Alabama at 
Birmingham 

4 NCT04338828/ EUA Vasodilatador pulmonar Gás de óxido nítrico Oxigênio inalado 
suplementar 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Massachusetts General 
Hospital 

Department of 
Anesthesia, Critical Care 
and Pain Medicine 
(DACCPM) 

Massachusetts General 
Hospital 

5 NCT04338360/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Disponível 8 de abril 
de 2020 

Mayo Clinic 
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 7 e 8 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

6 NCT04338958/ 
Alemanha 

Antineoplásico Ruxolitinib Sem comparador Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Prof. Dr. med. Andreas 
Hochhaus 

7 NCT04338126/ EUA Antifibrinoliticos Ácido tranexâmico Placebo Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University of Alabama at 
Birmingham 

8 NCT04338698/ 
Paquistão 

Diversos Hidroxicloroquina Azitromicina 

Oseltamivir 

Hidroxicloroquina + 
azitromicina 

Hidroxicloroquina + 
oseltamivir 

Oseltamivir + 
azitromicina 

Hidroxicloroquina + 
oseltamivir + 
azitromicina 

Sem comparador 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

 Shehnoor Azhar 

9 NCT04338568/ Bélgica Teste de diagnóstico 

 

Ultrasom de pulmão Comparação entre 
observadores 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Hasselt University 

Ziekenhuis Oost-Limburg 
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 7 e 8 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

10 NCT04338009/ EUA Anti-hipertensivos Permanecer no uso de 
inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina 
(IECAs) e de bloqueadores dos 
receptores da angiotensina 
(BRA) 

Descontinuar o uso de 
inibidores da enzima de 
conversão da 
angiotensina (IECAs) e 
de bloqueadores dos 
receptores da 
angiotensina (BRA) 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University of 
Pennsylvania 

11 NCT04337788/ França Telemedicina Aplicativos de telessaúde Tratamento de rotina Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University Hospital, 
Limoges 

12 NCT04338906/ 
Alemanha 

Inibidor de serina 
protease (pode ter 
atividade antiviral) 

Camostat + Hidroxicloroquina Placebo + 
hidroxicloroquina 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Heinrich-Heine 
University, Duesseldorf 

13 NCT04337918/ 
Canadá 

Solução para profilaxia Solução de liberação de óxido 
nítrico (NORS) 

Precauções padrão Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Sanotize Research and 
Development corp. 
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
ATUALIZAÇÃO DE 08 DE ABRIL DE 2020

–  10 ESTUDOS ENCONTRADOS – 

HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR (HBPM)
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO

O período de hospitalização foi igual nos dois grupos. O estudo descreve que a HBPM pode 
melhorar a disfunção da coagulação de pacientes com COVID-19 e possui efeitos anti-inflamatórios 
na redução da IL-6 e no aumento da % de linfócitos, que podem ser usados   como um potencial 
medicamento terapêutico para o tratamento da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o “JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies 
(non-randomized experimental studies), (07/09), o estudo tem boa qualidade 
metodológica, pois define com clareza as variáveis estudadas, os participantes 
dos grupos comparados (intervençao e controle) possuiam as mesmas 
características clínicas e parâmetros bioquímicos, e todos eles receberam o 
mesmo tratamento padrão (mesmos medicamentos e mesmo cuidado clínico), 
excetuando-se a intervenção de interesse (uso da HBPM), os desfechos foram 
medidos de maneira igual entre os grupos, de forma confiável, e os dados foram 
analizados por método estatístico apropriado.

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
SÉRIE DE CASOS

Baseado em observação dos sintomas leves de pacientes diagnosticados com COVID-19, sugere-
se o uso de medicamento homeopático “gênio pandêmico” que podem ser usados para os sintomas 
leves da doença, que inclui: Arsenicum album, Bryonia alba, China officinalis, Chininum arsenicosum 
e Phosphorus. Não menciona posologia ou tempo de tratamento.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de um estudo preliminar, que observou sintomas de 27 pacientes e 
propõe a adoção desse medicamento de “gênio pandêmico”, mas cujos próprios 
autores reconhecem a limitação e necessidade de realização de estudo caso-
controle.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA (NÃO SISTEMÁTICA)

Os dados disponíveis não são suficientes para sugerir ainda qualquer tratamento eficaz para 
erradicação do COVID-19, que possa ser utilizado em nível clínico. Ressalta que a motivação para 
se utilizar fármacos antivirais é obvia, por se tratar de uma doença viral. Contudo, alerta que o uso 
de antimaláricos, como cloroquina e hidroxicloroquina, devem ser embasados por estudos clínicos, 
muitos ainda em andamento. Por fim, ressalta os efeitos tóxicos que esses fármacos podem apresentar, 
sugerindo que a hidroxicloroquina parece ser menos tóxica que a cloroquina.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Avaliação pela ferramenta AMSTAR 2 (03/16): Trata-se de uma revisão de 
literatura com baixa qualidade, que apresentou uma série de estudos, de 
vários tipos, conduzidos com fármacos para o tratamento do COVID-19. Muitos 
desses fármacos já estão sendo utilizados em ensaios clínicos mais robustos no 
Brasil, como o lopinavir/ritonavir, remdesivir, hidroxicloroquina + azitromicina, 
cloroquina, etc.

VACINA
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Os autores listam alguns estudos que tentam desenvolver vacinas contra SARS e MERS. A maioria 
destes estudos tem a proteína-S como o alvo principal e por isso, os autores acreditam que deva ser 
o ponto de partida para desenvolvimento de vacinas para Covid-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de um artigo de revisão de literatura que sugere um ponto de partida 
para o desenvolvimento de vacina contra Sars-Cov-2. Apesar da importância, é 
um artigo “velho”, já que a data de publicação é 28 de fevereiro. A avaliação de 
acordo com a ferramenta AMSTAR é 0/16. O artigo não apresenta metodologia.
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ANTIVIRAIS: REMDESIVIR, CHLOROQUINE, 
HYDROXYCHLOROQUINE, LPV/R, RIBAVIRIN, 
NITAZOXANIDE E NELNEVIR. IMUNOMODULADORES: 
INTERFERON ALFA, BARICINIB, TOCILIZUMAB, TERAPIA DE 
PLASMA CONVALESCENTE E CORTICOSTERÓIDEA
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Os autores apresentam para os medicamentos citados o uso terapêutico, mecanismo de ação, 
justificativa para uso deste no tratamento de Covid-19, dosagem e farmacocinética, efeitos adversos 
e considerações sobre a administração destes fármacos.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

O artigo não apresenta metodologia (AMSTAR 0/16), mas os achados são 
muito significativos para direcionamento do tratamento de Covid-19 com os 
medicamentos listados.

REPOSICIONAMENTO DE DROGAS PARA TRATAMENTO DA 
COVID-19
MODELAGEM MATEMÁTICA

Foram identificadas 10 possíveis drogas para tratamento da COVID-19 com atividade inibidoras 
de proteases, utilizando Machine Learning (ML), a saber: Saquinavir, Atazanavir, Indinavir, Lopinavir, 
Tipranavir, Amprenavir, Fosamprenavir, Ritonavir, Darunavir e Paritaprevir. Considerando outros 
critérios de seleção, Saquinavir se mostrou com medicamento mais eficaz.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A acurácia da predição foi de 73%. No entanto,  outros estudos devem ser 
conduzidos para aprofundar os resultados.
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REMDESIVIR, LOPINAVIR, RITONAVIR, EMETINE, 
HOMOHARRINGTONINE
ESTUDO IN VITRO

O estudo confirma, in vitro, a atividade antiviral de quatro compostos que foram relatados como 
inibidores de replicação do SARS-CoV-2  e de outros coronavírus. Os resultados do estudo sugerem 
que as combinações de terapias  ajudam a reduzir a concentração efetiva contra o SARS-CoV-2 a partir 
de uma concentração plasmática terapêutica máxima.Remdesivir, Lopinavir, Homoharringtonine  e o 
dicloridrato de emetina inibem a replicação de SARS-CoV-2. Observou-se o efeito antiviral do Lopinavir, 
mas não do Ritonavir contra SARS-CoV-2 in vitro.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

O autor faz referência de seus resultados in vitro com resultados parciais de 
estudos clínicos os quais ainda não respondem perguntas sobre eficácia e 
segurança da molécula estudada.

DURANAVIR
ESTUDO IN VITRO

Estudo in vitro, utilizando células Caco-2 (células de carcinoma de cólon humano imortalizadas) 
que testou o uso do Darunavir (DRV - medicamento usado no HIV) como inibidor da replicação viral 
do COVID-19. O Remdesivir foi usado como controle positivo. Foram testadas ambas as drogas nas 
concentrações de 0.02 μM a 100 μM. O DRV não possui nenhuma atividade antiviral sobre COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Estudo in vitro, porém pode-se descartar o teste do Darunavir em ensaios pré-
clínicos, uma vez que não houve ação antiviral sobre o COVID-19.
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HIDROXICLOROQUINA
COMUNICADO À OPINIÃO PÚBLICA

Os autores ressaltam que: 1- a hidroxicloroquina não está isenta de efeitos adversos, dentre os 
quais a toxicidade ocular, que pode causar declínio visual irreversível. 2- Embora alguns resultados 
preliminares sugiram potenciais efeitos benéficos, vários ensaios clínicos ainda estão em andamento 
para avaliar a real eficácia e segurança deste medicamento em relação à infecção por COVID-19. 3- 
Atenção ao uso em altas doses nos protocolos clínicos e de gerenciamento de infecções respiratórias 
pelo COVID-19. 4- Informam que o uso será regulado exclusivamente pelo MS do Paraguai.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não foram apresentadas ou mencionadas a metodologia e as referências para 
elaboração do Comunicado. Contudo, o documento traz a visão de como 
outros países estão enfrentando a questão do uso da Hidroxicloroquina. São, 
portanto, informações importantes que devem ser levadas em consideração ao 
se utilizar tal fármaco, seja em ensaios clínicos ou na prática clínica de manejo 
dos pacientes com COVID-19.

Brionya alba, Rhus toxicodendron, Nux vomica, Arsenicum album, 
Opium sp., Phosphorus sp. e Carbo vegetabilis
PROTOCOLO DE PESQUISA CLÍNICA

Os autores apontam alguns medicamentos homeopáticos para tratamento sintomático de 
Covid-19. Casos leves: Brionya alba, Rhus toxicodendron, Nux vomica e Arsenicum album; Casos grave: 
Brionya alba, Arsenicum album, Opium sp. e Nux vomica; Estado crítico: Phosphorus sp., Brionya alba, 
Arsenicum album e Carbo vegetabilis.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Este protocolo tem como objetivo exemplificar a elaboração de um projeto de 
pesquisa para avaliação de medicamentos homeopáticos. Ainda não existem 
relatos da utilização dos medicamentos citados aqui para tratamento de 
Covid-19.
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 7 e 8 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

1 NCT04337996/ França Teste de diagnóstico PCR 

Teste Rápido de Orientação 
Diagnóstica (RODT) antigênico  

Teste rápido sorológico 

Não se aplica Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Tourcoing Hospital 

2 NCT04338347/ EUA Terapia celular Células derivadas de 
cardiosfera alogênicas CAP-
1002 

Sem comparador Disponível 8 de abril 
de 2020 

Capricor Inc. 

3 NCT04338074/ EUA Antifibrinoliticos Ácido tranexâmico Placebo Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University of Alabama at 
Birmingham 

4 NCT04338828/ EUA Vasodilatador pulmonar Gás de óxido nítrico Oxigênio inalado 
suplementar 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Massachusetts General 
Hospital 

Department of 
Anesthesia, Critical Care 
and Pain Medicine 
(DACCPM) 

Massachusetts General 
Hospital 

5 NCT04338360/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Disponível 8 de abril 
de 2020 

Mayo Clinic 
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 7 e 8 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

6 NCT04338958/ 
Alemanha 

Antineoplásico Ruxolitinib Sem comparador Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Prof. Dr. med. Andreas 
Hochhaus 

7 NCT04338126/ EUA Antifibrinoliticos Ácido tranexâmico Placebo Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University of Alabama at 
Birmingham 

8 NCT04338698/ 
Paquistão 

Diversos Hidroxicloroquina Azitromicina 

Oseltamivir 

Hidroxicloroquina + 
azitromicina 

Hidroxicloroquina + 
oseltamivir 

Oseltamivir + 
azitromicina 

Hidroxicloroquina + 
oseltamivir + 
azitromicina 

Sem comparador 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

 Shehnoor Azhar 

9 NCT04338568/ Bélgica Teste de diagnóstico 

 

Ultrasom de pulmão Comparação entre 
observadores 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Hasselt University 

Ziekenhuis Oost-Limburg 
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 7 e 8 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

10 NCT04338009/ EUA Anti-hipertensivos Permanecer no uso de 
inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina 
(IECAs) e de bloqueadores dos 
receptores da angiotensina 
(BRA) 

Descontinuar o uso de 
inibidores da enzima de 
conversão da 
angiotensina (IECAs) e 
de bloqueadores dos 
receptores da 
angiotensina (BRA) 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University of 
Pennsylvania 

11 NCT04337788/ França Telemedicina Aplicativos de telessaúde Tratamento de rotina Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

University Hospital, 
Limoges 

12 NCT04338906/ 
Alemanha 

Inibidor de serina 
protease (pode ter 
atividade antiviral) 

Camostat + Hidroxicloroquina Placebo + 
hidroxicloroquina 

Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Heinrich-Heine 
University, Duesseldorf 

13 NCT04337918/ 
Canadá 

Solução para profilaxia Solução de liberação de óxido 
nítrico (NORS) 

Precauções padrão Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Sanotize Research and 
Development corp. 
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA ENTRE 8 E 9 DE ABRIL DE 2020

– 23 ESTUDOS ENCONTRADOS – 

HIDROXICLOROQUINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

O uso de hidroxicloroquina para impedir a progressão da doença para a sua fase severa diante 
do processo patológico da COVID-19. Essa progressão foi maior no grupo controle. Houve diferença 
significativa entre os grupos e no grupo da HCQ: foi menor o tempo de remissão da tosse, o tempo 
de recuperação da temperatura corporal. Ao se avaliar o exame de imagem, TC de tórax, 6 dias após a 
entrada dos pacientes no estudo, no grupo HCQ obteve-se 80.6% (25/31) e no grupo controle 54.8% 
(17/31) dos pacientes com melhora da pneumonia. Ainda no grupo da HCQ houve reações adversas 
moderadas. Dos 4 pacientes que houve progressão da doença para severa, era do grupo controle.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A avaliação foi considerada moderada (9/13) com o uso da ferramenta “Checklist 
for Randomized Controlled Trials – Joanna Bringgs”. Embora seja um estudo clínico 
randomizado, duplo cego, com randomização eletrônica, o tamanho da amostra foi 
pequena. Nos seus critérios de elegibilidade, exclui pacientes com doenças hepáticas, 
renais e com retinopatia o que ratifica a atenção em pacientes com tais comorbidades. 

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO

Autores descrevem que o regime posológico de 600 mg (200 mg, 3x/dia), utilizado no famoso estudo 
do Prof. Didier Raoult (Marselha, França) é inadequado para atingir o alvo de 1 - 2 mg/L (conc. sanguínea 
ótima, definida por modelos in silico e in vitro) em 13 pacientes com COVID-19. A concentração terapêutica 
com essa posologia só seria atingida após 2 dias de tratamento. Por fim, sugerem nova posologia de 800 mg 
(400 mg, 2x/dia) no 1º dia, seguidos de 400 mg (200 mg, 2x/dia) durante 7 dias, e ressaltam a necessidade 
de monitorização terapêutica da hidroxicloroquina durante o tratamento de pacientes com COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

O alvo terapêutico sugerido no artigo (conc. plasm. de 1 a 2 mg/L) foi definido 
baseado em um estudo in vitro, onde foi feita uma projeção das doses para 
pacientes com COVID-19, e em outro estudo que usava hidroxicloroquina 
(HCQ) em pacientes com Lupus Eritematoso. Mais estudos farmacocinéticos 
são necessários para se compreender as variações farmacocinéticas da 
HCQ em pacientes com COVID-19, sobretudo estudos in vivo. A sugestão de 
Monitorização Terapêutica da HCQ feita pelos autores poderá ser de grande valia 
para se ajustar a posologia a cada paciente, de acordo com sua necessidade.
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HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA 
EDITORIAL 

O autor cita que há uma relação entre a COVID-19 e a esteatose hepática, mas ainda não está 
clara, uma vez que a base de evidências está em construção. Ele cita que pacientes com COVID-19 
têm aumentado o nível sérico da quimiocina que exarceba a esteatose hepática. Pacientes diabéticos 
também podem ter essa injúria hepática por conta do up-regulation dos receptores de ECA2.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Os descritivos do autor são baseados em evidências ainda não conclusivas.

HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA
OPINIÃO DE ESPECIALISTAS

Os autores alertam para os riscos do uso combinado dos fármacos hidroxicloriquina e azitromicina, 
ambos com potencial de causar taquicardia ventricular, com intervalo QT aumentado (Torsades des Pointes). 
Sugerem mecanismos para minimizar o risco de arritmia, como o monitoramento de ritmo cardíaco e 
eletrocardiográfico do intervalo QT, com suspensão dos fármacos em pacientes com síndrome do QT longo 
congênito, ou nos casos de um QT basal de ≥ 500 mseg, ou se exceder um limite predefinido de 500 mseg, 
e correção de hipocalemia para níveis > 4 mEq/L e hipomagnesemia para níveis de > 2 mg/dL.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Usando a ferramenta “JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion Papers”, 
houve 05/06 critérios atendidos. Embora não tenham sido citadas referências 
bibliográficas para embasar as opiniões emitidas, as informações descritas no 
artigo são importantes, considerando os estudos clínicos desenvolvidos no país 
com os fármacos em questão.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
EDITORIAL

Artigo de opinião recomenda cautela quanto a conclusões sobre cloroquina ou hidroxicloroquina 
para tratamento de COVID-19. Estudos in vitro investigaram a atividade antiviral dessas células contra 
os vírus: influenza, Zika, Epstein-Barr, Ebola, chikungunya e dengue. O autor destaca que houve 
frustrações na transição de estudos pré-clínicos para clínicos. Em seguida, o autor comenta sobre 
os resultados preliminares da hidroxicloroquina para COVID-19 em ensaios clínicos, apontando 
limitações metodológicas, como relato seletivo. Ademais, os resultados disponíveis até o momento 
são de artigos pre print, ou seja, não passaram pela validação da revisão por pares.5
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a Ferramenta de Avaliação Crítica de Texto e Opinião, houve 
6/6 critérios atendidos. O artigo de opinião é bem fundamentado com artigos 
científicos e análise crítica, além de trazer um alerta a todos os interessados em 
um tratamento efetivo contra a COVID-19.

PLASMA CONVALESCENTE
RELATO DE CASO

Relato de caso envolvendo 10 pacientes que receberam 200 ml de plasma convalescente (PC) 
derivado de doadores recuperados com os títulos de anticorpos neutralizantes acima de 1: 640. A terapia 
de PC foi complementar a outros medicamentos (9 receberam arbidol em monoterapia ou combinação 
com ribavirina ou peramivir, enquanto um paciente recebeu ribavirina em monoterapia e 06 pacientes 
receberam metilprednisolona intravenosa) e suporte ventilatório. Observaram melhora dos sintomas 
clínicos, aumento da saturação e melhora de parâmetros circulatórios 3 dias após a transfusão. Três 
pacientes já apresentavam carga viral indetectável no dia da transfusão, e, após a transfusão, todos os 
pacientes apresentaram carga viral indetectável. Não foram observados efeitos adversos graves.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Usando a Ferramenta JBI Critical Appraisal for Case Report, 6/8 critérios foram 
atendidos, o que revela boa qualidade metodológica. Apesar de promissor, é um 
relato de caso de apenas 10 pacientes. Os autores reconhecem a necessidade 
de determinar qual o melhor dia e dosagem pra o tratamento com o plasma 
convalescente após o surgimento dos sintomas em ensaios controlados.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Os anticorpos passivos presentes no plasma foram uma opção terapêutica no passado para 
doenças infecciosas por outros coronavírus (SARS-CoV-1). O efeito de potencialização dependente 
de anticorpo (ADE) é relatado pelo autor como um dos riscos após a transfusão do plasma 
convalescente, embora ele refira que não há nenhum caso reportado até o momento para COVID-19. 
Há um potencial benefício profilático e terapêutico que deve ser confirmado pelos estudos clínicos 
que estão em andamento.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A partir do uso da ferramenta AMSTAR-2 (0/16) de avaliação de revisão 
sistemática, o estudo tem baixa qualidade metodológica. A revisão não 
seguiu os critérios de uma revisão sistemática, tais como o método de busca 
de achados, de seleção dos estudos encontrados, bem como não discutiu 
sobre os achados dos artigos encontrados.
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MEDICAMENTOS IMUNOSSUPRESSORES 
REVISÃO SISTEMÁTICA

A quimioterapia citotóxica, os bloqueadores de IL-1 e IL-6, o imunossupressor tacrolimus e alvos 
na via JAK-STAT se mostraram eficientes no tratamento da SARS e/ou MERS. No entanto, ainda não há 
relatos da evidência dessas tecnologias no tratamento da COVID-19. O imunossupressor micofenolato 
de mofetila não teve resultados satisfatórios no controle de MERS-CoV.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR22, 03/16 critérios foram atendidos, o 
que reflete baixa qualidade metodológica. Ademais, os autores avaliaram o uso 
de vários medicamentos imunossupressores para o tratamento de SARS e/ou 
MERS, porém, não apresentam dados sobre o uso destes em COVID-19.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO

Ensaio piloto que realizou transplante de células tronco mesenquimais em 7 pacientes com 
pneumonia devido a COVID-19, e 3 pacientes receberam placebo. Todos os pacientes tinham curso de 
COVID-19 de grave a crítico. Antes do transplante, os pacientes apresentavam febre alta, fraqueza, falta 
de ar e baixa saturação de oxigênio. Após 4 dias do transplante, o estudo relata que tanto os sintomas 
quanto a saturação de oxigênio melhoraram nos pacientes que receberam a intervenção. Nenhuma 
reação alérgica aguda ou tardia foi observada. O desfecho primário de eficácia foi a diminuição de 
proteína C reativa primária.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com Ferramenta de Avaliação Crítica para Estudos quasi-
randomizados, houve 8/9 critérios atendidos. Falta informação sobre: se os 
pacientes receberam tratamento / cuidados similares, exceto a exposição ou 
intervenção de interesse (transplante de células tronco)..

DOXAZOSINA, PRAZOSINA, SILODOSINA, TERAZOSINA E 
TAMSULOSINA
ESTUDO DE CASO-CONTROLE

Foi investigado o potencial dos antagonistas α1-AR na prevenção de complicações da síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) por meio de análise retrospectiva de pacientes hospitalizados (2010-
2017). Foram incluídos 12.673 homens (45 a 64 anos) desses, 1.189 pacientes (9,4%) receberam 
antagonistas de α1-AR (doxazosina, prazosina, silodosina, terazosina e tamsulosina), 8,1% faleceram 
no hospital e 15,6% receberam ventilação mecânica invasiva. Pacientes com uso prévio de antagonistas 
de α1-AR apresentaram menores chances ajustadas (ORa) de necessitar de ventilação mecânica 
invasiva e de mortalidade em comparação com não usuários. Os achados apoiam uma justificativa 
clínica para o estudo de antagonistas α1-AR na profilaxia da SRAG.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Existem limitações inerentes a utilização de bancos de dados e da análise 
retrospectiva, os resultados apenas sugerem benefício terapêutico dos 
antagonistas do α1-AR., que precisam ter ainda estudados os efeitos colaterais, 
sugerindo cautela.

VACINA BCG
TRANSVERSAL

Países que adotam a política de vacinação da BCG tiveram um menor número de casos e mortes 
de COVID-19, por milhão de pessoas, quando comparados à países que não adotavam mais essa 
política e aqueles que nunca adotaram. O estudo avaliou 136 países.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com Ferramenta de Avaliação para estudos transversais, houve 6/8 
critérios atendidos. Estudo retrospectivo com difícil controle de variáveis de 
confundimento. Os autores avaliaram dois destes fatores, expectativa de vida 
e temperatura média dos países, porém é provável que outros fatores não 
tenham sido detectados e controlados.

VACINA BCG
TRANSVERSAL

Foi calculada a mortalidade atribuível a COVID-19 por população de 1 milhão de habitantes 
nos 50 países mais afetados, e esse dado foi cruzado com a inclusão da vacina BCG no plano de 
imunizações nacionais. Na regressão linear ajustada por variáveis confundidoras, a mortalidade 
atribuível a COVID-19 em países que adotaram a BCG era 5,8 vezes mais baixa (IC 95%: 1,8 - 19,0) do 
que em países que não usavam a BCG. Análise de sensibilidade excluiu a China pela alta mortalidade 
e a estimativa mudou para 5,7.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com Ferramenta de Avaliação Crítica para estudos transversais 
analíticos, houve 6/8 critérios atendidos. As limitações são: descrição 
insuficiente dos sujeitos e contexto do estudo; a exposição a vacina foi 
determinada pela inclusão no calendário de vacinação nacional, o que não 
confirma se a população de fato foi exposta.
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VANCOMICINA, AMICACINA E OSELTAMIVIR, ALÉM DE 
MEDIDAS DE SUPORTE 
RELATO DE CASO

Os sintomas de COVID-19 em neonato de 15 dias de vida, com histórico de doença na mãe, foram 
febre, angústia respiratória e manchas avermelhadas. No segundo dia de admissão foi observada 
melhora, e alta ocorreu no 6º dia. Os autores destacaram como sintomas atípicos de COVID-19 a presença 
de manchas avermelhadas na pele e ausência de tosse, mesmo na presença de angústia respiratória.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a Ferramenta de Avaliação crítica de relatos de caso, o artigo 
apresentou boa qualidade, com descrição detalhada dos aspectos clínicos, 
antecedentes e tratamento, embora não tenham sido detalhado aspectos 
demográficos (sexo e raça).

IMUNOGLOBULINA 
RELATO DE CASO

Este relato de caso demonstra que, ao administrar altas doses de imunoglobulina no início da 
fase severa da COVID-19, o medicamento funciona como eficiente imunomodulador e evita o início da 
cascata inflamatória. Essas altas doses foram administradas em pacientes que previamente utilizaram 
antirretrovirais. A dose administrada:0,3-0,5g por kg por dia e por 5 dias foi usada nos relatos, sem 
relato de evento adverso. O tempo de administração da imunoglobulina é fator chave.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Como limitações metodológicas, destaca-se que somente 3 pacientes foram 
avaliados e os antivirais usados foram diferentes nos 3 casos. Ademais, um dos 
pacientes tinha hipertensão e usava medicamento que pode ter efeito protetor.

TOCILIZUMABE
RELATOS DE CASOS

Neste estudo, 15 pacientes com COVID-19 foram tratados (2 moderados, 6 graves e 7 críticos). 
Dos 4 pacientes críticos que receberam apenas uma dose diária de tocilizumabe, 3 morreram e 1 
não obteve melhora no PCR, para os demais pacientes, o PCR melhorou dentro de 1 semana. O 
tocilizumabe (TCZ) parece ser uma opção de tratamento eficaz em pacientes com COVID-19, com 
risco de apresentar tempestade de citocinas. No caso de pacientes criticamente enfermos com IL-6 
elevada, recomenda-se uma dose repetida da TCZ.15

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Usando a ferramenta “JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports”, houve 
07/08 critérios atendidos. Conclui-se, portanto, que o artigo possui boa qualidade 
metodológica. As limitações do estudo foram a descrição incompleta das 
características demográficas dos pacientes e a falta de detalhamento sobre os 
eventos adversos (danos) ou imprevistos decorrentes do uso do medicamento..

METRONIDAZOL
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

O artigo faz uma breve revisão da literatura, descrevendo que há aumento de citocinas pro-
inflamatórias (IL-8, IL-6, IL-1β, TNF-α, IL-12 e IFNγ), aumento de proteína C reativa e de neutrófilos, 
além de redução no número de linfócitos em pacientes com o SARS-CoV-2. Paralelo a isso, indica que o 
metronidazol tem como ação reduzir a concentração dessas citocinas e indica que este medicamento 
deve ser testado para o tratamento da COVID-19.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 3/16 critérios foram atendidos, 
indicando baixa qualidade metodológica. Trata-se de uma revisão da literatura, 
sem ter realizado testes in vitro ou ensaios clínicos com possíveis resultados 
benéficos no caso do COVID-19.

VITAMINA D 
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Trata-se de uma revisão da literatura sobre potenciais benefícios da suplementação com vitamina 
D contra infecções virais, como H1N1, dengue, hepatite e o SARS-CoV-2. Embora existam dados 
contraditórios, as evidências disponíveis indicam que a suplementação com vários micronutrientes 
com funções de suporte imunológico pode modular a função imunológica e reduzir o risco de infecção. 
Contudo, ainda há a necessidade de estudos clínicos para determinar melhor dosagem e uma possível 
combinação com outras vitaminas e micronutrientes.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 3/16 critérios foram atendidos, o 
que indica baixa qualidade metodológica. A revisão de literatura traz dados 
inconclusivos sobre o potencial efeito protetor do uso da vitamina D (combinado 
com outros micronutrientes) sobre a infecção com COVID-19. Apesar de modular 
o sistema imune, ainda há a necessidade de ensaios clínicos para esses casos.
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RALTEGRAVIR, PARITAPREVIR, BICTEGRAVIR, DOLUTEGRAVIR 
IN SILICO

Estudo in silico que buscou rastrear medicamentos pré-existentes contra o SARS-CoV-2. Foi 
feita uma modelagem molecular de dois sítios possíveis de ligação do SARS-CoV-2 a uma biblioteca 
de medicamentos antivirais. Foram identificadas quatro drogas potenciais: Raltegravir, Paritaprevir, 
Bictegravir (usadas no tratamento de HIV) e Dolutegravir (usada no tratamento de Hepatite C).18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Estudo in silico, que avaliou a estrutura molecular e sítios de ligação de 
medicamentos já existentes para uma possível ação contra o SARS-CoV-2. Não 
relata nenhum teste realizado com essas drogas.

TRATAMENTO DE COVID-19
EDITORIAL

Autores sugerem que os dados dos pacientes sejam informados de forma padronizada para facilitar 
seu uso em futuras análises (estudos). Sugerem, por exemplo, a criação de um ranking de desfechos para 
avaliar os tratamentos (ex. melhor desfecho = paciente vivo após tratamento, pior desfecho = paciente 
morto; desfechos intermediários = paciente vivo com 1 efeito deletério, vivo com 2 efeitos deletérios e 
vivo com 3 efeitos deletérios). Sugerem que dados farmacocinéticos de cada tratamento sejam coletados 
dos pacientes, uma vez que a presença de COVID-19 pode alterar esses parâmetros.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Usando a ferramenta “JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion Papers”, 
houve 05/06 critérios atendidos. Embora os autores façam sugestões importantes 
(como padronização de desfechos, coleta de dados farmacocinéticos, etc.) no 
intuito de facilitar e agilizar o uso de dados dos inúmeros estudos que estão sendo 
feitos, eles não levam em consideração as diferentes condições de trabalho e 
disponibilidade de recursos dos diversos centros hospitalares ao redor do mundo 
envolvidos em ensaios clínicos e tratamento dos pacientes.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES E CORTICOSTERÓIDES
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

A literatura atualmente não fornece evidências conclusivas a favor ou contra o uso de anti-inflamatórios 
não esteróides no tratamento de pacientes com COVID-19, embora pareça haver alguma evidência de que 
os corticosteróides possam ser benéficos se utilizados na fase aguda precoce da infecção por SARS-CoV-2.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Avaliação pela ferramenta AMSTAR 2 (0/16), o que significa que a revisão tem 
qualidade metodológica ruim. Achados baseados em estudos com SARS, e não 
SARS-CoV-2.
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β-D-N4-HYDROXYCYTIDINE (NHC E EIDD-2801)
PRÉ-CLÍNICO E IN-VITRO

NHC inibiu a replicação de SARS-CoV-2 em cultura de células epiteliais primárias das vias aéreas 
humanas. EIDD-2801 reduziu a replicação de MERS-CoV e SARS-CoV-1 em testes pré-clínicos.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Antivirais promissores para controle de SARS-CoV-2. Porém, mais testes são 
necessários para avaliar sua eficácia e segurança no tratamento da COVID-19.

VACINAS
ARTIGO DE OPINIÃO

Várias são as dificuldades de produzir vacinas contra SARS-CoV-2, uma vez que não existem 
modelos animais e que fase pré-clínica, levaria de 2 a 3 meses. Além dos desafios de cumprir 
todas as etapas dos estudos clínicos (fase I, II e III), outras questões como capacidade de produção, 
número de doses de vacina para garantir imunidade e definição de grupos a serem beneficiados 
devem ser consideradas. Mesmo que atalhos para as etapas de produção de vacinas sejam possíveis, 
é improvável que uma vacina esteja disponível antes de 6 meses após o início dos ensaios clínicos. 
Sob perspectiva realista, os autores afirmam que vacinas contra SARS-CoV-2 não estarão disponíveis 
nos próximos 12 a 18 meses.22

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de artigo de opinião, no entanto, os autores construíram argumentação 
baseada no conhecimentos atualmente disponíveis sobre o assunto, citando 
inclusive os ensaios clínicos registrados e plataformas de desenvolvimento de 
vacinas existentes.

REMDESIVIR
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

A maioria dos estudos de eficácia in vitro realizados até o momento relatou resultados positivos 
na atividade anti-CoV do remdesivir e GS441524. Relato de caso indicou melhora e ausência de efeitos 
adversos, no entanto, em uma série de casos a medicação foi descontinuada após piora do quadro 
respiratório. Ensaios clínicos estão em curso e poderão esclarecer melhor a eficácia e segurança do 
uso do remdesivir contra SARS-CoV-2.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se revisão não sistemática sobre o uso do medicamento remdesivir. 
Não foi possível avaliar a qualidade metodológica empregando instrumentos 
disponíveis.
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 8 e 9 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

1 NCT04338802/ China Antineoplásico Nintedanib Placebo Ainda não 
recrutando 

8 de abril 
de 2020 

Tongji Hospital 

2 NCT04339660/ China Terapia celular Células-tronco mesenquimais 
(CTMs) 

Placebo Recrutando 9 de abril 
de 2020 

Puren Hospital Affiliated 
to Wuhan University of 
Science and Technology 

3 NCT04340544/ 
Alemanha 

Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

University Hospital 
Tuebingen 

Robert Bosch Medical 
Center 

Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 

Bernhard Nocht Institute 
for Tropical Medicine 

4 NCT04339816/ 
República Tcheca 

Antimalárico Hidroxicloroquina + 
azitromicina 

Hidroxicloroquina + 
placebo 

Placebo 

Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

Frantisek Duska, Charles 
University, Czech 
Republic 

5 NCT04339426/ EUA Antiparasitário e 
antimalárico 

Atovaquona + azitromicina Sem comparador Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

HonorHealth Research 
Institute 
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 8 e 9 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

6 NCT04339712/ Grécia Medicamento biológico  Anakinra Tocilizumabe Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

Hellenic Institute for the 
Study of Sepsis 

7 NCT04340050/EUA Imunoterapia Plasma convalescente anti-
SARS-CoV-2 

Sem comparador Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

University of Chicago 

8 NCT04340349/ 
México 

Antimalárico e 
expectorante 

Hidroxicloroquina + Bromexina Bromexina Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

Instituto Nacional de 
Rehabilitacion 

9 NCT04340557/ EUA Anti-hipertensivo Losartana Tratamento padrão Recrutando  9 de abril 
de 2020 

Sharp HealthCare 

10 NCT04340232/ EUA Antineoplásico e 
imunomodulador 

Baricitinibe Sem comparador Ainda não 
recrutando 

9 de abril 
de 2020 

University of Colorado, 
Denver 
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APÊNDICE 2

Distribuição de estudos na pirâmide de evidências:
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1

INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA ENTRE 10 E 12 DE ABRIL DE 2020

– 42 ESTUDOS E 17 PROTOCOLOS ENCONTRADOS – 

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

Foram analisados 33 ensaios clínicos registrados (15 nos EUA e 18 na China) que referem a 
utilização da cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19. Outros 6 estudos 
profiláticos foram incluídos e analisados separadamente. Dentre os 33 ensaios, 4 relataram que 
não foram projetados para serem randomizados, 2 eram estudos de braço único e não exigiam 
randomização, e 27 relataram usar algum tipo de randomização. Os ensaios de tratamento incluíram 
12.894 indivíduos, e os de profilaxia 45.400, nem todos os estudos registrados disponibilizaram 
informações sobre as dosagens dos medicamentos. Os resultados de poucos desses ensaios já estão 
disponíveis, porém possuem limitações, assim, são necessários mais estudos para confirmar a eficácia 
e a segurança do uso desses medicamentos. Os autores concluem que na ausência de outras terapias 
para COVID-19, deve haver um equilíbrio entre o risco-benefício para inclusão de recomendações 
destes medicamentos em diretrizes nacionais de manejo e na decisão clínica.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2, 7/10 critérios foram atendidos, 
caracterizando-se como moderada qualidade metodológica. O artigo se refere 
a busca de informações provenientes de ensaios clínicos registrados nos EUA e 
China, e traz um panorama sobre a forma como os estudos têm sido conduzidos 
e se os resultados já disponíveis permitem indicar a utilização da cloroquina e 
da hidroxicloroquina no tratamento. 

CLOROQUINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Resultados de segurança (desfechos – eventos adversos leves e graves e descontinuação do 
tratamento): autores relatam que uma dose mais alta de cloroquina (CQ) (600 mg 2x/dia) por 10 
dias (dose total de 12 g) não deve ser recomendada – 25% dos pacientes desse grupo apresentou 
prolongamento do intervalo QTc (QTc > 500ms), quando comparado ao grupo de baixas doses de CQ 
(450 mg 2x/dia, no primeiro dia, seguido de 450 mg 1x/dia por mais 4 dias – dose total de 2,7 g em 5 
dias). (Obs.: QTc > 500ms = risco aumentado de taquiarritmias ventriculares). Tais resultados forçaram 
os pesquisadores a interromper prematuramente o recrutamento de pacientes no grupo de doses altas.

Resultados de eficácia (desfecho primário = mortalidade em 28 dias): a avaliação dos desfechos 
secundários no 6º dia de acompanhamento mostrou que não houve diferenças estatisticamente 
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2

significativas entre os 2 grupos, apesar do maior número de mortes ter acontecido no grupo de doses 
mais altas de CQ. A taxa de mortalidade foi de 13,5% (IC95% = 6,9-23,0%).

Os autores descrevem que o número limitado de participantes (N = 81) ainda não permite 
estimar um benefício claro em relação à eficácia da CQ em pacientes com síndrome respiratória grave 
secundária a infecção por SARS-CoV-2.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A avaliação usando a Ferramenta de Risco de Viés da Cochrane para estudos 
randomizados indica qualidade metodológica moderada. O estudo apresenta 
baixo risco de viés de seleção e de viés de performance. Contudo, não foram 
descritas as medidas utilizadas para cegar os avaliadores dos desfechos, e 
houve relato insuficiente das perdas e exclusões para permitir julgamento (viés 
de atrito). Trata-se de um estudo com resultados preliminares, dessa forma, 
a descrição dos desfechos de eficácia se limitou à análise da mortalidade até 
o 6º dia de tratamento (seguimento total de 28 dias) e de outros desfechos 
secundários, como necessidade de suporte de oxigênio ou de ventilação 
mecânica invasiva, etc. Nem todos os pacientes tiveram diagnóstico confirmado 
por RT-PCR. 

HIDROXICLOROQUINA COM OU SEM AZITROMICINA
COORTE

Este estudo realizou análise de segurança sobre hidroxicloroquina (HCQ) e hidroxicloroquina e 
azitromicina (HCQ + AZM), a partir de dados de pacientes com artrite reumatoide (AR), sendo 900.000 
tratados com HCQ e mais de 300.000 tratados com HCQ + AZM. Os resultados sobre o risco de eventos 
adversos graves associados ao tratamento com HCQ a curto prazo (1 mês), conforme proposto para a 
terapia com COVID-19, são tranquilizadores, sem risco excessivo de nenhum dos resultados de segurança 
quando comparados a pessoas que utilizaram a terapêutica equivalente com sulfassalazina (SSZ). No 
entanto, o tratamento a longo prazo com o HCQ utilizado para a AR está associado a um aumento de 
65% na mortalidade cardiovascular. A combinação entre HCQ + AZM aumenta o risco de mortalidade 
cardiovascular, dor no peito/angina e falência cardíaca. Os autores concluem que o tratamento a curto 
prazo com hidroxicloroquina é seguro, mas a adição de azitromicina pode induzir insuficiência cardíaca 
e mortalidade cardiovascular, potencialmente devido a efeitos sinérgicos no comprimento do intervalo 
QT e alertam para o cuidado com a utilização desta combinação nos casos da COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 08/11 
critérios foram atendidos. O estudo apresentou qualidade metodológica moderada, 
o tamanho amostral é robusto e os fatores de confundimento foram tratados para 
melhor expressar os resultados. No entanto, limitações próprias de estudos baseados 
em dados secundários devem ser levados em consideração. Apesar do estudo ter 
enfoque na segurança do tratamento, a população de estudo foram pessoas com 
artrite reumatoide e interações adicionais entre o SARS-CoV-2 e o tratamento com 
hidroxicloroquina precisa ser melhor estudado antes da sua recomendação para esta 
finalidade, especialmente em combinação com azitromicina. 
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3

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO 

Trata-se de ensaio clínico não randomizado, sem braço comparador (alguns estudiosos consideram 
coorte), com 1061 pacientes com COVID-19 que receberam hidroxicloroquina e azitromicina e foram 
acompanhados por 9 dias. A média de idade foi de 43,6 anos e 46,4% eram do sexo masculino. Não foi 
observada toxicidade cardíaca. Um bom resultado clínico e cura virológica foram obtidos em 91,7% dos 
pacientes em 10 dias. Um resultado ruim foi observado em 46 pacientes (4,3%); 10 foram transferidos 
para UTI, 5 faleceram (0,47%) e 31 necessitaram de 10 ou mais dias de internação. Neste grupo, 25 
pacientes estão curados e 16 ainda estão hospitalizados. O resultado clínico adverso foi significativamente 
associado à idade avançada (OR 1,11), maior gravidade inicial (OR 10,05) e baixa concentração sérica de 
hidroxicloroquina. Além disso, resultados ruins foram associados ao uso de agentes beta-bloqueadores 
seletivos e bloqueadores dos receptores da angiotensina II (P <0,05). A mortalidade foi menor em 
pacientes que receberam mais de 3 dias de HCQ-AZ do que nos pacientes tratados com outros regimes.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação para estudos experimentais não 
randomizados, somente 3/9 critérios foram atendidos, caracterizando-o 
com baixa qualidade metodológica. Somente o resumo e um quadro foram 
divulgados, e não o relato completo do estudo. As seguintes informações 
faltam: não se sabem as características de baseline dos pacientes; se eles 
receberam tratamento similar, para além da intervenção; se houve grupo 
controle; se houve diversas mensurações antes e depois da intervenção; e se a 
análise estatística foi apropriada. 

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO DE COORTE 

O estudo avaliou se a população (prevenção primária) que faz uso de hidroxicloroquina (HCQ) teria 
menor taxa de hospitalização por pneumonia em comparação aos não usuários, e se os casos atendidos na 
emergência com diagnóstico de influenza ou pneumonia (prevenção secundária) e que usam HCQ teriam 
menos hospitalização por pneumonia nos 30 dias seguintes em comparação com os não usuários. Foram 
analisados dados retrospectivos de prontuários médicos de 2012 e 2013. Os pacientes que receberam 
tratamento com HCQ como prevenção primária, apresentaram risco aumentado de hospitalização, quando 
comparado ao grupo que não fez uso. Na análise de prevenção secundária, o risco também foi aumentado 
no grupo que foi tratado. Pressupondo que a HCQ tenha efeitos semelhantes na COVID-19 e na influenza, 
os autores inferem que o tratamento não teria efeitos positivos na COVID-19 e reforçam a necessidade de 
cautela antes de iniciar estudos prospectivos de intervenção utilizando HCQ.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 8/10 critérios foram atendidos. O estudo apresentou boa qualidade 
metodológica, porém, existem limitações sobre a conclusão de benefícios ou 
malefícios da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com COVID-19, já 
que se baseou na analogia entre esta doença e casos de influenza. 
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HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL ANALÍTICO 

Estudo que comparou o uso da hidroxicloroquina (HCQ) combinada aos cuidados de suporte, 
somente. A maior diferença está no momento do início do tratamento: enquanto em um hospital, o 
diagnóstico era feito em até 24h da entrada, o outro demorou até uma semana. Dessa forma, alguns 
pacientes receberam a HCQ assim que foram internados no hospital, enquanto outros demoraram até 
uma semana para iniciar o tratamento. Os autores consideram esse fato como uma randomização ao 
acaso. Dessa forma, todas as análises foram feitas de forma retrospectiva. Os autores reportam que o 
tratamento com HCQ não altera o número absoluto de linfócitos circulantes, mas leva a aumento na 
razão linfócitos/neutrófilos, além de levar a maior necessidade de suporte respiratório e aumentar o 
risco de intubação.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI for Analytical Cross Sectional Studies, 3/8 
critérios foram atendidos, caracterizando-se com baixa qualidade metodológica. 
O artigo não está em base pre-print, não foi feita avaliação/revisão por pares. 
Trata-se de uma versão de um artigo supostamente submetido ao NEJM. Não 
é um estudo randomizado e existem vários fatores de confusão no artigo, que 
não deixa claro se houve uso do medicamento anterior à internação. Os autores 
são da área de oftalmologia, campo não relacionado à pesquisa. 

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO 

O artigo traz uma breve revisão narrativa juntamente com a opinião dos autores acerca de sua 
pouca confiança nos modelos de farmacocinética usados para definir a posologia da hidroxicloroquina 
(HCQ) no tratamento da COVID-19. Por causa do mecanismo de ação pelo qual se presume que a 
HCQ tenha ação sobre o vírus SARS-CoV-2, a concentração total do fármaco necessária para eliminar 
o vírus in vitro pode não ser alcançada nos tecidos do corpo. A falta de confiança nas estimativas 
das concentrações de HCQ nos tecidos afeta a capacidade de avaliar preocupações com a eficácia 
e a toxicidade. No futuro, são necessários modelos aprimorados de farmacocinética para aumentar 
a confiança em prever a eficácia da HCQ, avaliar possíveis interações medicamentosas e identificar 
possíveis efeitos colaterais, como o prolongamento do intervalo QT.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos. Dessa forma, trata-se de um artigo de 
opinião bem fundamentado na literatura disponível, e que traz um assunto de 
alta relevância no tratamento da COVID-19 que é a possível toxicidade e/ou 
falta de efeito da hidroxicloroquina em humanos.
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5

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO RÁPIDA 

Há evidências limitadas de atividade in vitro de CQ / HCQ contra SARS-CoV-2. Vários ensaios 
clínicos estão em andamento. Os dados empíricos disponíveis em dois desses estudos (Chen, et 
al. e Gautret, et al.) revelam resultados conflitantes. Ambos os ensaios são caracterizados por um 
pequeno número de participantes e possuem limitações metodológicas. Não há dados disponíveis de 
acompanhamento dos pacientes a médio ou longo prazo. Os autores informam que ensaios clínicos 
randomizados de alta qualidade são urgentemente necessários para orientar os formuladores de 
políticas e os médicos.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação pela ferramenta AMSTAR-2, houve 05/16 critérios 
atendidos. Trata-se de um estudo realizado em 10 dias, tempo entre as pesquisas 
e a publicação no periódico, a fim de facilitar a disseminação oportuna dos 
resultados. No entanto, essas pesquisas não foram tão rigorosas quanto as de 
uma revisão sistemática, apresentando baixa qualidade metodológica, mesmo 
para uma revisão rápida. Alguns estudos potencialmente relevantes podem, 
portanto, ter sido perdidos, particularmente estudos não publicados. Os 
autores deliberadamente mantiveram sua estratégia de pesquisa ampla para 
tentar mitigar isso e não aplicaram nenhum critério de exclusão.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO 

Apesar de a Organização Mundial da Saúde e a Agência Europeia de Medicamentos declararem 
não haver dados suficientes para avaliar a eficácia de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento 
e prevenção da COVID-19, as Agências reguladoras de medicamentos dos Estados Unidos e França 
recomendam a utilização dos antimaláricos no tratamento dos pacientes com COVID-19. O artigo 
também apresenta uma breve entrevista com um médico cardiologista que comenta sobre possíveis 
efeitos colaterais dos medicamentos: “Estes medicamentos podem desencadear morte cardíaca 
súbita em 1% dos pacientes, embora sejam casos raros, se milhões de pessoas são tratadas, milhares 
podem vir a óbito pelo uso do medicamento e não pela COVID-19 em si.”9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de um artigo de reportagem, não há ferramenta para avaliar sua 
qualidade metodológica. O autor apresenta posições de diferentes órgãos de 
saúde sobre o uso de Cloroquina e Hidroxicloroquina e a opinião de um médico 
que alerta para os efeitos adversos que estes medicamentos podem causar.
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6

HIDROXICLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA 
ASSOCIADA A AZITROMICINA
ANÁLISE SECUNDÁRIA DE ENSAIO CLÍNICO ABERTO, NÃO RANDOMIZADO

Em março de 2020, foram publicados os resultados de um estudo clínico aberto e randomizado 
que repercutiu mundialmente quanto ao uso da monoterapia com hidroxicloroquina (HCQ) e em 
combinação com azitromicina (AZ) na COVID-19 com o efeito de resolução da viremia (Gautret, 2020). 
A fim de preencher uma lacuna deste estudo, os autores utilizaram métodos analíticos mais modernos 
para mensurar a magnitude do impacto clínico da monoterapia ou da combinação com azitromicina 
na COVID-19. Os resultados mostraram, partir dos dados do estudo original, um impacto modesto, 
quase inexistente, do tratamento com a HCQ e obteve efeitos mais significativos na combinação HCQ-
AZ, sugerindo potencialmente um papel para co-infecções na patogênese do COVID-19.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para a avaliação deste tipo análise, no entanto, a partir de 
uma análise crítica do artigo, destacam-se as seguintes limitações: os dados 
desta análise foram retirados do estudo de Gautret, 2020, desta forma, a 
interpretação do conjunto de dados apresentados pode estar incorreta; os 
modelos de análise para os pontos finais do resultado primário (depuração 
virológica no dia 06) e secundário (depuração virológica durante o estudo) são 
inferidos a partir da descrição dos autores originais e dos cálculos de potência 
(projeto caso-controle); e nem todas as co-variáveis estavam disponíveis nos 
dados originais. 

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO 

Artigo de opinião que comenta o aumento da procura e escassez da hidroxicloroquina (HCQ) 
após evidências na prevenção contra a COVID-19. Ainda que a indústria farmacêutica tenha se 
comprometido a manter os estoques desse medicamento, ainda não se sabe qual o prazo e qual será 
a disponibilidade e taxa de reposição nas farmácias. A manutenção da remissão em pacientes com 
lúpus imunossuprimidos é particularmente importante, dada a maior vulnerabilidade à COVID-19 
e suas complicações mais graves. Pacientes com crises de lúpus provavelmente precisarão de 
glicocorticoides sistêmicos ou outros medicamentos imunossupressores, aumentando ainda mais o 
risco de infecção. O artigo sugere que a prescrição médica da HCQ seja feita com responsabilidade 
e que autoridades desenvolvam uma ação para garantir o acesso da HCQ a pacientes com lúpus e 
outras doenças autoimunes.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos. O artigo refere-se principalmente à 
realidade norte-americana, ainda que a mesma seja refletida no Brasil.
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7

ANTICORPOS MONOCLONAIS
ESTUDO IN VITRO 

Os autores relatam que dois anticorpos monoclonais (mAbs), clonados de células B de pacientes 
recentemente recuperados do COVID-19, possuem a capacidade de se ligarem especificamente à 
proteína spike (S) da SARS CoV 2, bloqueando a ligação do viruso ao seu receptor (hACE2) e neutralizando 
efetivamente a infecção pelo SARS COV-2 S. Os autores sugerem que esses mAbs clonados humanos 
são promissores para a prevenção e tratamento da pandemia em curso do COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de um estudo preliminar in vitro, metodologicamente bem detalhado, 
que envolve tecnologia avançada e várias etapas para obtenção dos mAbs. 
Esses fatores, aliados à dependência de doadores de células B para se obter 
os anticorpos, e à necessidade de mais estudos in vivo, podem dificultar o 
desenvolvimento rápido de uma terapia eficaz. 

PLASMA CONVALESCENTE
RELATO DE CASOS 

Os autores encorajam o uso do plasma convalescente (PC) na prática clínica para tratamento 
da COVID-19. Paciente 1: tratado com PC no 12° dia de internação e após o uso houve uma piora do 
quadro, mas com melhora subsequente e alta hospitalar. Concluiu-se que o PC torna o teste de ácido 
nucleico rapidamente negativo e melhora clínica significante. Paciente 2: até o 27° dia de internação 
seu teste era positivo. Ao usar o PC, o teste negativou no 4° dia após o uso. Concluiu-se que o uso do 
PC deve ser administrado em pacientes que estão por mais de 4 semanas com teste positivo a fim 
de evitar infecções e não usar de forma indiscriminada o PC. Paciente 3: Após a administração do 
PC, o paciente sofreu um choque anafilático severo e observou-se que a doadora do plasma tinha 
histórico de gravidez, que era um dos critérios de exclusão. Desta forma, os autores atentam para 
seguir estritamente os critérios de elegibilidade de doadores.13
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica de artigos de relato de caso, utilizando 
a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 critérios foram 
atendidos, o que indica moderada qualidade metodológica. Os autores indicam 
o uso de PC para pacientes em estado grave, apesar de o paciente 2 apresentar 
sintomas moderados (há mais de 20 dias hospitalizado). O autor ratifica seus 
achados a partir de experiência do uso de PC no passado em doenças por SARS-
CoV-1, MERS e H1N1, embora relata poucas experiências prévias com SARS-
CoV-2. Há uma descrição clara neste estudo de todo do protocolo do uso de PC; 
critérios de elegibilidade, processamento da amostra de plasma no laboratório 
e indicação de pacientes para uso do PC. Enfatiza a elaboração de estudos 
clínicos para assegurar a eficácia do uso de plasma convalescente. Artigo não 
foi submetido à revisão por pares. 

VACINA BCG
ESTUDO TRANSVERSAL ANALÍTICO 

Os autores sugerem cautela diante das publicações sobre a COVID-19, pois muitas são advindas 
de fontes epidemiológicas que resguardam vieses, refletindo diretamente no rigor científico destas 
publicações. O seu estudo foi motivado por publicações que tratam da associação entre a vacina 
BCG (antes da década de 80) e a taxa de mortalidade por COVID-19. Não foi encontrada associação 
entre essas variáveis. Os autores enfatizam a importância de equipamentos de proteção individual, 
distribuição de testes para a população e o distanciamento pessoal como medidas eficazes. Cita o 
exemplo da Islândia que não teve a política de vacinação e ao adotar essas medidas a sua curva se 
mantém plana.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica de artigos de estudos analíticos 
transversais, utilizando a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for 
Analytical Cross Sectional Studies, 5/8 critérios foram atendidos, o que indica 
moderada qualidade metodológica. Há muitos vieses apontados pelo próprio 
autor, a saber: a fonte de dados referente à política de vacinação do BCG possui 
dados incompletos ou sofre mudanças por motivos político-econômicos, dos 
68 países escolhidos, 9 não tiveram essa política antes de 1980. Sobre as 
fontes de dados epidemiológicos da COVID-19 há alguns vieses apontados: A 
notificação do primeiro caso nos países, configurando a entrada na epidemia, 
as variações nas disponibilidades de testes nos países, dados confiáveis sobre a 
epidemiologia da COVID-19, que muitas vezes são publicados quase em tempo 
real. Todos esses pontos podem influenciar na taxa de mortalidade. Artigo não 
foi submetido à revisão por pares. 
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TRATAMENTO, DESFECHOS E PROVÁVEIS SINTOMAS DA 
COVID-19 EM GESTANTES
REVISÃO SISTEMÁTICA 

Revisão sistemática que aborda os sintomas da COVID-19 em mulheres grávidas, os quais se 
assemelham ao observado na população geral. No entanto, alguns sintomas adicionais entre as 
mulheres grávidas são febre pós-parto e dificuldades respiratórias. Tratamentos como cloroquina e 
hidroxicloroquina não são aplicáveis a mulheres grávidas devido aos seus potenciais efeitos adversos 
no feto e no recém-nascido; portanto, tratamentos de suporte e sintomáticos são indicados, como 
oxigênioterapia e uso de antibióticos. A infecção por COVID-19 durante a gravidez também aumenta 
o risco de resultados adversos da gestação, incluindo taxas mais altas de parto cesáreo, baixo peso ao 
nascer e parto prematuro.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 7/16 critérios foram atendidos, o 
que indica qualidade baixa a moderada. Não foi realizada meta-análise, as 
características demográficas da população não foram claramente descritas e os 
riscos de viés dos estudos individuais não foram levados em conta.

FAVIPIRAVIR 
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Estudo de superioridade do Favipiravir, como grupo experimental, comparado ao Arbidol 
(umifenovir), como grupo controle. Comparado ao Arbidol, o Favipiravir não demonstrou eficácia 
superior em termos de melhora da taxa de recuperação clínica após 7 dias do início do tratamento. 
Observou-se, como desfechos secundários, que no grupo do Favipiravir houve uma redução na 
permanência da febre, bem como no tempo para alívio da tosse. A taxa de oxigenoterapia e ventilação 
mecânica foi a mesma em ambos os grupos, embora o favipiravir tenha se mostrado eficaz na melhora 
da taxa de recuperação em pacientes com a COVID-19 em estágio moderado (70/98, 71,43%) em 
comparação ao Arbidol (62/111, 55,86%). O evento adverso, aumento de ácido úrico, foi maior no 
grupo do Favipiravir e os outros eventos relatados foram semelhantes entre os grupos.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Randomized 
Controlled Trials- Joanna Bringgs, a qualidade metodológica foi moderada (9/13 
critérios atendidos). Embora o estudo tenha sido realizado com alocação dos 
participantes de forma eletrônica, ele é aberto, o que pode gerar viés de aferição. 
No grupo controle, o autor utilizou o Arbidol por ser uma das indicações de 
tratamento de influenza na China, mas não há ensaios clínicos para comprovar 
a eficácia no tratamento da COVID-19. Como critério de inclusão no estudo, não 
foi utilizado o teste laboratorial para a COVID-19, pois os autores escolheram 
para diagnóstico da doença os parâmetros clínicos de infecção de vias aéreas 
inferiores e laboratoriais (TC de tórax e linfocitopenia/leucopenia). Além disso, 
o tempo de observação do curso da doença foi curto, sem rastreamento de 
recidiva dos sintomas. O estudo não foi avaliado por pares.
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ANAKINRA 
COORTE RETROSPECTIVA 

A coorte retrospectiva de cinco pacientes com síndrome da ativação de macrófagos (MAS), que 
causa a tempestade de citocinas, demonstrou melhora clínica e sorológica de quatro pacientes após 
tratamento com infusões intravenosas de Anakinra. Com o tratamento contínuo, três pacientes não 
apresentaram mais a MAS.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação crítica para coortes, 7/11 critérios foram 
atendidos. Apesar do pequeno número de pacientes testados e da melhora não 
ocorrer a todos, os autores acreditam que a terapia para a síndrome de ativação 
de macrófagos (MAS) pode ser utilizada no tratamento da COVID-19.

INTERFERON-A2B
COORTE RETROSPECTIVA 

A terapia com Interferon-a2b encurtou o derramamento viral de SARS-CoV-2 (do inglês, viral 
shedding). Dos 77 pacientes com COVID-19 avaliados no estudo, nenhum exibiu sinais ou sintomas 
persistentes de disfunção de órgãos. Nenhum dos pacientes desenvolveu dificuldade respiratória 
com necessidade de suplementação prolongada de oxigênio ou intubação. Nenhum dos pacientes 
necessitou de terapia intensiva.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação crítica para coortes da JBI, 6/11 
critérios foram atendidos. A terapia com Interferon-a2b era muito utilizada em 
Wuhan no tempo do estudo (20 de janeiro a 16 de fevereiro), onde mais de 
50% dos casos iniciavam o tratamento dentro de 72 horas, 75% com 92 horas e 
95% com até 10 dias após a confirmação da infecção por PCR. Estes resultados 
demonstram o potencial do Interferon-a2b no tratamento da COVID-19.

TRATAMENTOS DIVERSOS (INIBIDORES DA ECA E BRA, ARBIDOL, 
LOPINAVIR E RITONAVIR, INTERFERON ALFA E CLOROQUINA)
COORTE RETROSPECTIVA 

Dados de 564 pacientes com COVID-19 demonstraram que a hipertensão foi um fator de risco 
independente para progressão para pneumonia grave, independente da idade, e aqueles em uso 
de IECA ou BRA foram menos prováveis de desenvolver pneumonia grave por COVID-19. Antivirais 
inespecíficos (arbidol, lopinavir/ritonavir, e interferon α), ou cloroquina não tiveram impacto 
significativo na progressão clínica, e merecem investigação mais aprofundada. Pacientes hipertensos 
com COVID-19 não devem cessar o uso de IECA ou BRA, a menos que exista uma forte indicação ou 
mais evidência epidemiológica, dado seus potenciais efeitos protetores.19
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação utilizando a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist 
for Cohort Studies, houve 03/11 critérios atendidos, indicando baixa qualidade 
metodológica. Alguns casos tiveram resultados de exames laboratoriais 
incompletos, dada a variação na gestão clínica entre diferentes hospitais. 
A geração de dados foi conduzida clinicamente e não de forma sistemática. 
Houve perda de seguimento de vários pacientes, impossibilitando uma análise 
robusta do efeito das terapias adjuvantes.

REMDESIVIR
COORTE

Dados de 53 pacientes hospitalizados graves (de um total de 61) demonstraram que houve 
melhora da evolução clínica (status de suporte de oxigênio) em 36 pacientes (68%) que fizeram 
uso compassivo do remdesivir (acompanhamento médio de 18 dias). Sete (13%) dos 53 pacientes 
morreram após a conclusão do tratamento.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
04/11 critérios foram atendidos, o que indica baixa qualidade metodológica. 
Coorte com pequeno número de pacientes e acompanhamento relativamente 
curto. Não foram coletados dados de carga viral para confirmar os efeitos 
antivirais do remdesivir ou qualquer associação entre carga viral inicial e 
supressão viral. A duração da terapia com remdesivir não foi totalmente 
uniforme. Falta de informações sobre 8 dos pacientes tratados inicialmente e 
falta de um grupo controle randomizado.

LOPINAVIR/RITONAVIR
COORTE RETROSPECTIVA 

Os autores indicam que a temperatura corporal dos pacientes do grupo teste (Lopinavir/ritonavir) 
diminuiu mais rapidamente do que no grupo controle, embora o teste não tenha tido diferença 
significativa. Possíveis efeitos adversos da medicação foram avaliados pelos autores por meio de uma 
análise bioquímica sanguínea. Os resultados indicam que o grupo teste teve menos efeitos adversos 
que o grupo controle, embora três análises tenham sido feitas no grupo teste e somente uma no 
grupo controle.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação crítica para coortes, 8/11 critérios foram 
atendidos. A metodologia do estudo foi bem conduzida, no entanto os autores não 
encontraram diferenças significativas para algumas avaliações e, mesmo assim, 
indicaram que a terapia tem potencial para tratamento da COVID-19.
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INIBIDORES DA ECA
ESTUDO DE COORTE 

Modelos de regressão logística, não ajustados, indicaram que indivíduos expostos a inibidores 
de ECA tiveram menor probabilidade de desenvolver a forma grave de COVID-19. O mesmo vale após 
o ajuste das condições onde os inibidores de ECA podem ser usados (hipertensão, diabetes mellitus, 
cardiopatia isquêmica e fracasso).22

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com avaliação pela ferramenta Critical Appraisal para coorte, 8/11 critérios 
foram atendidos. Estudo que demonstra o potencial da terapia com inibidores de 
ECA para tratamento da COVID-19. A falta de controle de fatores de confusão indica 
a necessidade de mais estudos para este tratamento.

METILPREDNISOLONA
COORTE RETROSPECTIVA

Estudo de coorte retrospectiva que analisou prontuários de 97 pacientes internados, sendo 
que 26,8% eram casos graves de COVID-19. O artigo traz diversos achados sobre fatores de risco 
para prognósticos ruins, preditores clínico e laboratoriais, características da tomografia de pulmão, 
e princípios sobre o tratamento. Acerca do tratamento, os pacientes tiveram tratamento de suporte 
e a administração de medicamentos não foi cegada. Albumina foi administrada conforme a função 
cardíaca, e suplementação com plasma também foi realizada nos pacientes críticos. No caso de 
pacientes criticamente graves, metilprednisolona foi administrada por seu efeito anti-inflamatório, 
de forma a suprimir a tempestade inflamatória. Essa escolha clínica trouxe resultados positivos para 
os pacientes que dela necessitaram, mas não foi associada com menor tempo para teste de PCR 
negativo para SARS-CoV-2.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com instrumento de avaliação metodológica para coortes, 9/11 critérios 
foram atendidos. Trata-se de coorte retrospectiva por análise de prontuários. Faltou 
detalhamento de que forma os fatores confundidores foram considerados e tratados. 
O tempo de seguimento foi considerado curto. 

PLASMOGÊNIO
ESTUDO DE COORTE 

Cinco pacientes com COVID-19 moderada melhoraram significativamente as lesões pulmonares 
que apresentavam após três inalações com plasmogênio. Dos seis pacientes com COVID-19 grave, cinco 
aumentaram a saturação de oxigênio após inalação de plasmogênio. E os dois pacientes em estado 
crítico de COVID-19 melhoraram significativamente a saturação de oxigênio após uma hora da primeira 
inalação de plasmogênio. A frequência cardíaca de oito dos treze pacientes melhoraram após o início do 
tratamento, três pacientes não apresentaram alterações e dois tiveram frequência aumentada.24
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com avaliação pela ferramenta Critical Appraisal para coorte, 8/11 critérios 
foram atendidos. Apesar do N amostral ser pequeno, esta terapia demonstra potencial 
para tratar pacientes com COVID-19.

CORTICOESTEROIDES
ESTUDO OBSERVACIONAL

Estudo observacional que avaliou 31 pacientes, sendo 11 tratados com corticosteroides (CE) e 20 
não. Os achados indicam que o tratamento com CE não influenciou nem o tempo de internação, nem 
a duração dos sintomas em pacientes com COVID-19, nem o tempo para não detecção da carga viral. 
Nos casos apresentados, nenhum paciente evoluiu para síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 
então não foi possível avaliar a eficácia do tratamento com CE na prevenção da SRAG.25

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI for Analytical Cross Sectional Studies, 4/8 critérios 
foram atendidos. O pequeno tamanho amostral e a natureza observacional do estudo 
possuem muitos fatores de confusão intrínsecos, como variabilidade de tratamento, 
idade dos participantes e o fato de nenhum participante ter desenvolvido a SDRA.

VITAMINA D
ESTUDO TRANSVERSAL COM USO DE MODELAGEM

 Foi hipotetizado que em casos leves de COVID-19 não detectado em todos os países apresenta 
razão confirmada testada de 4,95% (metade da razão atual de casos confirmados na França). Os 
dados ajustados mostram a França e a Itália (países com menor nível médio de 25OHD) apresentam 
uma taxa de mortalidade notável mais alta que o Irã, EUA e Suíça.26

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta  JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional 
Studies, 02/08 critérios foram atendidos, o que indica baixa qualidade metodológica. 
Os autores relatam dificuldade de obtenção de vários dados dos pacientes, hora por 
falta de testes de diagnóstico, hora por divergências de informações entre os diversos 
países incluídos na análise. Dados de níveis de vit. D foram obtidos a partir de outros 
estudos, e não dos pacientes infectados por SARS-CoV-2.
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ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE (RHEPO)
RELATO DE CASO 

Paciente com 80 anos gravemente doente, anêmico e com COVID-19 confirmado por RT-
PCR. Durante a sua hospitalização, administrou-se Eritropoetina recombinante (rhEPO), transfusão 
(plaquetas), antibiótico e antivirais. Após oito dias da admissão do paciente, os sintomas foram 
atenuados significantemente. O autor descreve algumas hipóteses referentes à atuação da rhEPO, 
principalmente os efeitos não hematopoiéticos, tais como; a principal via que a EPO atua é no bloqueio 
de um fator ativador de múltiplas vias inflamatórias, na modulação de citocinas, ação regenerativa 
e ação anti-apoptóticas. Somado a isso, há ação hematopoiética, em que aumenta a hemoglobina e 
melhora a função pulmonar, ocorre a reversão do quadro de síndrome respiratória na COVID-19.27

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica de artigos de relato de caso, ferramenta 
JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 8/8 critérios foram atendidos, 
o que indica alta qualidade metodológica. Relato de caso em que acompanha o 
paciente durante todo o curso da doença e realiza o acompanhamento após a alta 
para confirmação do desfecho. Além da rhEPO, foram administrados antivirais 
(hidroxicloroquina, oseltamivir, lopinavir/ritonavir) e realizada uma transfusão 
o que em potencial poderia gerar um viés quanto a avaliação da melhora do 
quadro clínico pela rhEPO. Requer um estudo clínico para determinar a dose 
ideal com efeitos citoprotetores e anti-apoptóticos máximos, bem como a 
toxicidade potencial mínima da rhEPO para paciente anêmicos com COVID-19. 

OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA
RELATO DE CASO 

Um paciente com COVID-19 no início da fase grave foi tratado com oxigenação por membrana 
extracorpórea. Durante o tratamento, o paciente não apresentou nenhuma complicação como 
hemorragia, trombose e pneumotórax. Após 15 dias de tratamento, o paciente foi removido do 
ventilador e observado por mais 9 dias até receber alta.28

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação crítica para relato de casos, 5/8 
critérios foram atendidos, o que indica qualidade moderada. Relato de um 
caso em que a terapia de oxigenação por membrana extracorpórea se mostrou 
eficiente para tratamento da COVID-19. Mais testes são necessários para 
confirmação deste tratamento no tratamento da COVID-19.
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MERIMEPODIB
ESTUDO IN VITRO 

O antiviral Merimepodib (MMPD) inibe de forma não competitiva a inosina-5’-monofosfato 
desidrogenase (IMPDH) e trabalhos anteriores sugerem que a IMPDH pode interagir diretamente 
com o SARS-CoV-2. Este medicamento já foi testado em humanos em ensaios clínicos de Fase I e II 
para outras indicações. Neste estudo in vitro, células VERO foram pré-tratadas com merimepodib e 
então inoculadas com SARS-CoV-2. Em 16 e 24 horas após a infecção, durante a fase exponencial da 
curva de crescimento viral, o MMPD em 10 μM reduziu os títulos virais em cerca de 3 logs quando 
as células foram pré-tratadas durante a noite (valor significativo). O efeito antiviral é dependente 
da dose. O antiviral T-705, de amplo espectro foi o controle do experimento e falhou em inibir a 
replicação de SARS-CoV-2. No geral, os resultados indicam que as concentrações terapêuticas de 
MMPD são eficazes na redução dos títulos do vírus SARS-CoV-2.29

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos in vitro. 
Em leitura crítica, trata-se de estudo in vitro que usa somente uma linhagem celular e 
um controle. É possível concluir que o merimepodib possa ser um candidato a terapia 
para COVID-19, no entanto, são dados preliminares.

ESTATINAS
CARTA PARA O EDITOR – ARTIGO DE OPINIÃO 

O autor traz um panorama do uso da classe das estatinas para o tratamento da COVID-19. 
Recomenda que o início do seu uso para a COVID-19 seja somente em contextos de estudos clínicos, 
pois há riscos de eventos adversos, tais como; miopatias, lesão renal aguda e aumento das enzimas 
hepáticas, bem como relata a interação das estatinas com os antivirais (citocromo hepático p450), 
recomendando não usar Sinvastatina com Ritonavir. Ainda não há evidências que justifiquem a 
descontinuação das estatinas em pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares, portanto 
devem permanecer com o uso. Em casos de pacientes com lesão cardíaca aguda com a COVID-19, 
recomenda-se a utilização desse medicamento. Descreve que há estudos conflitantes entre o efeito 
das estatinas na melhora da lesão pulmonar e assim devem ser mensurados os riscos nos casos em 
que este for prescrito.30

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica de artigo de opinião, utilizando a 
ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion Papers, 5/6 
critérios foram atendidos, o que indica alta qualidade metodológica. O autor 
descreve possíveis vias de interação das estatinas com a fisiopatologia da 
COVID-19 e refere que não há resultados conclusivos quanto ao uso desse 
medicamento para o tratamento da síndrome respiratória aguda. 
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SELAMECTINA E MEFLOQUINA
ESTUDO EXPERIMENTAL IN VITRO 

A selamectina e a mefloquina foram selecionadas dentre 2406 fármacos, por triagem 
computacional, e apresentaram atividades antivirais potentes, tanto contra a entrada do vírus no 
modelo celular estudado (Vero E6), quanto na replicação viral. Os autores consideram que esses dois 
medicamentos têm potencial para o tratamento da infecção por SARS-CoV-2, e sugerem que ensaios 
clínicos possam ser realizados.31

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
in vitro. Em leitura crítica, o estudo não foi realizado a partir de testes com 
SARS-CoV-2, mas sim com um vírus isolado de um pangolim (Manis javanica), 
que possui baixa ou nenhuma patogenicidade em humanos e estreita relação 
genética com o SARS-CoV-2 (92,2% de aminoácidos idênticos). O ensaio in 
vitro foi realizado em apenas uma única linhagem celular (Vero E6). Embora os 
resultados do screening farmacológico apontem dois candidatos promissores 
a um possível tratamento, estudos mais aprofundados com outras linhagens 
celulares e com o vírus SARS-CoV-2 deveriam ser conduzidos, antes de propor 
utilizá-los em algum ensaio clínico.

TETRACICLINAS
CARTA AO EDITOR 

As tetraciclinas podem ser utilizadas para tratamento da COVID-19, uma vez que atuam limitando 
a capacidade de replicação do SARS-CoV-2 no hospedeiro, inibem a replicação viral nos pulmões e 
possuem atividades anti-inflamatórias. Os autores ressaltam ainda que as tetraciclinas são agentes 
terapêuticos mais seguros do que a cloroquina ou drogas antirretrovirais.32

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Trata-se de artigo de boa qualidade, 
opinião com argumentação baseada na literatura disponível sobre o assunto, 
escrito por autores com experiência na área de farmacoepidemiologia.

PREDITORES DE RISCO PARA TROMBOEMBOLISMO
ARTIGO DE OPINIÃO (COMUNICAÇÃO CURTA) 

O estudo avaliou o risco de tromboembolismo venoso, por meio de análise retrospectiva de 
1.026 casos internados na China. Foi aplicado instrumento preditor de risco de tromboembolismo 
“Padua Prediction Score” na admissão dos casos. Cerca de 40% foram definidos como de alto risco 
e o restante como de baixo risco. Foram fatores associados a maior risco de tromboembolismo: alto 
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risco de sangramento, idade (mais velhos), internação em unidades de terapia intensiva e uso de 
ventilação mecânica. A morte também foi mais frequente no grupo de alto risco.33

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Apesar de se tratar de artigo de comunicação curta, para o qual não existe 
instrumento específico para análise, utilizou-se o mesmo instrumento aplicável 
para artigos de opinião JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos. Destaca-se como pontos fortes do estudo 
tamanho amostral e o método estatístico que permitiram avaliar o emprego de 
escore para risco de tromboembolismo, a partir de instrumento já validado para 
este fim, bem como a observação de diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos de comparação. 

FITOTERÁPICO DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA (QFPDT)
IN SILICO 

A Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China e a Administração Nacional de 
Medicina Tradicional Chinesa emitiram em conjunto um aviso no qual o composto herbal chinês 
Qing-Fei-Pai-Du-Tang (QFPDT) era recomendado de acordo com os efeitos terapêuticos clínicos da 
MTC integrada e da medicina ocidental. O objetivo do artigo foi avaliar, utilizando plataformas de 
bioinformática e inteligência artificial, os potenciais mecanismos terapêuticos das ervas que compõe 
o QFPDT (21, no total) sobre a COVID-19. Observaram que os compostos dessas ervas agem sobretudo 
sobre o meridiano do pulmão, mas também sobre o meridiano do baço, estômago, eliminando a 
umidade (fator patogênico associado à COVID-19, segundo a MTC) e protegendo outros órgãos como 
coração e rim. Além disso, o QFPDT pode auxiliar reduzindo a tempestade de citocinas observada na 
COVID-19, bem como mitigando a resposta imune excessiva, eliminando a inflamação e regulando as 
vias relacionadas à imunidade.34

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo 
de bioinformática. Em leitura crítica, o estudo utilizou ferramentas de 
bioinformática para determinar possíveis alvos biológicos usando a fitoterapia, 
uma área da MTC. Apesar do uso do composto herbal QFPDT apresentar 
homologia com alterações observadas na COVID-19, nenhum teste clínico foi 
realizado neste artigo para demonstrar uma melhora efetiva dos pacientes com 
COVID-19 tratados com QFPDT.

TOCILIZUMABE / MIO-INOSITOL
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA 

Dados preliminares sustentam a hipótese de um papel causador da IL-6 na condução da 
resposta inflamatória que leva à morbimortalidade em pacientes com COVID-19 que desenvolvem 
síndrome do desconforto respiratório agudo. Portanto, anticorpos monoclonais direcionados à IL-6 
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ou drogas capazes de regular negativamente a IL-6 podem ser eficazes no bloqueio de tempestades 
inflamatórias. Alguns resultados clínicos promissores, embora não confirmados, mostraram que 
o tocilizumabe pode melhorar significativamente a oxigenação e o resultado clínico de pacientes 
com SARS-CoV-2. No entanto, estudos clínicos de inibidores da IL-6, especificamente tocilizumabe, 
revelaram que seu uso está associado a um aumento da taxa de infecções graves e oportunistas. 
Ademais resultados preliminares indicam que o myo-Inositol parece exercer regulação da IL-6. 
No geral, achados indicam que a IL-6 é um dos principais alvos do mio-inositol e aumentam a 
possibilidade de que pacientes com SARS-CoV-2 com alto nível de inflamação causada por IL-6 
possam se beneficiar do tratamento com mio-inositol.35

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
Comparada ao padrão ouro, que é a revisão sistemática, e analisando sua 
qualidade pelo AMSTAR-2, nenhum dos 16 critérios foram atendidos. No 
entanto, o estudo é relevante pela extensa discussão acerca da fisiopatologia 
de doenças pulmonares, como a COVID-19.

ANTIMALÁRICOS, ANTI-IL6, ANTI-IL1 E BARICITINIBE
ARTIGO DE OPINIÃO 

A interrupção das terapias em pacientes reumáticos não é recomendada, pois pode ser 
responsável pelo aparecimento de crises da doença reumática. De fato, o risco de infecção em 
doenças reumáticas está relacionado à atividade da doença e um surto devido à descontinuação 
da terapia confere maior risco de infecção. Como o tocilizumabe e o baricitinibe podem começar a 
ser usados no tratamento de casos graves de pneumonia por COVID-19, sua disponibilidade deve 
ser garantida para o tratamento de pacientes reumáticos. Se um paciente reumático desenvolver 
sintomas de qualquer infecção, a terapia imunossupressora deve ser interrompida durante o período 
da infecção. A única exceção é a hidroxicloroquina, que pode ter potencial terapêutico para COVID-19 
e, portanto, não deve ser interrompida em pacientes que o tomem por uma doença reumática. É 
possível que o bloqueio da IL-6 e o uso de inibidores de JAK possam ter efeitos benéficos na doença 
pulmonar grave, mas ainda não se sabe o suficiente para recomendar a continuidade desses agentes, 
pois eles podem afetar adversamente a depuração viral. 36

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação de artigos de texto e opinião, 6/6 
critérios foram atendidos, o que indica boa qualidade metodológica. Trata-
se de recomendações de especialistas em reumatologia para tratamento de 
pacientes crônicos que venham a adquirir COVID-19.
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DIVERSAS TERAPIAS
ARTIGO DE OPINIÃO 

O plasma convalescente contendo anticorpos neutralizantes tem sido utilizado para tratar um 
pequeno número de pacientes com doença grave, e resultados preliminares mostram melhora 
clínica em pacientes gravemente enfermos que desenvolveram SRAG. De maneira preocupante, foi 
demonstrado que um anticorpo monoclonal neutralizante pode melhorar a entrada viral. Um potencial 
efeito patogênico de anticorpos direcionados ao SARS-CoV-2 seria uma grande preocupação. Um 
ensaio clínico (ChiCTR2000029765) usando o tocilizumabe relatou controle rápido da febre e melhora 
da função respiratória em pacientes com COVID-19 grave. Dessa forma, mAbs neutralizantes contra 
outras citocinas pró-inflamatórias também podem ser úteis. Outra abordagem envolve células-tronco 
mesenquimais (CTMs), as quais podem reparar os danos às células epiteliais pulmonares e promover 
a depuração do líquido alveolar. O uso combinado de drogas anti-inflamatórias e antivirais pode ser 
mais eficaz do que usar qualquer uma das modalidades isoladamente.37

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica de artigos de texto e opinião, 6/6 
critérios foram atendidos, o que indica alta qualidade metodológica. Trata-
se de comentário publicado na Nature Reviews Immunology, revista de alto 
impacto no campo de imunologia, com boa fundamentação da literatura. 
Discute diversos campos de possíveis tratamentos para COVID-19.

IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA
ESTUDO IN VITRO 

As imunoglobulinas Gamunex®-C e Flebogamma® DIF (Grifols), disponíveis comercialmente, 
mostraram reatividade consistente aos componentes do vírus SARS-CoV-2, em concentrações 
variando de 100 μg/mL com Gamunex-C e 1 mg/mL com Flebogamma (5%) DIF. Os autores sugerem 
que essas preparações podem ser úteis para o tratamento imediato da COVID-19.38

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe instrumento de avaliação metodológica de estudo preliminar in 
vitro. Os resultados apresentados precisam ainda ser confirmados por meio de 
mais estudos, a fim de se atestar a funcionalidade desses anticorpos, tanto in 
vitro, como in vivo, antes de se propor uma terapia para a COVID-19.

DIVERSOS MICRONUTRIENTES E MEDICAMENTOS
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA 

Alguns micronutrientes podem modular o curso clínico de COVID-19. Como a vitamina D, sendo 
que a suplementação deve iniciar antes da infecção. Argumenta-se que, como a prevalência de 
deficiência de vitamina D é maior nos idosos, e a mortalidade por COVID-19 também, esses fatores 
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podem estar relacionados. Outros micronutrientes citados são: vitamina A, vitamina C, selênio e zinco.  
Potenciais opções terapêuticas são citadas para COVID-19, a saber: cloroquina e hidroxicloroquina; 
inibidor de protease transmembrana serina 2 (TMPRSS2); remdesivir; favipiravir; lopinavir/ ritonavir; 
darunavir; viperina, emodina e promazina; ervas com atividade inibitória de protease quimiotripsina-
like 3; plasma convalescente e anticorpos monoclonais. Trata-se de uma revisão ampla e pormenorizada 
dos mecanismos celulares relacionados á infecção.39

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Avaliando pela ferramenta AMSTAR-2, nenhum dos 16 critérios foi atendido. 
Trata-se de uma revisão narrativa não sistematizada, porém ampla. A 
metodologia de como os estudos foram selecionados para compor o relatório 
não estão claros. Apesar disso, traz considerações importantes acerca dos 
mecanismos celulares envolvidos na infecção.

HEMODIÁLISE 
ARTIGO DE OPINIÃO (COMENTÁRIO)

Artigo que traz comentário sobre uma possível lesão renal aguda (LRA) associada ao COVID-19 
devido a tempestade de citocinas. Comenta que a superprodução de citocinas está envolvida no 
dano bidirecional pulmão-rim. Pacientes com idade avançada, maior gravidade da COVID-19, maior 
índice de massa corporal, diabetes mellitus, história de insuficiência cardíaca foram positivamente 
associados ao desenvolvimento de LRA e, portanto, devem ser fortemente monitorados e recomenda-
se algumas abordagens diferentes para remoção de citocinas: hemoperfusão direta usando um 
absorvente neutro-macroporoso; absorção de plasma em uma resina após separação do plasma do 
sangue total; e absorção usando membranas de alto e médio corte.40

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI for Text and Opinion, 4/6 critérios foram 
atendidos. Trata-se de comentário para avaliar o tratamento no caso de 
disfunções renais associadas a COVID-19, que podem ser frequentes em 
pacientes em síndrome respiratória aguda. Traz uma breve, porém bem feita, 
análise da literatura com possíveis implicações e sugestões de tratamento.

INTERFERON-1
ARTIGO DE OPINIÃO 

Busca avaliar o interferon-1 (IFN-1) como possível tratamento da COVID-19 baseado no 
conhecimento obtido com as experiências do tratamento com IFN-1 contra SARS-CoV e MERS-CoV. 
Estudos sugerem que o SARS-Cov-2 é muito sensível ao INF-1 e que pode ser utilizado como medida 
profilática, o que não acontece no caso de SARS e MERS. A partir dos estudos com SARS e MERS, o autor 
indica que o tratamento com INF-1 deve ser feito nos estágios iniciais da doença, otimizando a terapia 
antiviral e reduzindo efeitos adversos e que melhores efeitos poderiam ser observados com INF-1beta.41
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica de artigos de texto e opinião, 5/6 
critérios foram atendidos, o que indica boa qualidade metodológica. Apesar de 
muitos dados se referirem ao tratamento de SARS e MERS, o autor menciona 
resultados promissores para o tratamento da COVID-19, relacionando-os a 
estudos clínicos em andamento.

ANTIVIRAIS, IMUNOMODULADORES E ANTIMICROBIANOS
REVISÃO NÃO SISTEMÁTICA

Os autores apresentam um guia para farmacêuticos hospitalares para tratamento de pacientes 
com COVID-19. A Federação Internacional de Farmácia e o Protocolo de diagnóstico e tratamento 
chinês recomendam os antivirais lopinavir-Ritonavir, Arbidol (umifenovir), Interferon, Ribavirina e 
Cloroquina. Se necessário, pode-se usar também Corticosteroides, Tocilizumabe e Antibióticos. O 
Comitê Profissional de Farmácia Hospitalar da China também recomenda os antivirais Lopinavir-
Ritonavir, Arbidol (umifenovir), Interferon, Ribavirina e Cloroquina. Se necessário, pode-se usar também 
Corticosteroides, Tocilizumabe e Antibióticos, mas acrescentam o antiviral Favipiravir à lista. A OMS 
recomenda apenas e se necessário corticosteroides e antibióticos. O CDC apenas corticosteroides e 
também se necessário. Pesquisas clínicas têm recomendado o tratamento com os antivirais Lopinavir-
Ritonavir, Arbidol e Hidroxicloroquina.42

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar revisão narrativa. A revisão deste artigo 
focou apenas em cinco guias de orientações de tratamento de pacientes 
com COVID-19 e em pesquisas clínicas oriundas da literatura (sem menção 
de estratégia). Embora tenha sido uma busca rasa, o artigo sintetiza bem os 
achados e fornece informações importantes para os farmacêuticos hospitalares.
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 9 e 10 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

1 NCT04341675/ EUA Imunosupressor Sirolimo Placebo Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

University of Cincinnati 

2 NCT04342182/ 
Holanda 

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando  10 de abril 
de 2020 

Erasmus Medical 
Center 

Maasstad Hospital 

3 NCT04341870/ 
França 

Anticorpo monoclonal Sarilumabe + Azitromicina + 
Hidroxicloroquina 

Sarilumabe Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris 

4 NCT04342221/ 
Alemanha 

Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Recrutando 10 de abril 
de 2020 

University Hospital 
Tuebingen 

5 NCT04341207/ 
França 

Antimalárico Hidroxicloroquina + 
azitromicina 

Hidroxicloroquina Recrutando 10 de abril 
de 2020 

Gustave Roussy, Cancer 
Campus, Grand Paris 

6 NCT04341116/ EUA Anticorpo monoclonal TJ003234 Placebo Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

I-Mab Biopharma Co. 
Ltd. 
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados entre 9 e 10 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

7 NCT04341142/ 
França 

Teste de diagnóstico Teste sorológico Sem comparador Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Hospices Civils de Lyon 

8 NCT04341038/ 
Espanha 

Imunosupressor Tacrolimo + 
metilprednisolona 

Tratamento usual Recrutando 10 de abril 
de 2020 

Hospital Universitari de 
Bellvitge 

9 NCT04341441/ EUA  Antimalárico Hidroxicloroquina em dose 
diária 

Hidroxicloroquina em dose 
semanal 

Placebo Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Henry Ford Health 
System 

10 NCT04341389/ 
China 

Vacina Vacina recombinante de 
coronavírus (vetor de 
adenovírus tipo 5) 

Placebo Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Insitute of 
Biotechnology, 
Academy of Military 
Medical Sciences, PLA 
of China 

11 NCT04341935/ EUA Antidiabético Linagliptina Insulina Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

University of Miami 

12 NCT04342169/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

University of Utah 
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Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

13 NCT04342156/ 
Singapura 

Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia pós exposição 

Medidas preventivas 
padrão 

Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Tan Tock Seng Hospital 

14 NCT04341493/ 
México 

Antiparasitário e 
antimalárico 

Nitazoxanida + 
hidroxicloroquina 

Hidroxicloroquina Recrutando 10 de abril 
de 2020 

Hugo Mendieta Zeron 

15 NCT04341610/ 
Dinamarca 

Terapia celular célula estromal mesenquimal 
de origem adiposa alogênica 

Placebo Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Rigshospitalet, 
Denmark 

16 NCT04341727/ EUA Antimalárico, antibiótico Hidroxicloroquina ou 
cloroquina + azitromicina 

Hidroxicloroquina ou 
cloroquina somente 

Recrutando 10 de abril 
de 2020 

Washington University 
School of Medicine 

17 NCT04341584/ 
França 

Medicamento biológico Anakinra Tratamento padrão Ainda não 
recrutando 

10 de abril 
de 2020 

Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris 
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APÊNDICE 2

Distribuição de estudos na pirâmide de evidências:
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2020

– 6 ARTIGOS E 18 PROTOCOLOS ENCONTRADOS – 

LOPINAVIR / RITONAVIR, OSELTAMIVIR, GANCICLOVIR, 
CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA; 
GLUCOCORTICOIDES, REMDESIVIR, TOCILIZUMAB, PLASMA 
CONVALESCENTE, OXIGENOTERAPIA COM CÂNULA NASAL, 
RESSUSCITAÇÃO COM FLUIDOTERAPIA 
SÍNTESE RÁPIDA DE EVIDÊNCIA 

Foi realizada síntese rápida de evidências para responder questões sobre tratamento 
farmacológico para COVID-19. Foram pesquisados o uso de antivirais, interferon, cloroquina e 
hidroxicloroquina, corticosteroides, oxigenoterapia, reanimação com líquidos intravenosos e outros 
tratamentos. As principais mensagens dos autores são relacionadas á precaução no uso da cloroquina 
em razão da necessidade de monitoramento eletrocardiográfico para identificar prolongamento 
do intervalo QTc e bradicardia, e também sobre o seu uso off-label. São destacados ainda que, em 
razão do interferon ser um tratamento adjuvante, é difícil avaliar sua eficácia intrínseca, seu uso não 
foi recomendado na diretriz Surviving Sepsis, e possui uma recomendação fraca na diretriz rápida 
da Universidade de Wuhan. Além disso, os antibióticos e antimicóticos são recomendadas apenas 
em pacientes com infecção documentada. A síntese também buscou evidências de tratamento 
farmacológico específico em gestantes e crianças, e não encontrou recomendações diferentes das 
associadas à oxigenoterapia, suporte vasoativo e antibiótico, caso necessário. Não foram relatados 
eventos adversos com tratamento antiviral ou com esquemas imunomoduladores nesses grupos.  
Mesmo com evidências de baixa qualidade e recomendações fracas a favor de alguns desses 
medicamentos, os autores incluíram uma tabela com aqueles potencialmente eficazes e suas 
dosagens para uso em casos moderados ou graves, a saber: lopinavir/ritonavir (400 mg/100 mg, oral, 
c/12 h/7 a 14 dias), cloroquina base ou fosfato (300 mg de CLQ base ou 500 mg de CLQ fosfato, c/12 
horas máx. 7 dias), hidroxicloroquina (200 mg c/12 horas, oral/5 dias), favipinavir (1º dia: 1600 mg 2 
x/dia, 2º ao 14º: 600 mg, 2x/dia) e metilprednisolona (40 a 80 mg/IV/dia, sem exceder 2 mg/kg, por 
no máximo 5 dias).1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com avaliação pela ferramenta AMSTAR-2, o estudo atendeu 9 de 
13 critérios aplicáveis, o que reflete boa qualidade metodológica. Os autores 
atualizaram uma revisão rápida realizada anteriormente (25/03/2020) sobre 
uso de antivirais, antimaláricos e corticoides, expandiram a busca anterior para 
incluir oxigenoterapia e ressuscitação com fluídos intravenosos, e também 
adicionaram o grupo de gestantes e crianças.
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ANTIVIRAIS: HIDROXICLOROQUINA, LOPINAVIR/
RITONAVIR E DARUNAVIR/COBICISTAT 
IMUNOSSUPRESSOR: TACROLIMUS
RELATO DE CASO 

Relato de caso de uma paciente transplantada renal com COVID-19. Os sintomas iniciais da paciente 
foram: fadiga, tosse seca e coriza. Ela não teve febre. A terapia antiviral foi iniciada com hidroxicloroquina 
e Lopinavir/ritonavir, porém os medicamentos foram substituídos por Darunavir/cobicistat depois que a 
paciente apresentou diarreia por dois dias. O imunossupressor Tacrolimus foi ministrado durante todo 
o tratamento da paciente com acentuada diminuição da dosagem até a alta da paciente. Apesar da 
terapia imunossupressora, a paciente não desenvolveu uma forma grave da COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com avaliação pela ferramenta de avaliação crítica de relato de 
caso, 7/8 critérios foram atendidos. Estudo muito bem conduzido. Os autores 
destacam o sucesso no tratamento deste caso e orientam profissionais para 
futuros casos de pacientes transplantados renais com COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA

O uso da Hidroxicloroquina (HCQ) resguarda alguns cuidados, pois pode prolongar o intervalo 
QTc e também pode interagir com algumas drogas que prolongam o intervalo Qtc (macrolídeos, 
quinolonas, anti-histamínicos, antivirais, anti-arrítmicos ou anti-fúngicos, etc.). Deve-se avaliar a clínica 
do paciente e o uso de medicações concomitantes para a prescrição da HCQ. Recomenda-se realizar um 
eletrocardiograma (ECG) no início do uso da HCQ, a fim de categorizar o risco cardiovascular a partir do 
cálculo do QTc, bem como a supervisão médica durante todo o período do uso. Os pacientes podem ser 
classificados da seguinte forma: Grupo A (Qtc normal): A HCQ pode ser administrada sem estratificação 
adicional. Grupo B (Qtc levemente alterado, < 500 ms): O HCQ deve ser usado com cautela na tentativa 
de resolver fatores de risco corrigíveis. Grupo C: (QTc inicial > 500 ms): esses pacientes devem ter 
avaliação clínica conforme os fatores de risco cardiovascular intrínsecos e a interação da HCQ com 
terapêutica concomitante e, assim, subdividi-los em duas categorias com base no risco de complicação 
da COVID-19. Baixo risco de complicação da COVID-19, a HCQ deve ser evitada ou usada com cautela. 
Alto risco de complicação da COVID-19, a HCQ deve ser usada com monitoramento constante por ECG. 
Esses pacientes com QTc inicial > 500 ms recomenda-se realizar um ECG às 2 e 4 h após a primeira dose 
para medir mudança no QTc e, depois, às 48 e 96 h.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe instrumento para avaliação metodológica de revisões narrativas. Os 
autores expõem as diretrizes do manejo clínico da COVID-19 propostas pelo 
Governo da Índia para pacientes em cuidados intensivos em estado grave da 
doença. Expõem também as recomendações de uso da Força-Tarefa Nacional/
Conselho de Pesquisa Médica da Índia, as quais propõe o uso de HCQ como 
forma profilática em determinados grupos e com monitoramento por ECG. As 
recomendações são divergentes quanto ao tipo de população, além disso a 
orientação do uso de HCQ como profilaxia foi a partir de dados de estudos in vitro 
e ensaios clínicos de baixo rigor científico. Ademais, recomendar a realização 
de ECG para todos os casos de COVID-19 em uso de HCQ como profilaxia 
sobrecarregaria o sistema de saúde. Os autores enfatizam que a população 
não deve usar a HCQ de forma indiscriminada e que se deve mensurar o risco 
individual de cada paciente a fim de diminuir eventos adversos, como a arritmia. 

RELAÇÃO ENTRE CÉLULAS SENESCENTES E COVID-19
ESTUDO DESCRITIVO 

Os autores levantam a hipótese de envolvimento de células senescentes no aumento da taxa de 
mortalidade por COVID-19 em pacientes idosos (com comorbidades), uma vez que o padrão de secreção 
dessas células senescentes inclui moléculas pró-inflamatórias, mediadas pelo fenótipo secretório 
associado à senescência (SASP). Partindo dessa hipótese, os autores consideram que a interação de células 
senescentes com coronavírus merece atenção especial no desenvolvimento de terapias para SARS-CoV-2. 
Alguns ensaios utilizando fármacos como o tocilizumab, hidroxicloroquina + azitromicina, ruxolitinib, 
estão em andamento e podem fornecer melhores evidências para tal hipótese, uma vez que esses 
fármacos possuem a capacidade de inibir o fenótipo secretório associado à senescência (SASP), envolvido 
no processo inflamatório da COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica desse tipo de estudo. 
Trata-se de estudo descritivo, baseado em dados da literatura científica, sem 
nenhum ensaio realizado que comprove a hipótese dos autores. Embora 
os artigos citados estejam coerentes com a ideia levantada, estudos mais 
aprofundados devem ser conduzidos para se confirmar essa hipótese. 

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, VITAMINA D, 
VITAMINA C, LOPINAVIR, RITONAVIR, FAVIPIRAVIR, 
REMDESIVIR, OCILIZUMABE, SARILUMABE, BARICITINIBE
REVISÃO NARRATIVA

Pacientes com COVID-19 podem apresentar características que são comuns às doenças reumáticas, 
como artralgias, pneumonia intersticial aguda, miocardite, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia e 
tempestade de citocinas. Nesse sentido, os autores recomendam possíveis tratamentos que podem 
ser utilizados, para cada fase da COVID-19, a saber: Fase Inicial: estratégias preventivas com cloroquina, 
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hidroxicloroquina, vitamina D, vitamina C; Fase virêmica: medicamentos antivirais (lopinavir / ritonavir, 
favipiravir, remdesivir), cloroquina, hidroxicloroquina; Fase da Tempestade de Citocinas: Tocilizumabe, 
sarilumabe, baricitinibe. Além disso, pessoas com doenças reumáticas devem manter os seguintes 
cuidados: manutenção da higiene, com lavagem regular das mãos, evitar tocar o rosto, manter o 
distanciamento social, uso de máscaras faciais, evitar transporte público movimentado, cancelar 
viagens desnecessárias, adiar as consultas presenciais rotineiras, dando preferência por consultas 
por videoconferência, atualização vacinal contra gripe e pneumococos. No caso de infecção com o 
SARS-CoV-2, a interrupção abrupta da terapia com glicocorticóides deve ser evitada, mesmo durante 
a infecção ativa e, se os pacientes estiverem tomando medicamentos anti-reumáticos modificadores 
da doença, incluindo biológicos e outros agentes imunossupressores, reumatologistas podem usar 
práticas padrão de descontinuação.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
No cenário atual, as recomendações feitas para o tratamento da COVID-19 
são meramente teóricas. Os autores mencionam a necessidade de ensaios 
clínicos de alta qualidade para entender melhor o papel dos medicamentos 
comumente usados em reumatologia como a hidroxicloroquina e o tocilizumabe 
na COVID-19 e à luz das novas evidências, avaliar o tratamento oferecido a 
pacientes portadores de doenças reumáticas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA 

O estudo faz uma overview não sistemática acerca do novo coronavírus, suas características 
estruturais, replicação, mecanismo de infecção e sua interação com o sistema imune humano. 
Informa sobre a infecção de outros tipos coronavírus humano no Sistema Nervoso Central, e sobre o 
potencial que o vírus SARS-CoV-2 tem de fazer o mesmo. Dessa forma, discute que houve relato de 
alguns sintomas neurológicos, incluindo dor de cabeça, náusea e vômito, destacando a importância 
de se encontrar antivirais que possam atravessar a barreira hemato-encefálica. Sobre o pipeline de 
medicamentos em estudo, os autores citam antivirais, antimaláricos, anti-HIV, anti-inflamatórias e 
anticorpos monoclonais. Os autores discutem brevemente alguns medicamentos usados na prática 
clínica, como ribavarina (em conjunto com interferon alfa), sofosbuvir, lopinavir/ ritonavir, oseltamivir, 
remdesivir, cloroquina e favipiravir. Ademais, os autores também comentam sobre a importância 
da medicina tradicional indiana, com práticas como Ayurveda, Siddha, Unani e Yoga, Naturopatia 
e Homeopatia. Alerta também para a necessidade de incluir seus medicamentos tradicionais nas 
pesquisas à procura de atividade antiviral.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
de revisão narrativa. Trata-se de uma revisão ampla sobre os mecanismos de 
funcionamento do vírus SARS-CoV-2, o que já vem sendo estudado sobre o 
assunto e as possíveis contribuições que a medicina tradicional indiana pode 
trazer á pandemia.
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APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 13 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

1 NCT04342650/ Brasil Antimalárico Cloroquina como prevenção Placebo Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Fundação de Medicina 
Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado 

2 NCT04343729/ Brasil Corticosteróide Metilprednisolona Placebo Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Fundação de Medicina 
Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado 

3 NCT04343768/ Irã Antimalárico 
Antiviróticos 
Produto com ação 
imunoprotetora 
Imunomodulador 

Hidroxicloroquina + Lopinavir / 
Ritonavir + Interferon-β 1a 
Hidroxicloroquina + Lopinavir / 
Ritonavir + Interferon-β 1b 

Hidroxicloroquina + 
Lopinavir / Ritonavir 

Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences 

4 NCT04343677/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia pré ou pós exposição 

Placebo Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

United States 
Department of Defense 

5 NCT04343092/ Iraque Antiparasitário 
Antimalárico 

Ivermectina + 
hidroxicloroquina 

Hidroxicloroquina Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

University of Baghdad 

6 NCT04343248/ País 
não informado  

Antiparasitário Nitazoxanida como profilaxia 
pós exposição 

Placebo Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Romark Laboratories L.C. 

7 NCT04343755/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Hackensack Meridian 
Health 

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



 

APÊNDICE 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 13 de abril de 2020. 

Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

8 NCT04343261/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Saint Francis Care 

9 NCT04343183/ EUA Terapia com oxigênio Oxigenoterapia hiperbárica Tratamento padrão Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Ochsner Health System 

10 NCT04342689/ EUA Suplemento de dieta Amido de Batata Resistente Amido dietético não 
resistente à base de 
milho 

Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Yale University 

11 NCT04343144/ França Antineoplásico Nivolumabe Tratamento padrão Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris 

12 NCT04342897/ País 
não informado 

Antineoplásico LY3127804 Placebo Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Eli Lilly and Company 

13 NCT04343001/ 
Inglaterra 

Anti-hipertensivo 
Antilipidêmico 
Antiagregante plaquetário 

Aspirina 
Losartana 
Sinvastatina 
Aspirina e losartana 
Aspirina e sinvastatina 
Losartana e sinvastatina 
Aspirina, losartana e 
sinvastatina 

Tratamento padrão Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine Im

press
o por: 0

73.733.574-23 A
DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04
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Nº Nº de registro/País Classe terapêutica Intervenção (grupos) Controle Status Data de 
registro 

Financiamento 

14 NCT04342663/ EUA Antidepressivo Fluvoxamina Placebo Ainda não 
recrutando 

13 de abril 
de 2020 

Washington University 
School of Medicine 

15 NCT04343651/ EUA Antiviral Leronlimab Placebo Recrutando 13 de abril 
de 2020 

CytoDyn, Inc. 

16 NCT04342728/ EUA Suplemento de dieta Ácido ascórbico 
Zinco 
Ácido ascórbico e zinco 

Placebo Inscrição por 
convite 

13 de abril 
de 2020 

The Cleveland Clinic 

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04
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APÊNDICE 2

Distribuição de estudos na pirâmide de evidências:
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(14 de abril). 2020.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da 
qualidade metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua 
classificação metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, 
entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 15 ESTUDOS E 26 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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HIDROXICLOROQUINA
COORTE 

Este estudo incluiu dados coletados em tempo real de 181 pacientes internados com 
pneumonia por COVID-19; 84 receberam HCQ dentro de 48 horas de admissão (grupo HCQ) e 97 
não receberam (grupo não HCQ). A gravidade inicial foi equilibrada entre os grupos, o que significa 
que esse fator de confusão foi endereçado. Na análise ponderada, 20,2% dos pacientes do grupo 
HCQ foram transferidos para a UTI ou morreram dentro de 7 dias versus 22,1% no grupo sem 
HCQ (16 vs. 21 eventos, RR 0,91, IC 95% 0,47-1,80). No grupo HCQ, 2,8% dos pacientes morreram 
em 7 dias versus 4,6% no grupo não HCQ (3 vs. 4 eventos, RR 0,61, IC 95% 0,13-2,89), e 27,4% e 
24,1%, respectivamente, desenvolveram síndrome do desconforto respiratório agudo em 7 dias 
(24 vs. 23 eventos, RR 1,14, IC 95% 0,65-2,00). Oito pacientes que receberam HCQ (9,5%) tiveram 
modificações no eletrocardiograma que exigiram a descontinuação da HCQ. O tratamento com 
HCQ + tratamento padrão, não foi associado à redução de internações em UTIs ou óbito em 7 dias 
após a internação, em comparação com o tratamento padrão. Esses resultados não apoiam o uso 
de HCQ em pacientes hospitalizados com pneumonia por COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
foram atendidos 10/11 critérios, o que reflete boa qualidade metodológica. 
Foram utilizados métodos estatísticos (ponderação, análise de sensibilidade) 
para simular randomização entre os grupos e equilibrar possíveis diferenças. 
Apesar disso, o estudo apresentou várias limitações, a saber: tratamento não foi 
designado aleatoriamente, já que o estudo era observacional, algumas variáveis 
prognósticas potencialmente importantes não puderam ser balanceadas, o 
número de pacientes tratados com HCQ nos centros foi desequilibrado (alguns 
centros tratavam todos os pacientes com HCQ, enquanto outros não), portanto, 
os autores ressaltam a necessidade de cautela na interpretação dos resultados, 
especialmente para a mortalidade geral. Cabe ressaltar que este estudo é 
pre print, ainda não foi aprovado para publicação em revista revisada por pares.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
EDITORIAL

O artigo é um editorial que discute uma questão de segurança do uso generalizado da cloroquina 
ou hidroxicloroquina em função de uma mutação frequente observada na população, que é uma 
diminuição da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6FD). Os autores trazem dados prévios da 
literatura, mostrando estudos in vitro no qual células pulmonares tratadas com RNAi para a G6FD 
exibiam uma produção viral significativamente maior que células não tratadas e que a replicação 
viral nessas células com deficiência de G6PD é 3 vezes maior que as células normais. Já se sabe que 
a hemólise induzida pela cloroquina é resultado da atividade reduzida da enzima G6PD e acredita-
se que o aumento da lesão oxidativa causada pela cloroquina seja responsável pela toxicidade do 
medicamento, levando principalmente à retinopatia. Os autores propõem que indivíduos com 
deficiência de G6PD podem ser mais suscetíveis ao SARS-CoV-2 e, como candidatos mais plausíveis 
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4

para receber cloroquina ou seus análogos, devido a sintomas mais graves da doença, os médicos 
podem precisar de mais cuidado ao tratar pacientes com COVID-19 com cloroquina e seus derivados.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 4/6 critérios foram atendidos. Apesar de trazer um alerta sobre o uso 
indiscriminado da cloroquina e seus derivados, como a hidroxicloroquina, o 
artigo menciona um possível papel negativo desse medicamento em pacientes 
com mutação no gene da G6FD. Apesar da prevalência dessa mutação ser 
maior em países da África, Ásia, América Latina e Mediterrâneo, não há como 
garantir que essa informação sobre o paciente estará disponível. Assim, apesar 
de trazer um alerta sobre o uso indiscriminado dessa medicação levando a 
maiores danos, os dados levantados relacionam-se exclusivamente a pessoas 
com a mutação da G6PD.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO 

Os autores relatam o caso de um paciente de 64 anos diagnosticado com COVID-19 (por RT-
PCR), que após tratamento experimental com tocilizumabe (2 doses, 8mg/Kg – 12 h de intervalo, 
nos dias 7 e 8 após internação), apresentou melhora clínica significativa, comprovada por tomografia 
computadorizada (TC). A partir desse caso clínico, os autores destacam a importância da TC do tórax 
no diagnóstico e primeira avaliação da pneumonia por COVID-19. Ressaltam que poucos dados de 
TC estão disponíveis, e sugerem o uso da TC do tórax como ferramenta essencial para monitorar a 
progressão da doença e a eficácia das terapias experimentais em pacientes com COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
houve 05/08 critérios atendidos, indicando qualidade metodológica moderada 
(não foram apresentados os dados demográficos do paciente, sua situação 
clínica atual nem os efeitos adversos após a intervenção). A sugestão dos autores 
destoa das recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por imagem (CBR), que informa que a TC não deve ser usada como rastreio ou 
para o diagnóstico inicial por imagem nos casos de COVID-19, cujo uso deve ser 
reservado aos pacientes hospitalizados, sintomáticos e em situações clínicas 
específicas. Em casos de necessidade de imagens do tórax, como exames 
complementares, deve-se priorizar o uso de radiografia portátil (mais fácil 
higienização, sem necessidade de levar pacientes ao setor de imagem).
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5

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO 

Relato de um caso de paciente de 60 anos, com história de mieloma múltiplo (MM) sintomático, 
internado imediatamente após a tomografia computadorizada (TC) apresentar resultados típicos 
de pneumonia por COVID-19. No 2º dia de hospitalização recebeu tratamento com 40 mg de 
metilprednisolona IV diariamente, até o 6º dia de internação. No 8º dia, apresentou alterações na TC e 
aumento de IL-6. No 9º dia de internação (24º dia de doença), foi tratado com tocilizumabe (anticorpo 
monoclonal que atua bloqueando receptores de IL-6), em 8 mg/kg IV dose única, apresentando 
melhora gradual após seu uso. Os autores consideraram que o tratamento com tocilizumabe foi 
eficaz para este caso, no entanto, concluem que são necessários ensaios clínicos randomizados para 
resultados mais robustos.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, o 
estudo atendeu 8/8 critérios avaliados, o que reflete boa qualidade metodológica. 
Apesar da melhora clínica do caso ter sido atribuída ao tratamento com 
tocilizumabe e o artigo possuir boa qualidade metodológica, deve se reforçar que 
relatos de caso não são suficientes para comprovar eficácia clínica.

IMUNOTERAPIA 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

Revisão sistemática sobre uso de possíveis imunoterapias no combate à COVID-19, ou vírus 
similares, como MERS ou SARS. Com base em critérios de elegibilidade, foram selecionados 7 
estudos para análise. Os resultados apontam que anticorpos monoclonais são potencialmente úteis 
e mais seguros para vírus semelhantes ao SARS-CoV-2, como SARS-CoV, podendo ser aplicados e 
testados em pacientes com COVID-19, especialmente utilizando diferentes coquetéis para aumentar 
especificidade. Em estudos específicos de COVID-19, foi verificado melhora clínica em pacientes 
submetidos ao uso de imunoglobulinas, terapia de plasma convalescente e anticorpos policlonais.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, de 16 critérios aplicáveis, o estudo 
contemplou 5 critérios. Neste contexto, entende-se que o estudo apresenta 
qualidade metodológica moderada.

IVERMECTINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA 

Revisão sistemática rápida com objetivo de informar de modo imparcial a tomada de decisão. A 
Ivermectina surgiu como hipótese de reaproveitamento terapêutico por mostrar atividade antiviral em 
um estudo in vitro publicado em março de 2020. Além disso, o mecanismo de ação da ivermectina na 
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6

inibição da replicação do RNA do SARS-CoV-2 ainda não foi elucidado e estudos in vitro com resultados 
promissores nem sempre são seguros e eficazes na fase clínica. Nesta revisão, não foi identificado 
nenhum estudo clínico realizado com a ivermectina para o tratamento de pacientes com COVID-19 
e não há nenhum estudo em andamento cadastrado nas bases de dados consultadas em 07 de abril 
de 2020. Portanto, não é possível realizar neste momento como recomendação terapêutica o uso de 
ivermectina em pacientes com COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2, houve 10/16 critérios atendidos, 
refletindo moderada qualidade metodológica. A pesquisa de artigos no dia 07 
de abril de 2020 resultou em quatro artigos e somente um relacionado com 
a pergunta da busca. Revisão sistemática rápida com objetivo de informar de 
modo imparcial a tomada de decisão. A qualidade metodológica de estudos in 
vitro é extremamente baixa.

ANTAGONISTAS DO RECEPTOR DE ENDOTELINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA

Entre 2.051 estudos identificados nesta revisão, nenhum artigo foi incluído após o processo de 
seleção. Os autores relatam que não foram identificados estudos finalizados ou em andamento que 
pesquisassem os efeitos dos antagonistas do receptor de endotelina como um possível alvo para o 
tratamento da COVID-19. Deste modo, até que resultados de estudos clínicos com esta finalidade 
estejam disponíveis, não é possível estimar a eficácia e a segurança desses medicamentos no tratamento 
de pacientes com COVID-19, tampouco recomendar seu uso rotineiro para esta situação.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2, houve 10/16 critérios atendidos, refletindo 
moderada qualidade metodológica. A pesquisa de artigos no dia 07 de abril de 2020 
resultou em quatro artigos e somente um relacionado com a pergunta da busca. 
Revisão sistemática rápida com objetivo de informar de modo imparcial a tomada de 
decisão. A qualidade metodológica de estudos in vitro é extremamente baixa.

INIBIDORES JAKS
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA 

Os inibidores JAKs são uma hipótese terapêutica para a COVID-19. Seu mecanismo de ação está 
relacionado pela inibição da entrada do vírus para o meio intracelular. Os medicamentos que utilizam 
desse mecanismo têm propriedade anti-inflamatórias. Nesta revisão rápida não foram encontrados 
estudos clínicos concluídos que possam corroborar e nem refutar a hipótese de tratamento eficaz e 
seguro da COVID-19 pelos inibidores JAKs. Neste momento, há sete estudos clínicos em andamento 
com uma das quatro moléculas da classe de inibidores JAKs (ruxolitinibe, jakotinibe, baricitinibe e 
tofacitinibe).8
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, houve 11/16 critérios atendidos, 
refletindo de moderada a boa qualidade metodológica. A qualidade 
metodológica da revisão foi considerada moderada. Não há estudos clínicos 
concluídos, desta forma não se pode sumarizar os achados sobre a eficácia e 
segurança dos inibidores JAKS. 

REMDESIVIR
RELATO DE CASO

Relato de caso de início tardio de tratamento com remdesivir em paciente de 40 anos, internado 
em UTI de um hospital nos Estados Unidos, com diagnóstico confirmado de COVID-19. O paciente 
foi internado após três dias de início dos sintomas, foi intubado, recebeu ventilação mecânica e 
tratamento por 5 dias com hidroxicloroquina e azitromicina. Remdesivir foi administrado no 9º dia 
de hospitalização, 13 dias após o início dos sintomas, com a dose de 200 mg IV no primeiro dia e 
100 mg IV uma vez ao dia por 9 dias. Em 48 horas após o início do remdesivir, o paciente pôde ser 
extubado e fazer a transição para o ar ambiente dentro de 24 horas após a extubação. Os autores 
concluíram que o início tardio de terapia com remdesivir pode ser eficaz no tratamento de COVID-19, 
diferentemente de outros antivirais que são mais eficazes quando iniciados mais rapidamente após o 
início dos sintomas.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta do JBI Critical Appraisal Checklist for Case 
Reports, o estudo atendeu 7/8 critérios avaliados, o que reflete boa qualidade 
metodológica. Os autores utilizaram o Remdesivir após aprovação da família 
e FDA, e da inclusão do caso em protocolo experimental, uma vez que 
esta droga só teve seus benefícios avaliados contra SARS-Cov-2 in vitro. A 
discussão aponta que é possível que a melhora ocorresse, mesmo sem o 
Remdesivir, devido ao tratamento ministrado inicialmente e às características 
individiduais. Alertam também para o fato de que esta medicação ainda está 
em uso experimental e que os ensaios clínicos em curso poderão confirmar 
sua eficácia.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA

Por meio de uma busca na literatura científica, os autores relatam que foram encontrados sete 
estudos que abordam o reposicionamento de medicamentos contra o vírus SARS CoV-2, sendo eles 
a cloroquina, a hidroxicloroquina associada à vancomicina, teicoplanina, remdesivir, nitazoxanida 
e metformina. Maior ênfase foi dada aos estudos com cloroquina e hidroxicloroquina. Por fim, os 
autores inferem que o reposicionamento de drogas é uma alternativa promissora para o tratamento 
de COVID-19 e incentivam uma investigação mais complexa do efeito antiviral dessas moléculas 
contra o SARS-CoV-2.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo 
desse tipo. Trata-se de um estudo descritivo, onde os autores se limitam a citar 
os resultados encontrados, sem fornecer uma análise mais aprofundada dos 
artigos selecionados.

FITOTERAPIA CHINESA
REVISÃO NARRATIVA 

Trata-se de uma revisão da literatura, na qual os autores relacionam a medicina tradicional 
chinesa (MTC) ao tratamento da COVID-19 e como respostas positivas dos pacientes foram observadas 
quando são feitos esforços para combinar abordagens da MTC e da medicina ocidental na COVID-19. 
Além disso, a MTC também pode ter um papel na diminuição de alguns dos efeitos colaterais da 
medicina ocidental, principalmente no que diz respeito à recuperação da função pulmonar. O artigo 
refere-se principalmente à fitoterapia, uma área da MTC, fazendo a indicação de vários compostos 
e espécies de plantas para cada sintoma. Menciona que alguns compostos dessas ervas são 
substâncias aromáticas, que podem inibir a interação da proteína S do vírus com a ECA, diminuindo 
a patogenicidade e progressão da doença. Além disso, menciona outras terapias associadas à MTC, 
como acupuntura, moxabustão e Tai Chi que promovem a saúde, melhorando o sistema imunológico 
e melhorando a função pulmonar.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
Os autores mencionam que a MTC pode ter um papel crucial na prevenção de 
doenças e também na promoção da recuperação da função pulmonar. Apesar 
dos muitos compostos terem um papel positivo na prevenção da COVID-19, 
outros estudos seriam necessários para elucidar os mecanismos detalhados 
envolvidos em seu impacto na COVID-19 usando análise farmacológica em 
rede, validação experimental e estudo de ômicas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO 

O modelo recapitula a dinâmica viral da infecção por SARS-CoV-2 frente algumas terapias para 
COVID-19 (remdesivir, hidroxicloroquina, anticorpos neutralizantes ou imunoterapia celular). O 
modelo estima que, se a potência da droga in vivo é alta, é possível a rápida eliminação do vírus. Prevê 
também que terapias potentes administradas logo após o pico de carga viral, quando as pessoas 
infectadas desenvolvem sintomas, diminuem a duração e a intensidade da resposta imunológica 
efetiva, mas tem pouco efeito na área viral abaixo da curva (distribuição do vírus no corpo), causada 
pela replicação precoce de SARS-CoV-2. Além disso, uma terapia potente administrada antes do pico 
da carga viral, quando a infecção é pré-sintomática, talvez seja a única opção para diminuir a área 
viral abaixo da curva. O estudo aponta que a necessidade de identificar características cinéticas de 
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derramamento viral (viral shedding) precoce é o melhor fato preditivo de gravidade clínica e risco de 
transmissão da COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Estudo de bioinformática. Não possui protocolo para avaliação da qualidade 
metodológica. O estudo prediz o impacto de algumas terapias, em diferentes 
fases da infecção, no controle do SARS-CoV-2.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO 

Foi realizada um triagem virtual para verificar regiões alvos de uma protease de SARS-CoV-2 e que é 
um alvo potencial para implementação de fármacos já consolidados e que podem ser reutilizados para 
a COVID-19. Uma análise filogenética mostrou que o vírus SARS-CoV-2 é geneticamente relacionada 
a outros vírus SARS. Existem uma série de drogas (entre elas: antivirais, agentes anti-tuberculose, 
vitaminas e antineoplásicos) que podem ser implementados, ligando-se às regiões conservadas da 
proteína analisada. Autores concluem que os mais promissores fármacos são: Ribavarina, Telbivudina, 
vitamina B12 e Nicotinamida.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Estudo de bioinformática. Não possui protocolo para avaliação da qualidade 
metodológica. Aponta uma série de fármacos que podem ser implementados 
em estudos clínicos, contudo não discute a existência de estudos que apontem 
a eficiência das drogas em pacientes com COVID-19.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA 

Esta revisão resume as evidências dos principais tratamentos propostos na literatura. 
Cloroquina e Hidroxicloroquina: não há evidências da eficácia desses medicamentos no 
tratamento da COVID-19. Os poucos estudos disponíveis na literatura apresentam sérias 
limitações, como tamanho amostral e perda de pacientes. Apesar destes medicamentos 
serem relativamente bem tolerados pelo organismo, há relatos de efeitos adversos graves. 
Lopinavir / Ritonavir: os poucos estudos com COVID-19 são de relatos de casos e pequenas 
coortes randomizadas, o que dificulta a avaliação direta do efeito deste medicamento. Efeitos 
adversos incluem desconforto gastrointestinal como náusea e diarreia e hepatotoxicidade. 
Ribavirina: dados sugerem que Ribavirina tem valor limitado para o tratamento da COVID-19. 
No entanto, em uma terapia combinada talvez o medicamento ofereça maior eficácia clínica. 
Remdesivir: tem apresentado resultados satisfatórios em testes in-vitro, pré-clínico e 
clínico contra diversas doenças virais, incluindo a COVID-19. Especificamente contra 
o SARS-CoV-2, há relatos de casos que o uso desta terapia foram bem-sucedidos.  
Favipiravir: existem poucos estudos clínicos com uso deste medicamento para COVID-19. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



10

Em um deles, o efeito da Favipirir foi comparado ao do Arbidol em um estudo prospectivo, 
randomizado e multicêntrico em casos moderados e graves de COVID-19. Porém, não 
foram observadas diferenças significativas nos casos graves e moderados (combinados).  
Corticosteroides: um estudo retrospectivo recente de 201 pacientes com COVID-19 na 
China revelou que, para aqueles que desenvolveram síndrome respiratória, o tratamento 
com a metilprednisolona foi associada a um risco diminuído de morte no grupo com 
esteroides. No entanto, as limitações metodológicas prejudicam a validade do estudo. 
Tocilizumabe: tem tido sucesso em pequenas séries de casos graves de 
COVID-19. Um estudo de 21 pacientes foi associado à melhora clínica em 
91% dos casos, com melhora da função respiratória e diminuição da febre. 
Plasma convalescente: duas séries de casos de pacientes com COVID-19 foram relatadas na China. Em 
ambos os estudos a terapia obteve sucesso.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de estudos de 
revisão narrativa. Trata-se de uma grande revisão que resume as evidências das 
principais possíveis terapias para COVID-19.

DIVERSAS TECNOLOGIAS (ANTIVIRAIS) 
ESTUDO IN SILICO 

Estudo que avalia, com ferramentas de bioinformática, o reaproveitamento de medicamentos 
já existentes para um possível tratamento da COVID-19. Para isso, testaram 61 medicamentos que já 
foram utilizados contra o SARS-CoV-2 para avaliar a interação molecular com possíveis sítios de ligação 
viral. Como principais achados, os autores reportam que 37 moléculas são passíveis de interagir com 
duas ou mais estruturas de proteínas do SARS-CoV-2. Os resultados mais promissores são Lopinavir, 
Asunaprevir, Indinavir e Ritonavir. Além disso, o remdesivir que atua na RNA polimerase viral também 
confere melhor atividade in silico.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo 
de bioinformática. Em leitura crítica, o artigo busca fazer o reposicionamento 
de fármacos já utilizados em outras doenças para o tratamento da COVID-19. 
Como melhores candidatos, os autores reportam medicamentos que já estão 
sendo testados para a COVID-19, como os utilizados no combate ao HIV e Ebola.Im
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 14/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04344379/ França Antimalárico 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Placebo + azitromicina Ainda não recrutando 4/14/2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

2 NCT04344444/ EUA Antimalárico 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Hidroxicloroquina Recrutando 4/14/2020 LCMC Health

3 NCT04344457/ EUA Antimalárico 
Antinflamatório 
Antireumático 
Antibiótico Sistêmico 
Simples

Hidroxicloroquina 
Indometacina 
Azitromicina

Sem comparador Ainda não recrutando 4/14/2020 Perseverance Research 
Center, LLC

4 NCT04345692/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Tratamento usual Recrutando 4/14/2020 Queen’s Medical 
Centre

5 NCT04344951/ Grécia Antimalárico Cloroquina Sem comparador Recrutando 4/14/2020 Uni-Pharma Kleon 
Tsetis Pharmaceutical 
Laboratories S.A.

6 NCT04345653/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Sem comparador Recrutando 4/14/2020 Hackensack Meridian 
Health

7 NCT04345419/ Egito Antimalárico, 
Antibiótico sistêmico 
simples, 
Antiviral, 
Antiparasitários,

Cloroquina com 
Azitromicina, Faviprevir, 
Nitazoxanida, 
Ivermectina

Somente cloroquina Ainda não recrutando 4/14/2020 Tanta University

8 NCT04345289/ 
Dinamarca

Imunoterapia, 
Antimalárico, 
Antineoplásico e 
imunomodulador

Plasma convalescente, 
Sarilumabe, 
Hidroxicloroquina, 
Baricitinibe

Placebo Ainda não recrutando 4/14/2020 Thomas Benfield

9 NCT04344015/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 4/14/2020 Thomas Jefferson 
University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 14/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

10 NCT04345523/ 
Espanha

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 4/14/2020 Cristina Avendaño Solá

11 NCT04345679/ Hungria Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 4/14/2020 Orthosera Kft.

12 NCT04344535/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Plasma padrão de 
doadores

Inscrição por convite 4/14/2020 Stony Brook University

13 NCT04345601/ EUA Terapia celular Células estromais 
mesenquimais

Sem comparador Ainda não recrutando 4/14/2020 Baylor College of 
Medicine

14 NCT04344548/ 
Colômbia

Imunoterapia Células NK Sem comparador Ainda não recrutando 4/14/2020 Universidad Nacional 
de Colombia

15 NCT04345445/ Malásia Antinflamatorios 
Antireumaticos

Tocilizumabe Metilprednisolona Ainda não recrutando 4/14/2020 University of Malaya

16 NCT04343989/ EUA Anticorpo monoclonal 
(anti IL-6)

Clazakizumab Placebo Recrutando 4/14/2020 NYU Langone Health

17 NCT04344782/ França Antineoplásico Bevacizumabe Tratamento padrão Ainda não recrutando 4/14/2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

18 NCT04344600/ EUA Imunomodulador Peginterferon lambda 
alfa-1a como profilaxia

Placebo Ainda não recrutando 4/14/2020 Johns Hopkins 
University

19 NCT04343976/ EUA Imunomodulador Peginterferon lambda Tratamento padrão Ainda não recrutando 4/14/2020 Raymond Chung

20 NCT04344080/ 
Alemanha

Eliminação física 
de mediadores 
inflamatórios

Terapia com CytoSorb Tratamento padrão Recrutando 4/14/2020 Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf

21 NCT04345276/ China Antiviróticos Danoprevir + ritonavir Sem comparador Recrutando 4/14/2020 Huoshenshan Hospital

22 NCT04343963/ México Antimiastenicos e 
descurarizantes

Piridostigmina Placebo Recrutando 4/14/2020 Instituto Nacional de 
Ciencias Medicas y 
Nutricion Salvador 
Zubiran

23 NCT04344431/ França Tratamento com 
oxigênio

Tratamento com 
oxigênio hiperbárico

Tratamento padrão Ainda não recrutando 4/14/2020 Direction Centrale du 
Service de Santé des 
Armées
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 14/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

24 NCT04344730/ França Anti-inflamatório Oxigênio padrão e 
Dexametasonaçação; 
Pressão positiva 
contínua nas vias 
aéreas (CPAP) e 
placebo; 
CPAP e dexametasona; 
Oxigênio Nasal de 
Alto Fluxo (HFNO) e 
placebo; 
HFNO e Dexametasona

Oxigênio padrão e 
placebo 

Recrutando 4/14/2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

25 NCT04344756/ França Anticoagulante heparina tinzaparina 
(INNOHEP®) 
ou heparina 
não fracionada 
(Calciparine®, Héparine 
Sodique Choay®)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 4/14/2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

26 NCT04344041/ França Suplemento de dieta Alta dose de vitamina D Baixa dose de vitamina D Ainda não recrutando 4/14/2020 University Hospital, 
Angers
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) até o momento.16

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à Azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2. Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/
Hidroxicloroquina e Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ / Secretaria 
de Saúde Fortaleza

01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide. Associação Beneficente Síria

03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com Células Mesenquimais para o Tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) até o momento.16

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) – BRACE CORONA trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – COALIZÃO COVID-19 BRASIL V – 
PACIENTES NÃO HOSPITALIZADOS

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga 
viral de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – EBSERH

08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
Hidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) até o momento.16

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-
CoV-2 (COVID-19).

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 24 ESTUDOS E 29 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

HIDROXICLOROQUINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \CHINA

Estudo multicêntrico, paralelo, randomizado, open-label, com 150 pacientes adultos com 
COVID-19. Dessa forma, 75 pacientes receberam hidroxicloroquina com tratamento padrão e 
outros 75 receberam somente o tratamento padrão. O desfecho primário foi a conversão negativa 
de SARS-CoV-2 em 28 dias. No geral, a taxa de conversão negativa de SARS-CoV-2 entre os pacientes 
designados para receber tratamento padrão mais HCQ foi de 85,4% (IC 95%: 73,8% – 93,8%), 
semelhante à do grupo tratamento padrão 81,3% (IC 95%: 71,2% – 89,6%) em 28 dias. O tempo de 
conversão negativo não diferiu entre o grupo tratamento padrão mais HCQ e o grupo tratamento 
padrão (mediana 8 dias vs. 7 dias; HR = 0,846; IC95%: 0,580 – 1,234; P = 0,341). A taxa de alívio dos 
sintomas e o tempo para alívio dos sintomas foram similares entre os grupos. Os autores relataram 
que “a eficácia da HCQ no alívio dos sintomas (RR = 8,83, IC 95%: 1,09 – 71,3) ficou mais evidente 
quando os efeitos de confusão de outros agentes antivirais foram removidos na análise posterior”. 
No entanto, não foi observada diferença significativa na melhora dos sintomas em outras análises 
de subgrupos. No total, 21 pacientes (30%) que receberam HCQ relataram eventos adversos, 
proporção significativamente (P = 0,001) maior do que aqueles (7 pacientes, 8,8%) relatados no 
grupo tratamento padrão.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com avaliação pelo risco de viés da Cochrane para ensaios clínicos 
randomizados, 4 domínios tiveram baixo risco de viés (geração de sequência 
aleatória, desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras fontes 
de viés). No entanto, o estudo apresentou alto risco de viés no que se refere 
a falta de cegamento de participantes, profissionais e avaliadores de desfecho. 
Ademais, teve risco de viés incerto na ocultação de alocação. Essa avaliação 
indica qualidade metodológica moderada, sendo que esses fatores podem afetar 
a interpretação dos dados. Principalmente porque, apesar de não haver diferença 
significativa entre os grupos nas análises iniciais, indicando falta de eficácia 
de hidroxicloroquina, os autores destacam somente os resultados positivos. 
Ademais, a análise estatística precisaria de 360 pacientes para ser adequada, de 
acordo com os autores, e somente 150 pacientes foram analisados.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO IN SILICO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Por meio de modelos de farmacocinéticos e farmacodinâmicos, os autores estimaram algumas 
concentrações de hidroxicloroquina (HCQ) que pudessem provocar o declínio viral de SARS-CoV-2 de 
maneira segura. A concentração de 400 mg de HCQ, por dia, não oferece benefícios substanciais ao 
tratamento. No entanto, a administração de 400 mg de HCQ duas vezes ao dia ou de 800 mg em única 
dose, poderiam ser tolerados com segurança e reduziriam a carga viral de SARS-CoV-2, melhorando 
os resultados do tratamento. Doses mais altas de HCQ, de até 800 mg duas vezes ao dia, podem 
resultar em taxas ainda mais rápidas de declínio viral, mas informações de segurança para essas doses 
altas são limitadas.2
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4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo 
de bioinformática. Para melhor definir as concentrações efetivas de HCQ para 
o tratamento de COVID-19, os autores levantaram todos os dados disponíveis 
de estudos in vitro e clínicos usando HCQ para COVID-19. Com o auxílio de 
modelos de predição de farmacocinética e farmacodinâmica, os autores 
avaliaram a relação das dosagem de HCQ e o declínio viral da SARS-CoV-2 em 
pacientes com COVID-19.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \REINO UNIDO 

Muitas propostas de terapia para COVID-19 são baseadas em investigações in vitro, estudos pré-
clínicos ou clínicos de vírus semelhantes ao SARS-CoV-2 (por exemplo, SARS-CoV-1) ou não (HIV). No 
entanto, os resultados promissores nos testes in-vitro ou pré-clínicos nem sempre alcançam o mesmo 
sucesso nas fases seguintes. Este fato também se repetiu com a cloroquina e a hidroxicloroquina em 
vários estudos. Deste modo, os autores acreditam que a prevenção por uma vacina ou tratamento 
com medicamentos direcionados a estruturas específicas do vírus têm mais probabilidade de sucesso 
do que medicamentos antigos que podem funcionar em laboratório, mas não possuem segurança e 
eficácia no uso clínico.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Embora seja uma crítica pontual ao 
cenário atual, os autores utilizaram apenas dados de dois medicamentos.

HIDROXICLOROQUINA E IVERMECTINA
CARTA AO EDITOR \ITÁLIA 

A hidroxicloroquina (HCQ) e a ivermectina podem mostrar uma ação sinérgica se administradas 
simultaneamente tanto para quimioprofilaxia quanto para tratamento da COVID-19. O argumento 
se fundamenta no conhecimento atual sobre estas drogas, sendo que a HCQ demonstrou efeitos 
antivirais nos estágios pré e pós-infecção. Um de seus efeitos é o bloqueio da fusão do vírus com a 
célula hospedeira, além de contribuir para a supressão da “tempestade de citocinas”, responsável 
pela progressão da doença para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Estudos in vivo estão em 
andamento para avaliar sua eficácia no tratamento da infecção por SARS-CoV-2. A ivermectina por sua 
vez exibiu uma atividade antiviral contra SARS-CoV-2 in vitro com uma dose única do medicamento, 
controlando a replicação viral em 24 a 48 horas. No entanto, ressalta-se que nenhum estudo com 
ivermectina in vivo já foi realizado. Os autores levantam a hipótese de que HCQ e ivermectina 
poderiam atuar sinergicamente, sendo que a HCQ seria uma barreira inibindo a entrada do vírus na 
célula hospedeira, enquanto a ivermectina teria o papel de reduzir a replicação viral. Se a primeira 
barreira falhasse, as duas drogas poderiam então ser usadas de maneira combinada.4
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for for Text and 
Opinion Papers, o estudo atendeu 4/6 critérios avaliados, o que reflete moderada 
qualidade metodológica. Os autores constroem uma posição teórica sobre o uso 
combinado de HCQ e ivermectina, porém utilizam fonte restrita de referências 
para sustentar sua opinião.

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA 
REVISÃO NARRATIVA \BRASIL

O estudo traz informações sobre aspectos toxicológicos da hidroxicloroquina (HCQ), que seria um 
derivado menos tóxico que a cloroquina (CQ), além de ter produzido melhores resultados na inibição 
do SARS-CoV-2 em testes preliminares. Os autores alertam que a lenta excreção dessas drogas faz com 
que o monitoramento pós-uso também seja avaliado, em razão de efeitos toxicológicos tardios. O artigo 
se fundamenta em poucos estudos sobre a toxicidade, um deles foi uma revisão sistemática com mais 
de 16 mil participantes com doenças reumáticas, sendo que os efeitos tóxicos de cardiomiopatia e 
neuropatia não foram confirmados. A outra revisão apontou que efeitos cardíacos são raros, embora 
graves. Retinopatia aconteceria em menos de 2% dos casos e estaria associada ao uso prolongado. 
O autor ressalta que as doses utilizadas para tratamento da COVID-19 são bem mais elevadas que 
as empregadas no tratamento da artrite reumatoide, e que alguns cuidados são necessários antes 
do seu uso, tais como investigar o uso anterior do medicamento, monitorar pacientes com ou sem 
problemas cardíacos ou de visão, avaliar interações medicamentosas, e estar atento para o fato de 
que doses cumulativas acima de 2,3 mg/kg/dia são consideradas de alto risco.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. É 
importante discutir sobre a toxicidade da HCQ e CQ no tratamento da COVID-19, 
no entanto, o autor mencionou apenas estudos favoráveis sob o aspecto de 
toxicidade, tendo como referência pacientes de artrite reumatoide que fazem 
uso prolongado, embora faça uma alerta de que doses maiores são utilizadas 
para COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de artigo de opinião que traz uma reflexão sobre a aprovação rápida de medicamentos para 
a COVID-19 pelo FDA. Mesmo em caso de emergência, os autores defendem que padrões científicos e 
agilidade podem estar alinhados. É discutido principalmente a indicação off-label da hidroxicloroquina que 
pode limitar o acesso a droga para pacientes que fazem uso contínuo do medicamento para tratamento 
de artrite reumatoide ou lúpus. Milhares de pacientes da COVID-19 agudos poderiam ser rapidamente 
incluídos em ensaios clínicos pragmáticos, proporcionando resultados clínicos mais relevantes em curto 
prazo. Logo que resultados de ensaios clínicos estejam disponíveis, o FDA poderá revisar os dados e 
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6

fornecer uma decisão de aprovação em dias ou semanas, pois a agência já estabeleceu um Programa 
de Aceleração de Tratamento de Coronavírus. Os autores alertam que aprovação rápida de drogas para 
tratamento da COVID-19 pelo FDA, com base em evidências fracas, pode deixar como legado danos no 
processo de avaliação de medicamentos nos EUA.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for for Text 
and Opinion Papers, o estudo atendeu 6/6 critérios avaliados, o que reflete 
excelente qualidade metodológica. Trata-se de reflexão sobre uso off label da 
hidroxicloroquina, e o rigor que orgãos de regulação norte americanos devem 
ter na aprovação para tratamento da COVID-19, tendo em vista que os ensaios 
clínicos ainda não forneceram os resultados necessários para sua indicação.

CLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \CHINA

Os autores descrevem cuidados farmacêuticos para o uso de fosfato de cloroquina (FC) na população 
idosa. A concentração da droga é mantida por um longo tempo no corpo, pois a taxa de ligação às 
proteínas plasmáticas é de cerca de 55% e a meia-vida é de 2,5 a 10 dias. De acordo com o Instituto de 
Virologia de Wuhan, Academia Chinesa de Ciências, a dose letal de fosfato de cloroquina em adultos 
é de 2-4 g e as doses devem ser monitoradas durante o período de tratamento. As reações adversas a 
esse medicamento envolvem quase todos os sistemas do corpo e podem ser mais graves em idosos, que 
muitas vezes têm comorbidades hepáticas e/ou renais. É importante realizar um ECG antes de iniciar a 
administração da cloroquina, e proibir o uso desse medicamento com outros que prolongam o intervalo 
QTc (quinolonas e macrolídeos) e em pacientes com arritmia e outras doenças cardíacas. A avaliação 
dos parâmetros bioquímicos deve ser constante a fim de garantir a segurança durante o tratamento. É 
importante evitar o uso concomitante de três ou mais antivirais, inclusive o fosfato de cloroquina.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a avaliação metodológica do artigo de opinião, utilizando a 
ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion Papers, 5/6 
critérios foram atendidos, o que indica uma boa qualidade metodológica. Os 
autores usam dados do programa de diagnóstico e tratamento da pneumonia 
causada pelo novo coronavírus e de estudos recentes. Descreve a importância 
de ter uma atenção especial ao uso do fosfato de cloroquina, por sua toxicidade, 
na população idosa. Descreve os eventos adversos desse medicamento e alerta 
sobre o uso de medicações concomitantes que podem gerar efeitos adversos. 
Alerta que se deve realizar exames bioquímicos, ECG e exames de acuidade visual. 

PLASMA CONVALESCENTE
RELATO DE CASO \COREIA DO SUL

Trata-se do relato de dois casos de pacientes graves com COVID-19 com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), que apresentaram evolução clínica favorável após a infusão com plasma 
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7

convalescente. O primeiro caso era um homem de 71 anos, o segundo uma mulher de 67 anos, 
hipertensa. Ambos os casos receberam lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina, mas apresentaram febre 
persistente, hipoxemia rapidamente agravada e infiltração bilateral progressiva. Não foi feito uso de 
corticosteroides desde o início do tratamento, porém foi administrada metilprednisolona intravenosa 
imediatamente antes da infusão de plasma convalescente em ambos os casos. A metilprednisolona 
foi administrada um dia e dois dias antes da infusão no caso 1 e no caso 2, respectivamente. O plasma 
convalescente foi administrado após 22 dias do início dos sintomas no Caso 1 e 7 dias no Caso 2, 
respectivamente. Os parâmetros sanguíneos laboratoriais e de oxigenação mostraram melhora rápida 
logo após a administração de corticosteroide, mesmo antes da infusão de plasma convalescente. 
Após a infusão de plasma convalescente, os pacientes apresentaram melhor oxigenação e radiografia 
de tórax com diminuição de marcadores inflamatórios e cargas virais.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, o 
estudo atendeu 5/8 critérios avaliados. Como principal limitação, os autores não 
avaliaram a titulação de anticorpos neutralizantes do plasma convalescente, o 
que dificulta a replicação do protocolo utilizado.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O autor oferece uma visão ampla sobre a necessidade de imunização de rebanho. Para isso, 
indica que a terapia de transferência de plasma convalescente é a técnica com maior probabilidade 
de desfechos positivos, tendo em vista que outras possibilidades, como o uso de cloroquina e 
azitromicina, parecem estar longe de um entendimento sobre sua eficácia no combate a COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar revisão narrativa. O artigo não demonstra uma 
revisão satisfatória sobre estudos e achados do efeito da utilização de plasma 
convalescente. Os achados são superficiais no que se refere à contribuição que 
a ciência em saúde tem desenvolvido ao longo da pandemia de COVID-19.

IMUNOGLOBULINA
COORTE RETROSPECTIVA \CHINA

Um estudo multicêntrico de coorte retrospectiva desenvolvido na China testou a eficácia clínica 
da administração intravenosa de imunoglobulina (IgG). Foram analisados dados de 325 pacientes, 
incluindo casos severos e críticos de COVID-19 e verificando o tempo decorrido nos casos que 
levaram a óbito. Deste total de pacientes, 174 casos foram tratados com administração intravenosa 
de imunoglobulina e 151 não receberam esse tratamento. Analisando uma série de marcadores 
inflamatórios, os resultados indicam diminuição da resposta inflamatória e melhora da função de 
alguns órgãos de pacientes considerados em estado crítico. O estudo conclui que a administração 
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intravenosa de imunoglobulina pode melhorar o prognóstico de pacientes com COVID-19 em estado 
crítico. Contudo, os resultados apontam que somente administração no início do tratamento contra a 
COVID-19 podem obter resultados positivos.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
foram atendidos 6 de 10 critérios aplicáveis, refletindo qualidade metodológica 
entre média e boa. Foram aplicadas técnicas estatísticas para se contornar 
possíveis vieses. Uma fragilidade observada diz respeito às diferentes doses e 
tempo de administração de imunoglobulinas em diferentes unidades médicas, 
representando falta de controle de algumas variáveis mensuradas. Considerando 
essas colocações, os autores apontam que com base em seus achados devem 
ser realizados estudos de controles randomizados. Por último, destaca-se que 
se trata de um estudo que ainda não passou por revisão, portanto seus achados 
devem ser interpretados com cautela.

IMUNOGLOBULINA
COORTE RETROSPECTIVA \CHINA

O estudo observou retrospectivamente a relação entre o prognóstico de pacientes com 
pneumonia grave e crítica por COVID-19 e a terapia adjuvante da imunoglobulina. Foram 
revisados 58 prontuários de pacientes com COVID-19 grave ou crítica, e o desfecho primário foi 
a mortalidade em 28 dias. Todos os pacientes receberam tratamento de suporte com oxigênio, 
Arbidol (umifenovir) e moxifloxacino. Ademais, receberam heparina, e, quando a contagem de 
linfócitos diminuiu para menos do que 0,5 x 10ˆ9/L ao dia, receberam imunoglobulina intravenosa. 
Outros tratamentos administrados conforme necessidade foram timosina e glicocorticoides.  
Os grupos de comparação foram: recebeu imunoglobulina depois de 48 h e antes de 48 h após a admissão. 
Um total de 23 de 58 pacientes morreram em 28 dias: 7 no grupo ≤ 48 h e 16 no grupo> 48 h. Houve 
diferença estatisticamente significante na mortalidade entre os dois grupos. O tempo de permanência 
no hospital do grupo ≤ 48 h foi significativamente menor do que no grupo> 48 h (11,50 ± 1,030 vs 16,96 
± 1,620 dias) e o tempo de permanência na UTI do grupo ≤48 h também foi significativamente menor 
do que o grupo > 48 h (9.533 ± 1.089 vs 13.50 ± 1.632 dias). A proporção de pacientes que necessitam 
de ventilação mecânica no grupo ≤ 48 h também foi significativamente menor (6,67% vs 32,14%). 
Nesse estudo, o tratamento com imunoglobulina dentro de 48 horas após a internação não apenas 
reduziu o uso do ventilador, mas também reduziu o tempo de internação hospitalar e na UTI, 
melhorando a mortalidade em 28 dias.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o instrumento JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7/11 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica moderada. 
Trata-se de um relato de coorte pre-print, isto é, que não passou por revisão 
por pares. Além disso, os autores não identificaram os possíveis fatores de 
confusão, nem declararam como lidar com eles. Ademais, o plano de análise 
estatística não foi detalhado. 
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CORTICOSTEROIDE
REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE \CHINA 

Revisão Sistemática com meta-análise com o objetivo de avaliar a influência de corticosteroides 
em pacientes com pneumonia por coronavírus. Foram incluídos 15 artigos: 11 de infecção por SARS-
CoV, 2 por MERS-CoV e 2 por SARS-CoV-2. Logo, a maior parte dos estudos incluídos foram para 
outros tipos de coronavírus. Os estudos incluídos para a meta-análise, pela falta de estudos clínicos, 
foram com baixo nível de evidência. O resultado deste estudo indicou que pacientes em condições 
severas da doença por coronavírus eram mais propensos a exigir terapia com corticosteroides. O 
mesmo resultado foi observado no subgrupo de pacientes com infecção por SARS-CoV-2. No entanto, 
o uso deste tratamento esteve associado a maior mortalidade, maior tempo de internação, maior 
taxa de infecção bacteriana e hipocalemia. Portanto, sua indicação requer cautela na COVID-19. 
Corticosteroides não são recomendados para pacientes em condições leves a moderadas da doença.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, houve 11/16 critérios atendidos, refletindo moderada qualidade 
metodológica. Uma limitação descrita pelo autor, é a ausência de um padrão 
para mensurar o tempo e a dosagem dos hormônios utilizados. Além disso, 
os efeitos dos corticosteroides podem ser influenciados por outras opções 
terapêuticas, como os antivirais. Esse estudo tem alto risco de viés de publicação. 

METILPREDNISOLONA
COORTE RETROSPECTIVA \CHINA

A eficácia da metilprednisolona foi avaliada em 78 pacientes com COVID-19. No grupo teste, a 
baixa dose da terapia (40 mg por dia) não atrasou a depuração viral dos pacientes com COVID-19. 
Resultado similar foi alcançado em outro estudo retrospectivo na China.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
foram atendidos 5/11 critérios. O estudo apresenta como limitações o 
tamanho amostral, a baixa controlabilidade dos dados e viés no processo de 
coleta de dados.

LOPINAVIR/RITONAVIR ASSOCIADO A ARBIDOL
COORTE RETROSPECTIVA \CHINA 

O estudo avalia o efeito e a segurança em 16 pacientes com COVID-19 que usaram lopinavir/
ritonavir e em 34 pacientes que usaram arbidol (umifenovir). O desfecho de eficácia foi avaliado 
no 14° dia após a admissão, no qual realizaram avaliação da carga viral. No grupo do lopinavir/
ritonavir, a carga viral foi positiva em 44,1% (15/34) dos pacientes. No grupo do arbidol, a carga viral 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



10

foi indetectável em todos os pacientes. Um paciente do grupo arbidol apresentou ligeira elevação 
de ALT na admissão e três pacientes apresentaram o nível elevado de ALT na primeira semana, bem 
como três pacientes do grupo do arbidol. Nenhum dos pacientes desenvolveu pneumonia grave ou 
Síndrome respiratória aguda grave. Embora tenha limitações, esse estudo sugere que a monoterapia 
com arbidol é mais eficaz que o lopinavir/ritonavir no tratamento de COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6/11 critérios foram atendidos, o que indica uma baixa qualidade metodológica. 
O tamanho da amostra é sua principal limitação. A eficácia e a segurança 
devem ser avaliadas em estudos clínicos randomizados multicêntricos e, então, 
o arbidol poderá ou não ser indicado na prática clínica.

INIBIDORES DA VIA RHO QUINASE 
REVISÃO NARRATIVA \IRÃ 

Trata-se de uma breve revisão narrativa da literatura, na qual os autores relatam um possível 
papel de medicamentos inibidores da via Rho quinase, como o fasudil, em atenuar a lesão pulmonar 
em diferentes modelos de lesão pulmonar in vivo e in vitro. Relatam também efeitos anti-fibróticos 
dos inibidores da Rho quinase em modelos de fibrose pulmonar e uma ação sobre a expressão da 
ECA, alvo do SARS-CoV-2.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
Apesar de trazer dados interessantes sobre o papel dos inibidores da via Rho 
quinase, esses são oriundos de estudos in vitro e pré-clínicos. Uma vez que não 
há ensaios clínicos com essas drogas, não é possível fazer nenhuma inferência 
sobre uma possível ação benéfica no tratamento da COVID-19.

DIVERSAS TECNOLOGIAS 
ESTUDO IN SILICO \COREIA DO SUL E ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de estudo que avalia, com ferramentas de bioinformática e deep learning, o 
reposicionamento de fármacos para um possível tratamento da COVID-19. Dentre as várias drogas 
candidatas, reportam que a que possui o maior potencial inibidor é o atazanavir, seguida de remdesivir, 
efavirenz, ritonavir e dolutegravir.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo de 
bioinformática.
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TALIDOMIDA 
ARTIGO DE OPINIÃO \IRÃ

Trata-se de uma carta ao editor, na qual os autores manifestam a sua opinião quanto ao 
reposicionamento do fármaco Talidomida para o tratamento da COVID-19. Apontam que este 
medicamento tem ação de reduzir citocinas pró-inflamatórias em estudos in vitro e pré-clínicos e que 
reduziu a gravidade e a incidência de pneumonia pós-transplante pulmonar em modelos animais. 
Dadas essas evidências, os autores acreditam que a talidomida que poderia ser considerada para o 
tratamento da COVID-19 ou para avaliação em ensaios clínicos relacionados.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 3/6 critérios foram atendidos. Dessa forma, trata-se de um artigo de 
opinião mediano, que propõe o reposicionamento de um fármaco baseado 
somente em ensaios in vitro e pré-clínicos, sem qualquer evidência de uma 
possível resposta positiva para COVID-19 em humanos.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 
REVISÃO NARRATIVA \IRÃ

A terapia com células-tronco é um campo terapêutico promissor. Células-tronco mesenquimais 
(CTMs) são amplamente utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2, doenças auto-imunes, lesão medular, 
entre outras. Esta terapia foi utilizada em três estudos na China com melhora significativa de todos os 
pacientes. Os resultados sugeriram que CTMs de cordão umbilical podem ser a opção ideal de tratamento 
isolado ou em combinação com outros moduladores imunológicos em pacientes com COVID-19.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. As 
limitações da terapia com CTMs são a imunogenicidade, fonte celular limitada 
e questões éticas.

REMDESIVIR 
ESTUDO IN VITRO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Neste artigo, os autores elucidam e comprovam, por meio de ensaios in vitro, o mecanismo 
de ação do remdesivir sobre o SARS-CoV-2. Trata-se de um pró-fármaco que necessita de ativação 
intracelular para sua forma ativa fosforilada, o remdesivir tri fosfato (RDV-TP). Em sua forma ativada, 
o remdesivir (RDV-TP) se torna um análogo nucleotídico semelhante a adenosina tri fosfato (ATP), e 
é usado como “falso” substrato pela enzima RNA polimerase dependente de RNA (RdRp). A RdRp é 
necessária ao vírus, pois é ela quem sintetiza nova cadeia de RNA viral, a partir de seu material genético 
(fita simples de RNA). Ao inibir a RdRp, o RDV-TP inibe o processo de replicação viral, expressando, 
assim, sua atividade antiviral.19
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica para estudos 
in vitro. Contudo, observa-se que o artigo está bem detalhado, com extensa 
referência bibliográfica, coerente com o trabalho desenvolvido. Todas as etapas 
dos ensaios, materiais utilizados e resultados foram descritos de forma clara. 
Portanto considera-se que o artigo possui boa qualidade metodológica.

DIVERSAS TECNOLOGIAS 
ESTUDO IN SILICO \PAQUISTÃO

Por meio de métodos computacionais de design de fármacos, os pesquisadores identificaram 
5 inibidores da protease (essencial para a replicação viral) a partir de medicamentos antivirais 
aprovados pelo FDA: Remdesivir, Saquinavir e Darunavir (origem sintética), derivados cumarínicos e 
flavonas (origem natural). Os autores concluem que a triagem e o redirecionamento de medicamentos 
antivirais já aprovados podem fornecer uma abordagem rápida para identificar novos tratamentos 
contra a infecção por SARS-CoV-2.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo 
in silico. O artigo está bem detalhado metodologicamente, com referências 
bibliográficas coerentes com o trabalho realizado pelos autores. Estudos mais 
aprofundados (in vitro e in vivo) precisam ser realizados para se comprovar a 
eficácia e segurança desses fármacos identificados, em uma possível terapia 
contra a COVID-19. Alguns fármacos triados nesse estudo já estão em fase 
clínica de investigação, como o remdesivir.

ATIVADOR DE PLASMINOGÊNIO TECIDUAL – TPA
ARTIGO DE OPINIÃO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O estudo discute uma abordagem de uso compassivo de uma proteína ativadora de plasminogênio 
tecidual (tPA) para tratamento da COVID-19. Essa droga teria eficácia na lise de coágulos que se formam 
nos pulmões. Alguns estudos em animais e um estudo em humanos demonstraram que aqueles tratados 
com tPA tiveram redução de mortalidade, aumento na pO2 arterial e uma diminuição na pCO2 arterial, em 
comparação com controles não tratados, apesar de nenhum deles incluir Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) induzida por vírus. Para a COVID-19, a dose, via de administração e duração do tratamento ainda não 
foram definidas, porém com base na experiência do uso de tPA para tratamento agudo de AVC e infartos do 
miocárdio, a administração intravenosa pode ser elegível. São propostas a administração de 25 mg de tPA/2 
h, seguida por uma infusão de 25 mg de tPA administrada nas 22 horas subsequentes, com uma dose que 
não exceda 0,9 mg / kg. Os mesmos critérios de exclusão atualmente em vigor para o tratamento de AVC e 
infarto do miocárdio podem ser usados, com os respondentes mantidos por algum período de tempo em 
uma infusão de heparina após a conclusão do tratamento. Os candidatos ideais para este tratamento seriam 
aqueles com SRAG por COVID-19 que têm uma relação P / F <50 e um pCO2> 60 apesar do posicionamento 
prono e do suporte ventilatório mecânico máximo. Cenários onde não há mais capacidade de ventilação 
mecânica o tratamento pode ser apropriado para aqueles com deterioração pulmonar progressiva.21
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for for Text and 
Opinion Papers, o estudo atendeu 6/6 critérios avaliados, o que reflete excelente 
qualidade metodológica. Os autores reforçam que caso a terapia apresente bons 
resultados, vários benefícios serão obtidos para os indivíduos tratados e para a 
saúde pública, uma vez que os custos desta alternativa são baixos.

AURANOFINA 
ESTUDO IN VITRO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Foi investigada a ação antiviral da Auranofina sobre o SARS-CoV-2 (COVID-19). Por meio da 
quantificação do RNA viral em células infectadas em laboratório e da verificação da resposta imune 
comparando-se com amostras controle, o estudo demonstrou respostas significativas da Auranofina 
no combate ao vírus.22

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
in vitro. O estudo verificou o aumento relativo de 4 variáveis relacionadas a 
resposta imune. É possível concluir que a Auranofina possa ser um candidato 
a terapia para COVID-19, sendo necessário estudos adicionais. O estudo ainda 
não passou por revisão por pares, e, portanto, deve ser analisado com cautela.

VACINA HEPATITE A 
REVISÃO NARRATIVA \TURQUIA 

Os autores acreditam que a resposta imune de indivíduos vacinados contra a Hepatite A pode ser 
fator protetivo contra a COVID-19. Os argumentos reunidos para sustentar essa hipótese são de que 
países onde Hepatite A é endêmica possuem maior cobertura vacinal para Hepatite A, e demonstraram 
menor incidência de COVID-19. Outro argumento, é que pacientes em tratamento para Hepatites, em 
um determinado hospital, representam uma população com baixa incidência de COVID-19. Outros 
ponto defendido pelos autores, é que as crianças com COVID-19 são em maioria menores de 12 
meses, sendo que a vacina contra Hepatite é administrada entre 12 e 18 meses de idade. Por último, 
um cruzeiro em quarentena atracado no Japão, possuía a maior parte de tripulantes idosos vacinados 
contra Hepatite A, também apresentou número reduzido de pessoas com COVID-19.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. Os 
autores mencionam que são necessários estudos clínicos para sustentar suas 
hipóteses. Uma análise crítica permite dizer que os autores não levaram em 
conta possíveis subnotificações nos países considerados com baixa incidência 
de COVID-19. Neste contexto, as inferências feitas no artigo devem ser tomadas 
com cautela e necessitam de maiores investigações.
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DIVERSAS TECNOLOGIAS 
REVISÃO NARRATIVA \CHINA 

Por meio de uma revisão da literatura científica, este estudo analisa o mecanismo de ocorrência 
e as estratégias de tratamento da tempestade inflamatória induzida pelo vírus SARS-CoV-2, na 
tentativa de fornecer orientações valiosas sobre medicamentos para o tratamento clínico da 
COVID-19. No artigo, foram discutidas e apresentadas várias classes de fármacos com potencial efeito 
de inibir a tempestade de citocinas, como por exemplo, interferon lambda (IFN-λ), corticosteroides, 
Imunoglobulina intravenosa (IGIV), antagonistas de IL-1 (Anakinra) e de IL-6 (tocilizumab), bloqueadores 
de TNF, Inibidores de IFN-αβ, cloroquina, ulinastatina, etc.24

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
Embora o documento traga uma extensa revisão da literatura, não foram citadas 
as metodologias aplicadas na elaboração deste artigo. Vários dos medicamentos 
mencionados nesta revisão narrativa já se encontram sob investigação clínica 
para o tratamento da COVID-19.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 15/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04346147/Espanha Antimalárico; 
Antivirótico

Hidroxicloroquina + 
Lopinavir/ritonavir

Hidroxicloroquina 
+ imatinibe; 
Hidroxicloroquina + 
baricitinibe; 

Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

2 NCT04347512/França Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina 
+ azitromicina; 
Hidroxicloroquina

Tratamento padrão Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 LCMC Health

3 NCT04346667/
Paquistão

Antimalárico Hidroxicloroquina; 
Cloroquina, como 
profilaxia

Placebo Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Perseverance Research 
Center, LLC

4 NCT04347980/França Antimalárico; Anti-
inflamatório

Hidroxicloroquina + 
dexametasona

Hidroxicloroquina Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Queen’s Medical 
Centre

5 NCT04347889/EUA Antimalárico Hidroxicloroquina 
profilática

Vitamina C Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Uni-Pharma Kleon 
Tsetis Pharmaceutical 
Laboratories S.A.

6 NCT04345861/França Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Hidroxicloroquina + 
placebo

Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Hackensack Meridian 
Health

7 NCT04346329/
Colômbia

Antimalárico Hidroxicloroquina 
como profilaxia

Placebo Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Tanta University

8 NCT04347031/
Federação Russa

Antimalárico; 
Antibiótico 
sistêmico simples; 
Antinflamatórios 
antireumáticos

Mefloquina; 
Hidroxicloroquina; 
Mefloquina + 
azitromicina com ou 
sem tocilizumabe

- Inscrição por convite 15 de abril de 2020 Thomas Benfield

9 NCT04345991/França Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Thomas Jefferson 
University

10 NCT04347681/Arábia 
Saudita

Imunoterapia Plasma convalescente Pacientes pareados por 
idade e sexo 

Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Cristina Avendaño Solá
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 15/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

11 NCT04346446/India Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 15 de abril de 2020 Orthosera Kft.

12 NCT04346368/China Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais 
derivadas da medula 
óssea

Placebo Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Stony Brook University

13 NCT04347915/Coreia 
do Sul

Antiviral Clevudina Hidroxicloroquina Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Baylor College of 
Medicine

14 NCT04348071/EUA Antineoplásico Ruxolitinib Sem comparador Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Universidad Nacional 
de Colombia

15 NCT04346199/País não 
declarado

Antineoplásico Acalabrutinib Tratamento de suporte Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 University of Malaya

16 NCT04346615/EUA Tratamento de 
enxaqueca

Vazegepant Placebo Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 NYU Langone Health

17 NCT04346355/Itália Anti-inflamatórios anti-
reumáticos

Tocilizumabe Tratamento padrão Recrutando 15 de abril de 2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

18 NCT04347174/India Produto Biológico Suspenção de 
Micobacterium morto 
por calor

Tratamento padrão Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Johns Hopkins 
University

19 NCT04346797/França Produto biológico Eculizumabe Tratamento padrão Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Raymond Chung

20 NCT04343976/EUA Imunomodulador Interferon lambda 
peguilado

Tratamento padrão Ainda não recrutando 14 de abril de 2020 Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf

21 NCT04345848/Suíça Anticoagulante Enoxaparina em duas 
doses para comparação

- Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Huoshenshan Hospital

22 NCT04347226/EUA Terapia anti IL-8 BMS-986253 Tratamento padrão Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 Instituto Nacional de 
Ciencias Medicas y 
Nutricion Salvador 
Zubiran
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 15/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

23 NCT04346277/Itália Produto biológico IC14, um anticorpo 
monoclonal contra 
CD14

Sem comparação Disponível 15 de abril de 2020 Direction Centrale du 
Service de Santé des 
Armées

24 NCT04347382/
Paquistão

Suplemento de dieta Grupo Nigella Sativa e 
Mel

Placebo Recrutando 15 de abril de 2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

25 NCT04347239/EUA Antirretroviral Leronlimab Placebo Recrutando 15 de abril de 2020 Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris

26 NCT04346589/Itália Imunoterapia Anticorpos anti-
coronavírus 
(imunoglobulinas) 
obtidos com 
plasmaférese 
de pacientes 
convalescentes

Sem comparador Ainda não recrutando 15 de abril de 2020 University Hospital, 
Angers

27 NCT04346628/EUA Antiviral Favipiravir Tratamento padrão Ainda não recrutando 15 de abril de 2020

28 NCT04346693/
Federação Russa

Dalargina Tratamento padrão Inscrição por convite 15 de abril de 2020

29 NCT04345887/Turquia Anti-hipertensivo Espirinolactona Placebo Ainda não recrutando 15 de abril de 2020
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.25

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-COV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /Secretaria 
de Saúde Fortaleza

01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.25

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – EBSERH

08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



23

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.25

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP

14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 14 ESTUDOS E 19 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE \FRANÇA

Autores descrevem evidências do efeito benéfico da coadministração de hidroxicloroquina 
com azitromicina no tratamento de COVID-19 e sua potencial eficácia na redução precoce da 
contagiosidade. Trata-se de uma coorte com 80 pacientes infectados (sintomas moderados), 
internados e tratados com hidroxicloroquina (200 mg 3x/dia – total de 600 mg – durante 10 dias) + 
azitromicina (500 mg no 1º dia, seguido de 250 mg/dia por mais 4 dias). Um total de 80 pacientes 
recebeu tratamento diariamente durante dez dias. Os três desfechos principais do estudo foram: 
evolução clínica, contagiosidade (avaliada por PCR e cultura) e tempo de permanência na Unidade 
de Doenças Infecciosas (UDI). Resultados: Evolução clínica: A maioria (65/80, 81,3%) dos pacientes 
apresentou resultado favorável e recebeu alta. Apenas 15% necessitaram de oxigenoterapia 
durante a permanência na UDI. Um paciente de 86 anos morreu e outro de 74 anos se encontrava 
em terapia intensiva no momento da redação do artigo. Contagiosidade: Observou-se uma queda 
rápida da carga viral nasofaríngea, com 83% de negativos no 7º dia e 93% no 8º dia. As culturas de 
vírus das amostras respiratórias dos pacientes foram negativas em 97,5% dos pacientes no 5º dia. 
Tempo de permanência na UDI: dos 65 pacientes que receberam alta da UDI, o tempo médio de 
permanência foi de cinco dias.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
houve 05/11 critérios atendidos. Dois critérios não puderam ser aplicados nesta 
avaliação metodológica, uma vez que, embora classificado pelos autores como 
coorte, não houve grupo controle para comparação da intervenção. Os fatores 
de confusão não foram descritos no artigo, muito embora tenha sido descrito 
que uma abordagem analítica para explicar esses possíveis fatores esteja 
planejada para o futuro, com um conjunto maior de pacientes em tratamento. 
Não fica claro se o tempo de seguimento dos 80 pacientes foi concluído, nem 
se foram utilizadas estratégias para abordar o acompanhamento incompleto 
dos pacientes. Da mesma forma, não foram descritas as análises estatísticas 
utilizadas na avaliação de todos os desfechos. Neste estudo piloto descritivo, 
conduzido com apenas 80 pacientes com sintomas moderados, observa-se 
que a média de idade foi de 52,5 anos, que a incidência de comorbidades foi 
baixa entre os participantes, e que não houve análise desses fatores, incluindo 
notavelmente a gravidade da doença, sobre os resultados encontrados.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO IN SILICO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os autores utilizaram resultados prévios (dados clínicos, farmacocinéticos e virológicos, dados 
de replicação e inibição viral in vitro, modelo farmacocinético populacional, modelo que relaciona 
a farmacocinética da cloroquina ao prolongamento do intervalo QTc) para proporem, por meio de 
modelagem translacional farmacocinética/farmacodinâmica (PK/PD) regimes posológicos otimizados 
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4

de Hidroxicloroquina (HCQ). Dessa maneira, os autores visam garantir estratégias de administração 
de HCQ seguras e eficazes para o tratamento da COVID-19. A partir dessa modelagem, os autores 
concluíram que doses mais altas (600 a 800 mg/dia ou mais) de HCQ seriam necessárias para alcançar 
a cura em 7 dias para todos os pacientes, enquanto que baixas doses (por exemplo, ≤ 400 mg/dia) 
podem não oferecer benefícios substanciais.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para se avaliar estudo dessa natureza (in silico). Algumas 
limitações foram apontadas pelos próprios autores: 1 - os dados clínicos de 
HCQ utilizados foram oriundos de estudos não randomizados; 2 - um modelo 
claro para a taxa natural de declínio viral não está bem definido; 3 – os perfis 
farmacocinéticos de HCQ utilizados na modelagem foram obtidos a partir de 
um conjunto de pacientes saudáveis e infectados com malária, e não com 
COVID-19; 4 - o estudo não foi capaz de prever como a HCQ e a azitromicina 
concomitantes podem afetar o risco de prolongamento do intervalo QTc; 5 - o 
modelo proposto usou concentrações plasmáticas de HCQ para prever cargas 
virais nasofaríngeas, que podem não estar totalmente correlacionadas com 
a melhora clínica ou a carga viral medida em diferentes locais. Por fim, mais 
estudos são necessários para se confirmar a eficácia e segurança das doses 
de HCQ propostas. Ressalta-se que em estudo clínico recentemente publicado, 
doses altas de cloroquina foram suspensas por apresentarem efeitos adversas.

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \BÉLGICA

O artigo ilustra as divergências sobre o uso de hidroxicloroquina em pacientes com diagnóstico de 
COVID-19. Apela por maiores evidências antes da administração da droga em pacientes com quadro 
grave. Sustenta sua opinião criticando estudos chave sobre o assunto por suas falhas metodológicas. 
Primeiro, aponta que observações clínicas sobre o uso da hidroxicloroquina não foram conduzidas em 
pacientes em estado grave e que fazem uso de outros medicamentos que podem alterar o metabolismo. 
Segundo, estudos indicando o uso do medicamento utilizaram um tamanho amostral pequeno, período 
de observação curto, sem randomização, critérios de inclusão e exclusão incertos, relatos de desfechos 
incompletos e administração de outros fármacos concomitantemente. Neste contexto, o autor assume que 
ainda são necessários estudos clínicos criteriosos para assumir a eficácia e segurança da hidroxicloroquina.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Assim, trata-se de um artigo de boa 
qualidade metodológica. Por outro lado, os autores analisaram alguns estudos 
pioneiros sobre o tema e não incluíram outros estudos que poderiam contribuir 
de forma mais abrangente ao entendimento sobre o assunto.
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5

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO RÁPIDA \BRASIL

A partir dos dados disponíveis neste estudo, ainda não é possível recomendar na prática clínica 
o uso desta terapia, somente dentro do âmbito de pesquisas clínicas. Os autores identificaram 23 
estudos clínicos (com dados disponíveis), com qualidade metodológica limitada, que avaliaram os 
efeitos do plasma para COVID-19. Os estudos evidenciaram que o plasma de pacientes recuperados 
para tratamento da COVID-19 resultou em redução de mortalidade, da carga viral e do tempo de 
internação hospitalar. Entretanto, estes estudos têm qualidade metodológica baixa e os estudos 
clínicos foram realizados em amostra pequena. Foram somente cinco estudos referentes à síndrome 
respiratória aguda e estes tiveram limitações metodológicas. Os autores concluíram que a eficácia e 
a segurança dessa terapêutica em pacientes com COVID-19 são inconclusivas, pois muitos deles são 
provenientes de evidências indiretas de SARS-CoV e MERS-CoV, com baixa qualidade.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, houve 13/16 critérios atendidos, refletindo boa qualidade metodológica. 
O processo de seleção das evidências ocorreu por apenas um revisor e checado 
por um segundo. Para a avaliação do grau de certeza das evidências obtidas ao 
final desta revisão rápida foi utilizada a abordagem GRADE.

CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS
ARTIGO DE OPINIÃO \ITÁLIA

Trata-se de um artigo de opinião no qual os autores defendem o uso do secretoma oriundo de 
células tronco mesenquimais (CTM) para o tratamento da COVID-19. Neste artigo, os autores fazem 
um levantamento sobre o uso das CTM para o tratamento da COVID-19 com resultados promissores 
para remissão dos sintomas de pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. Baseado nesses 
dados, avaliaram que o secretoma produzido pelas CTM poderia ser utilizado por suas propriedades 
anti-inflamatórias, imunomodulatórias, regenerativas, pró-angiogênicas e anti-fibróticas. Além disso, 
o uso do secretoma oferece vantagens em comparação com as células propriamente ditas, por 
não possuir potencial para formação de tumor endógeno, por não poder se auto-replicar, possuir 
baixa imunogenicidade e, quando injetado por via intravenosa, induzir pouca formação de êmbolos. 
Baseado nisso, os autores propõem que o secretoma das CTM, formulado como um pó liofilizado 
e administrado por injeção intravenosa (ou inalação), pode representar uma abordagem para o 
tratamento de pacientes com pneumonia por COVID-19, especialmente para aqueles em estado 
criticamente grave.5
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers 5/6 critérios foram atendidos, indicando uma boa qualidade 
do estudo. A maior limitação, contudo, é a falta de resultados de estudos que 
utilizaram o secretoma de CTM para o tratamento de doenças respiratórias, 
sobretudo da COVID-19. Os autores mencionam dois estudos clínicos que estão 
sendo conduzidos e estão registrados na plataforma clinicaltrials.gov. Porém, 
resultados preliminares ainda não estão disponíveis.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA\REINO UNIDO

Dois estudos recentes na China trataram pacientes de COVID-19 com células-tronco mesenquimais. 
Em ambos houve reversão dos sintomas, mesmo em condições críticas. Uma das limitações dessa terapia 
é a fonte limitada de células-tronco mesenquimais, o que pode ser resolvido com células-tronco sintéticas.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
Apesar dos resultados promissores das células-tronco mesenquimais (em poucos 
estudos e com tamanho amostral pequeno) esta terapia necessita de trabalhos 
mais robustos para comprovação de sua eficiência. Além disso, apresenta uma 
importante limitação: fonte das células. Neste estudo, os autores relatam que 
células-tronco sintéticas poderiam suprir a limitação da fonte celular. No entanto, 
não há nenhum estudo (in vitro, in vivo ou clínico) com esta tecnologia no 
combate à COVID-19.

REMDESIVIR
REVISÃO NARRATIVA \ESPANHA

O artigo faz uma breve revisão da literatura sobre como obter alternativas terapêuticas contra o 
emergente vírus SARS-CoV-2. Comenta sobre a alternativa do remdesivir, que em 2017, demonstrou-se ter 
capacidade de inibir a infecção e replicação de SARS-CoV, MERS-CoV e BAT-CoV in vitro e in vivo. A revisão 
cita achados para o novo coronavírus: a concentração efetiva (CE90) contra SARS-CoV-2 na cultura de células 
Vero-E6 é de 1,76 μM; sugere-se que essa mesma concentração poderia ser alcançada em humanos. O 
remdesivir inibe eficientemente a infecção por SARS-CoV-2 em outras culturas celulares (células HuH-7 do 
câncer de fígado humano). Já houve ensaio clínico para MERS-CoV, no qual demonstrou a eficácia profilática 
do remdesivir em pessoas expostas, especialmente em profissionais de saúde. Nesse caso, deveria ser 
administrado o mais rápido possível (primeiras 48 horas), pois a replicação viral é mais alta no início dos 
sintomas e, com isso, o tempo de excreção e sua transmissibilidade seriam reduzidos. De acordo com os 
dados obtidos até o momento, o remdesivir poderia ser uma alternativa contra o SARS-CoV-2.7
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, o estudo traz principalmente dados sobre a ação 
do remdesivir contra os vírus de SARS e MERS, o que não necessariamente 
reflete a ação potencial do antiviral contra o SARS-CoV-2. Existem ensaios 
clínicos do remdesivir no tratamento da COVID-19. Até que esses dados se 
tornem disponíveis, não será possível concluir sobre a eficácia e segurança do 
remdesivir para COVID-19.

REMDESIVIR
ESTUDO PRÉ CLÍNICO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trato-se de estudo para averiguar a eficácia do Remdesivir no combate à infecção por SARS-CoV-2 
na porção inferior do trato respiratório. Utilizou como modelo animal o macaco Rhesus. Dois grupos 
de 6 animais cada foram utilizados, infectando todos os indivíduos com SARS-CoV-2 com uma dose 
de 2.6 x 10(6) TCID50 por vias intranasal, oral, ocular e intratraqueal. Um dos grupos foi submetido 
a tratamento com Remdesivir por via intravenosa, enquanto o grupo controle recebeu placebo. Os 
tratamentos terapêuticos iniciaram 12 horas após inoculação e continuaram uma vez ao dia durante 
6 dias. A primeira dose de Remdesivir administrada foi de 10 mg/Kg, com uma manutenção diária de 
5 mg/Kg. O mesmo volume de solução veículo foi usado no grupo controle, como placebo. Por meio 
de análises genéticas, cromatografia líquida e espectrometria de massa, os resultados demonstraram 
melhora dos danos pulmonares e melhora clínica significativa dos macacos tratados com Remdesivir, 
com relação a carga viral e danos pulmonares. Com relação ao tempo de tratamento em humanos, 
os autores sustentam que deve começar o mais cedo possível após o diagnóstico. Chamam atenção 
que, apesar do estudo demonstrar sinais de redução da replicação viral no pulmão de macacos, o 
medicamento não promove a redução da liberação celular dos vírus.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Com base no guia ARRIVE - Animal Research: Report in of In Vivo Experiments, o 
estudo atende 13/20 critérios sugeridos. Assim, é considerada uma investigação 
de boa qualidade metodológica. Contudo, ressalta-se que co-autores do estudo 
também fazem parte de companhia farmacêutica que produz o medicamento 
testado, chamando atenção que possíveis conflitos de interesse devem ser 
ponderados. Pesquisas clínicas já estão sendo conduzidas para testar a eficácia 
de Remdesivir em humanos, incluindo grupos de pesquisadores brasileiros.

ATAZANAVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \BRASIL 

A partir dessa revisão que se propõe mapear o conhecimento de desfechos clínicos e laboratoriais 
do atazanavir, obteve-se como resultado a seleção de três estudos in vitro que avaliaram a inibição 
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8

da replicação viral do SARS-CoV-2. Destes, um dos autores relataram que não foi observada atividade 
antiviral do atazanavir contra a SARS-CoV-2 enquanto, contraditoriamente, no outro estudo o 
atazanavir sozinho e associado ao ritonavir apresentou inibição da replicação viral em diferentes 
linhagens celulares. Nenhum estudo clínico foi identificado, portanto, as informações quanto a dose, 
eficácia e segurança ainda não estão disponíveis. Até o momento, não foi avaliado o uso de atazanavir 
na COVID-19 e os delineamentos de estudos in vitro não podem ser utilizados para embasar a tomada 
de decisão a respeito da utilização deste medicamento na prática clínica.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, houve 11/16 critérios atendidos, refletindo moderada qualidade 
metodológica. O processo de seleção das evidências ocorreu por apenas um 
revisor e checado por um segundo. Não foi realizada a avaliação do grau de 
certeza das evidências, pela ferramenta GRADE, obtidas ao final desta revisão 
rápida devido à ausência da seleção de estudos clínicos. 

DIDANOSINA
ESTUDO IN SILICO\ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de um estudo in silico no qual o autor defende o reposicionamento do fármaco Didanosina, 
um antiviral que pertence à classe de inibidores de transcriptase reversa, utilizado para o tratamento 
de infecção por HIV para o tratamento da COVID-19, baseado em análises de bioinformática. Além da 
Didanosina, que foi a droga que obteve o melhor score na avaliação feita, outras três drogas teriam um 
potencial terapêutico na COVID-19, com destaque para camptotecina, um inibidor da topoisomerase 
e alcaloide presente na Camptotheca acuminata, erva usada na medicina tradicional chinesa.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo de 
bioinformática. Em leitura crítica, a principal limitação é de que a lista de medicamentos 
listados são preliminares e precisam de validação em ensaios in vitro.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \CHINA

O estudo propõe a utilização de bloqueadores de interleucina-6 (IL-6) para atuar na síndrome de 
liberação de citocinas (SLC) induzida por COVID-19 e resume as terapias existentes para COVID-19, 
além de discutir a aplicação clínica de cada uma. Os autores ressaltam que uma terapia antiviral 
sozinha pode ser inadequada, referem as preocupações com uso de corticosteroides e seus efeitos 
adversos a curto e a longo prazo, e acreditam que o Tolicizumabe pode ser uma medicação promissora 
no tratamento da COVID-19.11
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9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
A revisão apresentou um resumo das terapias existentes para tratamento da 
COVID-19, e o status de desenvolvimento de cada uma.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Remdesivir: um relato de caso apontou a eficácia deste medicamento no tratamento de um 
homem de 35 anos. Outras evidências clínicas emergentes e dados disponíveis in vitro sugerem que 
remdesivir é um agente promissor para o tratamento de COVID19. Cloroquina e hidroxicloroquina: 
um estudo na China com mais de 100 pacientes demonstrou que o grupo que recebeu cloroquina 
apresentou inibição da pneumonia, melhora nos achados pulmonares, redução da carga viral e 
do curso da COVID-19. Nenhum efeito adverso grave foi mencionado no estudo. No entanto, este 
trabalho segue sendo questionado em relação a metodologia utilizada. Não há dados clínicos de 
hidroxicloroquina. Alguns estudos in vitro e in vivo demonstram que estes medicamentos têm 
potencial para tratar pacientes de COVID-19. Lopinavir/ritonavir: estudos clínicos com esta terapia, 
embora tenham apresentado redução da necessidade de oxigênio, diminuição da carga viral e melhora 
clínica dos pacientes, não tem resultados conclusivos devido a administração de outros fármacos e 
falta de grupo controle para comparação. Esta terapia se mostra promissora em testes in vitro e in 
vivo. Nitazoxamida: apresenta bons resultados in vitro, no entanto, mais estudos são necessários. 
Tocilizumabe: uma série de casos de 21 pacientes, na China, relatou sucesso acentuado com rápida 
resolução de febre, menor necessidade de oxigênio e resolução de opacidades pulmonares nas 
imagens de tomografia computadorizada. Neste estudo nenhum efeito adverso foi relatado, embora 
a avaliação a longo prazo não tenha sido realizada. Corticosteroides: os dados que avaliam o papel 
dos corticosteroides para COVID-19 são de difíceis interpretação, por serem dados retrospectivos, 
com vários fatores de confusão e tamanhos amostrais limitados. Ribavirina: apresenta alto risco 
de toxicidade hematológica que provavelmente supera o potencial benefício clínico e se mostrou 
ineficiente em testes in vitro contra SARS-CoV-2.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. 
Apesar de ser uma revisão narrativa, trata-se de um estudo robusto com dados 
relevantes (resumo de evidências de estudos in vitro, pré-clínico e clínico) 
das principais terapias com potencial de tratamento da COVID-19. Os autores 
criticam algumas metodologias dos estudos levantados e alertam sobre a 
confiabilidade dos resultados.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



10

LOPINAVIR/RITONAVIR
ESTUDO IN SILICO \TAILÂNDIA

A interação molecular de lopinavir/ritonavir com o vírus SARS-CoV-2 foi avaliada neste trabalho. 
Os dois medicamentos interagiram bem com sítios alvos do vírus. Ritonavir mostrou ter mais contato 
atômico com o vírus do que o lopinavir. Além de se ligar com maior eficiência, ritonavir se ligou a alguns 
sítios virais que lopinavir não conseguiu. Estes resultados demonstram que estes medicamentos tem 
potencial para tratar COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta metodológica para avaliar a qualidade de um estudo de 
bioinformática. Informações a respeito da interação molecular entre fármacos 
e vírus é fundamental para o reposicionamento de terapias.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \CHINA

Revisão narrativa que discorre sobre o papel da enzima conversora da angiotensina 2 (ECA 2) 
como molécula chave para a infecção celular do vírus da COVID-19. O artigo revisa um série de órgãos 
que podem ser danificados por meio do mecanismo de ligação do vírus e moléculas de ECA2, sendo 
coração e pulmão frequentemente afetados em função da expressão da molécula nesses órgãos. 
Danos no intestino, fígado, rins e mecanismos de coagulação também são encontrados, formando 
uma série de indicativos que podem ser utilizados para diagnóstico de COVID-19 e tratamento clínico. 
Sustenta que a ECA2 é um alvo terapêutico potencial para a construção de mecanismos que bloqueiam 
a entrada do vírus nas células. Diversos estudos estão sendo desenvolvidos nesse sentido, em especial 
investigações conduzidas com outros vírus SARS indicam regiões conservadas das sequências de 
aminoácidos que podem ser alvo terapêutico no desenvolvimento de drogas.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de estudos de 
revisão narrativa. 
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04348474/ Brasil Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Sem comparador Ainda não recrutando 16/04/2020 Azidus Brasil

2 NCT04349228/ Tunísia Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Abderrahmane Mami 
Hospital

3 NCT04349592/ Qatar Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina 
+ azitromicina; 
hidroxicloroquina + placebo

Placebo + placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Hamad Medical 
Corporation

4 NCT04349371/ EUA Antimalárico Cloroquina como profilaxia Placebo Recrutando 16/04/2020 -

5 NCT04348656/ Canadá Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 16/04/2020 Hamilton Health 
Sciences Corporation

6 NCT04348877/ Egito Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 16/04/2020 Ain Shams University

7 NCT04348409/ Brasil Antiparasitário Nitazoxanida Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Azidus Brasil

8 NCT04348435/ EUA Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas de 
tecido adiposo alogênicas 
(abreviadas como HB-
adMSCs)

Placebo Incrição por convite 16/04/2020 Hope Biosciences 
Stem Cell Research 
Foundation

9 NCT04349631/ EUA Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas de 
tecido adiposo autólogas 
(abreviadas como HB-
adMSCs)

Sem comparador Ainda não recrutando 16/04/2020 Hope Biosciences

10 NCT04348461/ 
Espanha

Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais adultas de 
tecido adiposo alogênico 
expandido

Tratamento padrão Ainda não recrutando 16/04/2020 Instituto de 
Investigación Sanitaria 
de la Fundación 
Jiménez Díaz

11 NCT04349241/ Egito Antiviral Favipiravir Tratamento padrão Ainda não recrutando 16/04/2020 Ain Shams University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

12 NCT04348500/ EUA Anticorpo monoclonal 
(anti IL-6)

Clazakizumab Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Cedars-Sinai Medical 
Center

13 NCT04348383/ 
Espanha

Antitrombótico Defibrotida Placebo Recrutando 16/04/2020 Fundacion para 
la Formacion e 
Investigacion Sanitarias 
de la Region de Murcia

14 NCT04348513/ Grécia Terapia endócrina Triiodotironina Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Uni-Pharma Kleon 
Tsetis Pharmaceutical 
Laboratories S.A.

15 NCT04348305/ 
Dinamarca

Glicocorticóides 
sistêmicos

Hidrocortisona Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Scandinavian Critical 
Care Trials Group

16 NCT04350086/ França Hipnótico (sedação) Dexmedetomidina Sem comparador Ainda não recrutando 16/04/2020 University Hospital, 
Limoges

17 NCT04349098/ EUA Antineoplásico Selinexor Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Karyopharm 
Therapeutics Inc

18 NCT04348695/ 
Espanha

Antineoplásico; 
Antilipidêmico

Ruxolitinibe + sinvastatina Tratamento padrão Recrutando 16/04/2020 Fundación de 
investigación HM

19 NCT04348370/ EUA Imunoterapia Vacina BCG como profilaxia 
para COVID-19

Placebo Ainda não recrutando 16/04/2020 Andrew Dinardo; 
Radbound University 
Medical Center; M.D. 
Anderson Cancer 
Center; Harvard 
University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.13

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-COV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /Secretaria 
de Saúde Fortaleza

01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.13

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – EBSERH

08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.13

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP

14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 42 ARTIGOS E 20 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:
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HIDROXICLOROQUINA E 
HIDROXICLOROQUINA/AZITROMICINA
REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE \ ÍNDIA

Na comparação 1: hidroxicloroquina (HCQ) versus grupo controle/terapia padrão: quanto a cura 
clínica, normalização da temperatura corporal e número de dias de tosse, o grupo da HCQ sugere 
benefício quando comparado ao grupo controle. Em termos de cura virológica e morte/progressão 
da doença após o início do tratamento com HCQ, não houve diferença significativa em relação ao 
grupo controle. Ainda nessa mesma comparação entre os grupos, quando realizado tratamento com 
HCQ, observou-se menos casos com progressão radiológica quando comparado ao grupo controle. 
Quando se avaliou a segurança, não houve diferença significativa entre os grupos. Na metanálise, 
foi verificado um benefício no grupo controle/tratamento padrão quanto à progressão radiológica.  
Na comparação 2: HCQ associado à azitromicina (AZT) ou outras drogas versus controle/terapia 
padrão: em um dos estudos, 100% dos pacientes estava com cura virológica ao usar HCQ/AZT no 
dia 6, comparado a 57,1% em monoterapia com HCQ. Em um dos estudos, o teste de PCR positivou 
novamente em um paciente que ficou negativo para a PCR por tratamento com HCQ + Azitromicina. 
Em um dos estudos, 11% da população em terapia combinada teve prolongamento significativo 
do QTc (> 500 ms) e o desenvolvimento de insuficiência renal aguda foi um importante preditor de 
prolongamento extremo do QTc. Ainda não se pode admitir o benefício da associação do tratamento 
da HCQ com a AZT, pois são necessários mais estudos clínicos para uma conclusão definitiva sobre 
essa associação.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, houve 11/16 critérios atendidos, refletindo moderada qualidade 
metodológica. Dos estudos selecionados para a metanálise, dois deles possuíam 
seis pacientes em comum. Em alguns estudos, não foi possível identificar os 
tratamentos padrão. Além disso, são poucos estudos clínicos disponíveis na 
literatura e estes possuem número pequeno da amostra, assim, configura-se 
em uma das limitações desse estudo. Em um dos estudos selecionados, o autor 
descreve que ocorreu uma morte, mas esta não foi considerada como evento 
adverso. Sendo assim, os autores da revisão retiraram este estudo individual 
para a análise de sensibilidade do desfecho de segurança. Os autores não 
declaram conflito de interesse.

CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA E 
LIDOCAÍNA (ADJUVANTE)
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O artigo descreve o caso de uma mulher, 66 anos de idade, com histórico de artrite reumatoide, 
fibrose pulmonar e asma, com diagnóstico confirmado de COVID-19, tratada com azitromicina (AZT) 
e posteriormente com hidroxicloroquina (HCQ). Houve necessidade interrupção da HCQ, um dia 
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5

após iniciado o tratamento, em razão do prolongamento do intervalo QTc. Após a administração de 
lidocaína 100 mg IV, um novo eletrocardiograma revelou a reversão do efeito, o intervalo QTc inicial 
de 620 ms passou a ser de 550 ms, isso permitiu que o tratamento com HCQ fosse retomado e 
concluído sem arritmias, no entanto, ela continuou dependente de ventilação mecânica e evoluiu 
para óbito em razão de acidose metabólica. A partir do uso bem sucedido da lidocaína intravenosa, 
para reduzir o efeito indesejado da cloroquina ou HCQ com ou sem AZT, foi desenvolvido um algoritmo 
de tratamento com lidocaína como medicação auxiliar. Além disso, os autores discutem que nenhum 
fármaco que prolongue o QTc > 500 ms deve ser utilizado em regime ambulatorial, condições similares 
em UTI podem permitir a administração a curto prazo, desde que avaliada a relação risco-benefício.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 8/8 critérios foram atendidos, indicando excelente qualidade 
metodológica. Os autores informaram sobre o desfecho da paciente, ainda 
que negativo, e enfatizaram os aspectos positivos da terapia, no entanto, 
relatos de caso produzem evidências fracas para tomada de decisão.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ITÁLIA

As autoras advocam pela causa do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina como profilaxia a 
infecção por SARS-CoV-2, da mesma maneira que são usadas para profilaxia de malária. Argumenta-
se que esses medicamentos poderiam prevenir a infecção ou impedir a progressão da doença, dessa 
forma, reduzindo a mortalidade e a morbidade de COVID-19. As autoras defendem que, nos países 
em que a malária não é endêmica, não há risco de eventos negativos associados ao desenvolvimento 
de resistência a esse medicamento. Ademais, defendem a realização de estudos para avaliar se a 
profilaxia com cloroquina ou hidroxicloroquina pode ser considerada em um país como a Itália, com 
alta morbimortalidade devido a COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 2/6 critérios foram atendidos, o que indica baixa qualidade 
metodológica. As autoras do artigo de opinião aparentemente não tem 
experiência na área de infectologia, a opinião expressa foi uma extrapolação 
de resultados para malária, o que é indevido. As referências da literatura são 
poucas e não suficientes para apoiar a opinião expressa.
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6

HIDROXICLOROQUINA
CARTA AO EDITOR \ ÍNDIA

O Conselho de Medicina da Índia, por meio do Ministério da Saúde, recomenda a quimioprofilaxia 
por Hidroxicloroquina (HCQ) para trabalhadores de saúde assintomáticos que atendem pacientes 
com suspeita ou confirmação da COVID-19. Além disso, o conselho recomenda a quimioprofilaxia 
para a população em geral assintomática que convivem com casos confirmados da doença. O autor 
expressa a sua preocupação diante dessa recomendação farmacológica da HCQ, pois a partir dos dados 
apresentados a eficácia e segurança da HCQ não está definida. Além disso, ele aponta que a falta de HCQ 
nas farmácias infere a uma possível auto-medicação da população. A partir de estudos, já se sabe que o 
uso da HCQ juntamente a outras medicações provoca o prolongamento do intervalo QTc. Desta forma, 
a quimioprofilaxia deveria ser avaliada em cada paciente a fim de mensurar os riscos e benefícios. O uso 
indiscriminado da HCQ pode causar a sobrecarga do sistema de saúde por reações causadas pela HCQ. 
Além disso, o autor refere sobre a importância do acompanhamento dessa população que usa a HCQ 
como profilaxia, a fim de monitorar os efeitos adversos e embasar a tomada de decisão diante destes 
dados ao se mensurar os riscos e benefícios para a quimioprofilaxia com HCQ.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 5/6 critérios foram atendidos, o que indica boa qualidade 
metodológica. O autor traz um panorama sobre o uso da Hidroxicloroquina 
e expões os risco do uso dessa droga de forma profilática. Embora o 
autor descreva de forma clara suas proposições, o mesmo poderia 
embasar melhor os seus argumentos sobre os dados de segurança da 
HCQ referenciando uma literatura mais robusta.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS E VENEZUELA

O estudo revisa investigações que demonstram que a hidroxicloroquina tem efeito inibidor de 
processos inflamatórios, com efeitos sobre citocinas IL-6, IL-1 e TNF-alfa. Além disso, o medicamento 
potencialmente inibe a endocitose. O artigo aponta diversos estudos in vitro e in vivo com resultados 
positivos no combate à COVID-19 utilizando hidroxicloroquina. Estudos in vivo demonstraram que a 
hidroxicloroquina inibiu pneumonia e promoveu recuperação de pulmões lesionados, diminuindo o tempo 
de internação de pacientes. Outro estudo citado, encontrou diminuição significativa da carga viral de 
pacientes que utilizaram hidroxicloroquina em combinação com azitromicina. Os autores ainda descrevem 
uma série de efeitos colaterais do medicamento que foram aferidos em estudos sobre outras doenças: 
problemas gastrointestinais, prurido, neuromiopatias, intervalo QTc prolongado, toxicidade cardíaca, 
retinopatia irreversível, etc. Contudo, segundo os autores, estes efeitos podem ser pouco frequentes, ou 
controlados por meio de cálculo correto de dosagem e mitigados por outros fármacos. Por fim, conclui 
que há um trade off sobre a administração de hidroxicloroquina em acometidos por COVID-19, causando 
debates entre a medicina acadêmica e a medicina clínica.5
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há instrumentos para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Uma análise crítica permite verificar que o estudo carece de 
metodologia clara sobre estratégias de busca de artigos, tanto com relação às 
bases verificadas como os termos empregados na busca. Apesar de indicar a 
necessidade de mais investigações clínicas, o artigo claramente deu preferência 
para a citação de estudos favoráveis à utilização do medicamento, considerando 
o uso em pacientes em qualquer nível de desenvolvimento da doença e até 
de maneira profilática. Evidentemente, faltam considerações e reflexões que 
advogam contra a utilização da droga, principalmente no atual cenário social de 
análises enviesadas e mau uso da informação científica.

METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ITÁLIA

Um homem de 60 anos, até então saudável, foi hospitalizado devido uma grave alteração de 
consciência. Segundo os familiares, o homem apresentava irritabilidade progressiva, confusão e astenia, 
além disso, febre, tosse e flutuações cognitivas. No hospital, o diagnóstico de COVID-19 foi comprovado. 
Uma terapia com Lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina foi iniciada. Três dias após persistência dos 
sintomas, metilprednisolona intravenosa (1 g/dia) foi iniciada. Nos dias seguintes, houve melhora 
significativa do paciente. A terapia durou 11 dias, até o paciente receber alta. Este relato de caso aponta 
que a COVID-19 pode causar alterações neurológicas e que o tratamento com corticosteroides foi eficaz 
na melhora do paciente.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports o estudo atendeu 
4/8 critérios avaliados. Apesar da frágil metodologia, o estudo apresenta dados de 
uma terapia exitosa no tratamento da COVID-19 extrapulmonar. Por se tratar do 
caso de apenas um paciente, mais dados são necessários para confirmar o papel 
dos corticosteroides no tratamento de encefalopatia causada por SARS-CoV-2

CORTICOSTEROIDES
CARTA AO EDITOR \ CHINA

O estudo discute o uso de corticosteroides sistêmicos no tratamento de pneumonia causada 
por COVID-19. A pulsoterapia ou a administração a longo prazo de altas doses de corticosteroides 
no estágio inicial podem ser prejudiciais. No entanto, existem também benefícios clínicos em alguns 
subgrupos de pacientes, principalmente com sintomas graves. O tratamento com corticosteroides 
de resgate para pacientes graves com SRAG avançada pode aliviar a fibrose pulmonar e impedir a 
deterioração patológica progressiva, no caso de pacientes com SARS. Os autores defendem que a 
terapia com corticosteroides deve ser evitada, a menos que haja indicações de SRAG moderada 
ou grave, sepse ou choque séptico. A dose mais baixa e a curta duração do tratamento com 
corticosteroides (metilprednisolona, < 1 mg/kg de peso corporal, não mais que 7 dias), juntamente 
com o monitoramento adverso da reação medicamentosa, seriam benéficos no tratamento clínico de 
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8

pacientes críticos da COVID-19. Em conclusão, os autores citam que têm uma coorte em andamento 
sobre a temática.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos, o que indica boa qualidade metodológica. 
No entanto, trata-se de um artigo de opinião de especialistas junto com uma breve 
revisão da literatura, o que não é suficiente para embasar a decisão clínica sobre 
usar ou não corticosteroides para COVID-19

LOPINAVIR/RITONAVIr

REVISÃO SISTEMÁTICA \ SUÍÇA

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) é o antirretroviral mais utilizado nos estudos de tratamento da SARS, 
MERS e COVID-19. Em um ensaio clínico randomizado, 99 pacientes com COVID-19 grave receberam 
LPV/r (400/100 mg) duas vezes ao dia e outros 100 pacientes receberam o tratamento padrão. Neste 
estudo, não houve diferença significativa na aceleração da melhora clínica e na mortalidade dos pacientes. 
Um outro estudo randomizado de pacientes com COVID-19 leve e moderada, não demonstrou nenhum 
benefício de LPV/r em relação à depuração viral e melhora clínica dos pacientes. Assim como os ensaios 
clínicos, os estudos observacionais se mostraram inconclusivos.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 7/10 critérios foram atendidos (metanálise não realizada), refletindo 
moderada qualidade metodológica. Os resultados apresentados neste estudo 
desacreditam esta terapia no tratamento da COVID-19, no entanto, mais testes 
devem ser realizados para contornar limitações como o tamanho amostral pequeno, 
falta de grupo comparativo, duração dos estudos e variação das dosagens

ARBIDOL (UMIFENOVIR), LOPINAVIR/RITONAVIR, 
INTERFERON α2β, DARUNAVIR
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Foram incluídos no estudo 184 pacientes com pneumonia leve a moderada causada pela COVID-19 
que receberam tratamento sintomático na admissão e, em seguida, foram randomizados. Foram 
acompanhados os 7 grupos por 5 dias: tratamento sintomático sem antiviral; arbidol (umifenovir); lopinavir/
ritonavir; arbidol+lopinavir/ritonavir; interferon α2β; interferon α2β + lopinavir/ritonavir; interferon α2β 
+ darunavir. Após o tratamento, foi observada uma melhora pulmonar em mais da metade dos pacientes 
(98/184, 53%), embora não tenha diferença significativa entre os grupos. Quanto ao desfecho de tempo 
de internação, o grupo de tratamento sintomático apresentou o maior tempo médio de internação (20,0 
± 6,0), seguido pelo Arbidol + Lopinavir / Ritonavir (18,5 ± 9,5), Lopinavir / Ritonavir (18,4 ± 7,2), Interferon 
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9

+ Darunavir (17,4 ± 7,0), Interferon (16,5 ± 5,5), Interferon + Lopinavir/Ritonavir (16,2 ± 7,1) e Arbidol (15,7 
± 6,4), embora não tenha diferença significativa entre os grupos. Portanto, esses medicamentos antivirais 
adicionados a um tratamento sintomático não foram associados à melhora pulmonar, nem a diminuição 
do tempo de internação hospitalar desses pacientes.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 7/11 
critérios foram atendidos. O estudo não descreve o método de randomização. 
O período de acompanhamento foi de 5 dias, desta forma, o tempo ideal de 
tratamento pode ser maior do que esse período e, assim, não foi suficiente para 
a ocorrência dos desfechos. Na alta hospitalar dos pacientes, não foi possível 
descrever os valores dos testes de detecção viral e, assim, não foi possível mensurar 
nos grupos o efeito do antiviral. Não foram incluídos os resultados de exames de 
imagem do acompanhamento. Na mensuração dos parâmetros clínicos na alta 
hospitalar, os pacientes estavam em diferentes processos de recuperação, o que 
sugere um viés de informação. A ausência de associação entre os desfechos e a 
exposição pode estar relacionada pelo tamanho da coorte

PLASMA CONVALESCENTE
RELATO DE CASOS \CHINA

Trata-se de um relato de 6 pacientes críticos, tratados com plasma convalescente 
após deterioração da condição clínica, apesar de terem recebido tratamento padrão.  
Paciente homem de 69 anos recebeu três doses de 200ml de plasma convalescente. As 
imagens do pulmão apresentaram melhora em exame complementar, mas o resultado de 
PCR ainda estava positivo. Somente após dois outros testes ele foi considerado curado. 
Paciente mulher de 75 anos recebeu duas administrações de plasma convalescente e relatou 
melhora dos sintomas respiratórios, aumento dos títulos de IgG e IgM anti-SARS-CoV-2, e aumento 
da saturação para 99%. Paciente foi considerada curada e seguiu internada sob observação. 
Paciente homem de 56 anos recebeu três infusões de plasma convalescente, reportou 
melhora do desconforto respiratório, aumento dos títulos de IgG e IgM, e completa 
resolução das opacidades no CT de pulmão. Paciente foi considerado curado e teve alta. 
Paciente mulher de 63 anos com síndrome de Sjogren recebeu levofloxacina, arbidol (umifenovir) e 
terapia de suporte com oxigênio. Então, apresentou três resultados negativos para SARS-CoV-2, porém, 
a imagem torácica foi preocupante, podendo ser atribuída tanto para COVID-19 quanto para Sjogren. 
Por isso, recebeu transfusão de plasma convalescente. Paciente foi considerada curada e teve alta. 
Paciente mulher de 28 anos teve sintomas leves e sem lesões pulmonares, foi tratada e recebeu 
alta. Em investigação posterior, foi reconhecida como paciente que, após a alta, teve outro teste 
SARS-CoV-2 positivo e poderia ser uma fonte potencial de infecção. Assim, recebeu terapia com 
plasma convalescente e vários testes consecutivos para comprovar a cura. A paciente recebeu alta. 
Paciente homem de 57 anos com lesões pulmonares na imagem torácica e desconforto respiratório, 
recebeu plasma convalescente e apresentou melhora dos sintomas. Após três dias, houve melhora 
significativa na imagem torácica e teve alta.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 8/8 
critérios foram atendidos. Portanto, trata-se de excelente estudo de relato de casos. 
O estudo foi bastante detalhado quanto às características clínicas, intervenções e 
seguimento após a administração do plasma. Os critérios de elegibilidade tantos 
dos participantes, quanto dos doadores foram claramente descritos.

IMUNOGLOBULINA E PLASMAFERESE
RELATO DE CASO \CHINA

O estudo relata o caso de cura da COVID-19 de uma paciente que foi tratada com imunoglobulina 
intravenosa e plasmaferese. Inicialmente, a paciente mostrava os sintomas clássicos de COVID-19 e foi 
tratada com antivirais, interferon-α2b seguido de lopinavir e ritonavir (500 mg, por via oral duas vezes 
ao dia). Ao longo do tratamento, a paciente começou a sofrer de diarreia e aumento de febre, tosse e 
diminuição da pressão sanguínea, além de novas lesões do pulmão serem verificadas e haver diminuição 
da contagem de linfócitos. Deu-se início a administração intravenosa de imunoglobulinas (20 g), timalfasina 
e corticoides. A partir do 14º até o 17º dia de tratamento, deu-se início a plasmaferese (6000 ml por dia) 
juntamento com 20g de imunoglobulinas intravenosa. A paciente mostrou forte recuperação, retorno dos 
níveis de oxigenação normais do sangue, pressão sanguínea e ausência de diarreia. Até o 20º dia, exames 
não detectaram mais a presença de SARS-CoV-2 e o paciente foi liberado do hospital no 23º dia. Apesar dos 
resultados descritos, os autores indicam a necessidade urgente de estudos clínicos sobre imunoglobulinas 
e plasmaferese no combate à COVID-19.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, o estudo 
atendeu 7/8 critérios avaliados. Uma fragilidade do estudo é que a administração 
de imunoglobulinas e plasmaferese foi realizada concomitantemente ao uso de 
antivirais, como lopinavir e ritonavir. Dessa forma, não é possível predizer o efeito 
de cada agente medicamentoso empregado.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Por meio de uma revisão da literatura científica, os autores discutem o entendimento atual da 
virologia básica do SARS-CoV-2, a epidemiologia, principais manifestações clínicas, incluindo acometimento 
cardiovascular e taxa de mortalidade da COVID-19. Por fim, são apresentadas as possíveis estratégias 
preventivas e terapêuticas para a COVID-19, como os análogos de nucleotídeos inibidores da replicação 
do genoma viral (remdesivir), inibidores de protease (lopinavir/ritonavir, Camostat), inibidores de fusão, 
Cloroquina (CQ) / Hidroxicloroquina (HCQ), anticorpos neutralizantes (plasma convalescente), terapia anti-
inflamatória, corticoesteroides, inibidores de IL-6 (tocilizumab), azitromicina, inibidores JAK-2 (baricitinib, 
emapalumab), Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores 
da angiotensina (BRA), estatinas (simvastatina), e, por fim, vacinas contra SARS-CoV-2.12
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores apresentam uma extensa revisão da bibliografia, contudo 
não mencionam a metodologia utilizada para selecionar os artigos (bases de dados, 
datas das buscas, palavras-chave utilizadas, etc.). Em relação às estratégias de 
terapias mencionadas, os autores se limitam a fazer um breve relato sobre alguns 
fármacos e estudos em curso, sem apresentarem uma análise mais aprofundada 
sobre uma possibilidade de uso clínico

VACINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ÍNDIA

Trata-se da opinião de dois autores sobre o desenvolvimento de vacina para a COVID-19. Os autores 
destacam que, como o método tradicional de desenvolvimento de vacinas leva muitos anos para se tornar 
disponível para a sociedade, todo processo de desenvolvimento precisa ser acelerado, com aprovações 
éticas e sanitárias rápidas por parte das autoridades reguladoras (fast track). Os autores descrevem que 
várias são as dificuldades para se desenvolver uma vacina durante uma pandemia, como obstáculos 
tecnológicos, longo caminho de desenvolvimento clínico, questões regulatórias e apoio de agências de 
financiamento globais. Ao final do artigo, uma lista de candidatos a vacina contra SARS-CoV-2 que estão 
em desenvolvimento foram relatadas. Por fim, os autores inferem que, diante do cenário atual, há uma 
indicação de que uma vacina poderia estar disponível já em 2021.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, houve 04/06 critérios atendidos, indicando qualidade metodológica 
moderada. As opiniões se baseiam em poucas referências científicas e não houve 
um processo analítico dessas referências que apoie a opinião emitida pelos autores.

TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \CHINA

Um total de 21 pacientes diagnosticados com COVID-19 grave ou crítica receberam tratamento com 
tocilizumabe. A temperatura corporal, funções respiratórias e outras manifestações clínicas melhoraram 
consideravelmente. Dos 21 pacientes, 20 se recuperaram dentro de duas semanas após início da terapia 
com tocilizumabe. Nenhuma reação adversa a medicamentos foi relatada durante o tratamento.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. Este 
artigo traz como principal achado um estudo dos mesmos autores (Xu et al. 2020), 
em que a análise apresentou bons resultados terapêuticos.
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \CHINA

O antiviral oseltamivir foi a terapia mais utilizada em quatro estudos, que, juntos, continham 
cerca de 1500 pacientes, no entanto, sua eficácia não foi comprovada. Em dois estudos de caso os 
medicamentos lopinavir/ritonavir alcançaram resultados satisfatórios. Remdesivir e cloroquina foram 
altamente eficazes contra SARS-CoV-2 em estudos in vitro. Além disso, o primeiro caso de paciente 
curado da COVID-19, nos Estados Unidos, recebeu tratamento com Remdesivir e outros cinco 
tratamentos. Terapias combinadas de lopinavir/ritonavir, interferon e arbidol(umifenovir) também 
parecem auxiliar no tratamento da COVID-19.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliação metodológica de revisão narrativa. Esta 
revisão faz um apanhado geral sobre a COVID-19. Levanta dados epidemiológicos, 
clínicos, patológicos, de diagnóstico e de tratamento. No entanto, para os achados 
de tratamento, os autores não aprofundam nos artigos citados. Diferente de 
revisões específicas de tratamentos que apresentam os tipos de estudo, a 
população estudada, as terapias, dosagens, duração, eficácia e segurança, dentre 
outras características, esta revisão não acrescenta nenhum dado pertinente ao 
tratamento da COVID-19.

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA (FITOTERAPIA)
REVISÃO NARRATIVA \HONG KONG

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que traz definições e classificações clínicas 
da COVID-19 com tratamentos por medicina tradicional chinesa (MTC). Quatro medicamentos 
patenteados chineses são recomendados para casos suspeitos de COVID-19. Várias fórmulas à base 
de plantas são recomendadas para casos confirmados de COVID-19, de acordo com a classificação 
clínica e o diagnóstico padrão da MTC. Também são recomendadas duas fórmulas para a reabilitação 
de casos em recuperação. Todas as fórmulas estão descritas em detalhe, incluindo soluções que 
podem ser empregadas caso médicos e pacientes estejam fora da China. Os autores reforçam que 
maioria dos casos chineses que receberam intervenções de MTC, em conjunto com o tratamento 
convencional, tiveram resultados promissores.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para a avaliação de revisões narrativas. Apesar de trazer 
dados e indicações bem descritas dos produtos da fitoterapia chinesa, o emprego 
deste tratamento é muito pouco difundido em países ocidentais. Além disso, 
dentre todas as sugestões de compostos e ervas utilizadas, deve-se considerar que 
a maioria não é de fácil acesso. Somado a isso, os próprios autores reconhecem 
a necessidade de um rigoroso estudo randomizado, conduzido de maneira 
transparente, para determinar claramente a eficácia do tratamento
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RESINIFERATOXINA
EDITORIAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de um editorial no qual os autores comentam um artigo recém publicado que propõe 
que o receptor TRPV1 (subfamília V do receptor transitório de canal de cátions, também conhecido 
como receptor de capsaicina) como alvo terapêutico. O artigo original traz dados pré-clínicos de que 
uma modulação do TRPV1, nas inervações pulmonares que possuem o TRPV1, pode ter uma ação 
benéfica na função pulmonar comprometida e na eliminação da infecção por SARS-CoV-2. Baseado 
nisso, sugerem o medicamento resiniferatoxina, um agonista potente de TRPV1. A ideia central 
proposta no editorial é de que dados pré-clínicos e clínicos dão suporte para a indicação da aplicação 
local resiniferatoxina nos nervos do pulmão. Segundo os autores, uma única aplicação seria suficiente 
como efeito terapêutico e por isso sugerem que ensaios clínicos devem ser realizados para avaliar o 
potencial desta droga.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 1/6 critérios foram atendidos, caracterizado como baixa qualidade 
metodológica. Como principais limitações, os próprios autores mencionam que 
o uso da resiniferatoxina não é isento de riscos, porém que a equação risco-
benefício favorece a avaliação em um ensaio clínico, uma vez que a segurança e os 
parâmetros básicos da injeção foram determinados. Entretanto, não mencionam 
possíveis doses a serem testadas, ou qual melhor esquema terapêutico. Além disso, 
não demonstram estudos prévios com teste desta droga, nem trazem nenhuma 
evidência que suporte a ideia de que o tratamento com a resiniferatoxina é efetiva, 
além da própria opinião dos autores.

PARTICIPAÇÃO DE GESTANTES E/OU LACTANTES EM 
ENSAIOS CLÍNICOS DA COVID-19
ARTIGO DE OPINIÃO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de um artigo de opinião no qual os autores discorrem sobre a necessidade e a urgência de 
incluir as mulheres grávidas e/ou em amamentação nos ensaios clínicos de tratamento da COVID-19, 
a fim de desenvolver recomendações baseadas em dados sobre os riscos e benefícios das terapias 
nessa população única, mas não incomum. Os autores mencionam que, apesar de haver alguns 
dados do uso de remdesivir e hidroxicloroquina na gravidez, existe uma exclusão quase universal das 
mulheres grávidas nos ensaios clínicos da COVID-19 que avaliam terapias potencialmente promissoras. 
Ademais, os poucos estudos que permitem sua inclusão se concentram na profilaxia pós-exposição 
ou no tratamento ambulatorial de doenças mais leves. Os autores comentam, ainda, que as únicas 
opções atualmente disponíveis para mulheres grávidas com complicações graves da COVID-19 estão 
limitadas ao uso compassivo de remdesivir ou uso off label de hidroxicloroquina ou outras terapias. 
Dentro dos vários estudos que estão testando o remdesivir e hidroxicloroquina, há apenas dois em 
cada droga que permitem a inclusão deste grupo nos ensaios; e que estudos prévios mostram que 
não há desfechos negativos para o uso desses medicamentos sobre o concepto (feto), desfecho da 
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gestação, saúde materna ou do recém-nascido. Além disso, o artigo menciona que várias organizações 
estão se manifestando, nos EUA, sobre uma “mudança cultural para proteger as mulheres por meio 
da pesquisa, em vez de protegê-las da pesquisa”.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 6/6 critérios foram atendidos. Como principal limitação, deve-
se ressaltar que o artigo foi escrito por pesquisadores dos EUA e que reflete 
a realidade e legislação local, não necessariamente refletindo a realidade 
brasileira

TERAPIAS COM FOCO NO HOSPEDEIRO
ARTIGO DE OPINIÃO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O estudo discute possíveis abordagens mais promissoras para tratamento da COVID-19, com base 
em lições aprendidas com influenza. São reforçados que os tratamentos devem ser centrados na interação 
vírus-hospedeiro, uma vez que os vírus emergentes são mutantes, dentre elas estão a sumoilação e outras 
vias semelhantes à ubiquitilação, que atuam na regulação da sinalização de citocinas e na estabilidade 
das proteínas virais. Os autores reforçam a importância de tratamentos capazes de bloquear a interação 
vírus-ACE2, essencial para que ele entre na célula, assim como medicamentos capazes de controlar a 
tempestade de citocinas, evitando a evolução para pneumonia grave e óbito. Mecanismos celulares 
necessários para replicação dos vírus também podem ser alvos de medicamentos, como por exemplo, a 
nitaxozanida (NTZ), um antiprotozoário identificado como tendo amplo espectro contra influenza A e B 
resistentes a medicamentos. Porém, os autores enfatizam que os resultados dos ensaios clínicos de fase II/
III para este medicamento não são confiáveis, e que a eficácia a longo prazo e os possíveis efeitos colaterais 
precisam ser avaliados. Com base nestes argumentos, eles concluem que fatores dos hospedeiros podem 
ser uma abordagem plausível para o desenvolvimento de terapêuticas contra a COVID-19 ou outros vírus 
emergentes no futuro.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos, refletindo boa qualidade metodológica. 
Apesar disso, é importante ressaltar que os autores desenvolvem pesquisas 
com foco no hospedeiro, o que não garante isenção sobre as opiniões sobre o 
tema, embora bem fundamentadas.

IVERMECTINA
ARTIGO DE OPINIÃO \BULGÁRIA

O artigo traz o ponto de vista sobre a atividade antiviral da ivermectina sob a perspectiva 
farmacocinética. Foram utilizados dados farmacocinéticos disponíveis a partir das dosagens clinicamente 
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relevantes (150 – 800 µg/kg) ou doses excessivas (até 2000 µg/kg) de ivermectina, além de dados 
farmacocinéticos obtidos de estudos com pessoas com infecção parasitária ou voluntários saudáveis. 
Dessa forma, a concentração plasmática máxima foi analisada em justaposição com os achados inibitórios 
de SARS-CoV-2 in vitro. A análise indicou que as concentrações inibitórias de SARS-CoV-2 provavelmente 
não são atingíveis em humanos, questionando, assim, a plausibilidade biológica da ivermectina ser 
redirecionada para tratamento da COVID-19.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Foram utilizadas metodologias adequadas para construção do ponto de vista 
dos autores. Cabe ressaltar que este estudo foi pulicado em uma base preprint 
e por isso ainda não foi aprovado para publicação em revista revisada por pares

LOPINAVIR/RITONAVIR
RELATO DE CASO \CHINA

Os autores relatam o caso de um paciente com pneumonia por COVID-19 em hemodiálise. Esses 
pacientes muitas vezes possuem outras comorbidades, como diabetes e hipertensão. Desta forma, 
são mais suscetíveis a desenvolver o estágio avançado da COVID-19. O antiviral utilizado foi o inibidor 
de protease lopinavir /ritonavir por 8 dias. Os potenciais efeitos colaterais dessa terapia, como náusea, 
diarreia e tonturas ocasionais, não foram observados. Após 8 dias de tratamento, o teste de detecção 
de nucleotídeo foi negativo e houve a melhora do exame de imagem. Além disso, os autores descrevem 
a importância do processo de triagem dos pacientes antes de suas sessões de hemodiálise a fim de 
diagnosticar e isolar precocemente os casos confirmados da COVID-19, evitando o contágio para outros 
pacientes da mesma sala que recebem a hemodiálise. Os autores sugerem que o lopinavir /ritonavir 
possam melhorar o curso da pneumonia por COVID-19 em pacientes em hemodiálise.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal 
Checklist for Case Reports, 8/8 critérios foram atendidos, caracterizando-se como 
um artigo com boa qualidade metodológica. O relato de caso tem detalhes clínicos 
e terapêuticos e refere o consentimento do paciente. São necessários estudos 
clínicos com grupo controle com pacientes em hemodiálise a fim de confirmar a 
hipótese do autor. Neste relato, o paciente não apresentou alguns sintomas comuns 
da COVID-19, além disso, pacientes em diálise possuem disfunção das células B e 
T, o que seria um fator de confusão com a linfopenia descrita nesta doença. Além 
da combinação de antivirais, foram utilizados anti-hipertensivos e moxifloxacina, 
o que pode ser um fator de confusão sobre o desfecho da melhora do curso da 
pneumonia por COVID-19. O paciente apresentou o estágio leve da doença e 
assim, pela ausência do grupo controle, não se pode mensurar a magnitude do 
efeito da terapêutica lopinavir /ritonavir na COVID-19
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \TAIWAN

A revisão promove uma descrição sucinta sobre questões epidemiológicas, diagnóstico, genética, 
tratamento e estudos clínicos com relação à COVID-19. A maior relevância do artigo recai sobre 
a revisão da eficácia de diferentes tratamentos sugeridos e testados para o combate à doença. O 
reposicionamento de algumas drogas parece ser a solução a curto prazo com maior possibilidade de 
sucesso no combate a COVID-19. Remdesivir, antiviral de amplo espectro, tem demonstrado eficácia 
para outras enfermidades e o reposicionamento para COVID-19 parece ser promissor. Um estudo 
reportando a utilização desse medicamento a partir do sétimo dia de hospitalização demonstrou 
melhora do paciente a partir do oitavo dia. Favipiravir é outro medicamento promissor, porém 
com menos apoio de estudos pré-clínicos quando comparado ao Remdesivir. Dentre os inibidores 
de protease, estudos clínicos com Lopinavir e Ritonavir demonstraram pouca melhora clínica de 
pacientes infectados com SARS-CoV-2. Estratégias terapêuticas fazendo uso da Enzima conversora 
da angiostenina 2 (ECA2) para impedir a entrada do vírus SARS-CoV-2 nas células humanas é tratada 
no estudo como potencialmente positiva para combate da COVID-19, carecendo, no entanto, de 
resultados dos estudos clínicos que estão sendo desenvolvidos. Sobre o uso de Hidroxicloroquina, 
o artigo identifica estudos com resultados contraditórios sobre a eficácia do medicamento, sendo 
necessários estudos clínicos amplos com controle e randomizados. Outras abordagens, como vacinas 
e estratégias para atenuação de respostas inflamatórias, serão validadas em médio/longo prazo e 
carecem de mais estudos.22

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem métodos para a avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Criticamente, se observa o valor do artigo em passar informações 
sucintas e de fácil compreensão. No entanto, é evidente a carência de uma análise 
crítica dos estudos citados na revisão, principalmente com a validade dos métodos 
e técnicas implementados para tal, impedindo inferências mais consistentes e 
metodologicamente reprodutíveis, além da opinião dos próprios autores.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \CHINA

O estudo promoveu uma triagem virtual para a determinação de alvos potenciais de desenvolvimento 
e reposicionamento de medicamentos para o combate ao vírus SARS-CoV-2. Foram analisados compostos 
com ação sobre diversas moléculas, com implicações na síntese e replicação do vírus, inibição de produção 
de proteínas virais, alvos com inibição do fator de virulência e ligação do vírus a receptores de enzimas.  
 Utilizando-se como referência a base de dados ZINC e itens típicos da Medicina Tradicional Chinesa, 
os compostos com maior afinidade de ligação e com ação sobre estruturas moleculares do SARS-
CoV-2 que podem ser implementados no combate ao vírus são: Ribavirina, Valganciclovir, Remdesivir, 
Limeciclina, Gluconato de clorexidina, Platycodon grandiflorus, Scutellaria baicalensis, Andrographolide 
derivatives, Cassine xylocarpa. Interessa ressaltar que Cloroquina, Lopinavir e Ritonavir não foram 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



17

considerados como adequados ao tratamento de COVID-19, carecendo de estudos adicionais. Nota-
se que o estudo não promoveu análises clínicas, o que é determinante para verificar a eficácia e 
segurança dos compostos selecionados.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem métodos para averiguar a qualidade metodológica de estudos in 
silico. Contudo, uma análise crítica permite inferir que o estudo foi conduzido de 
maneira criteriosa e verificando a efetividade de vários medicamentos atualmente 
pesquisados para o combate a COVID-19. O artigo é bem situado nas discussões 
atuais sobre o problema e pode contribuir para futuros estudos clínicos de 
compostos com ação sobre o SARS-CoV-2

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \TURQUIA

Estudo revisa a ação de agentes que estão sendo usados contra a COVID-19. São eles: (Hidroxi)
Cloroquina, Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir, Remdesivir, Nitazoxanida e Ivermectina. Sobre a eficácia 
desses medicamentos são feitas as seguintes ponderações: (Hidroxi)Cloroquina: dados insuficientes 
sobre sua eficácia, pode causar arritmias, QTc longo, e outras toxicidades cardíacas. Não é provado 
ser seguro a pacientes e a interpretação enviesada da produção científica a respeito do uso deste 
medicamento pode gerar sérios riscos. 1) Favipiravir: estudos clínicos desenvolvidos não são 
conclusivos a respeito de sua eficácia. 2) Remdesivir: demonstrou resultados positivos (melhora 
de 68% de pacientes em uma coorte) em tratamento compassivo, porém a ausência de placebo 
no estudo dificulta a interpretação dos dados. 3) Lopinavir/ritonavir: dados conflitantes dificultam 
o entendimento da eficácia do medicamento em pacientes com COVID-19. 4) Nitazoxanida: tem 
apresentado resultados animadores em estudos in vitro. No entanto carece de investigações clínicas. 
5) Ivermectina: medicamento é foco de estudo clínico de fase 3 contra o vírus da dengue, aparentando 
ser um medicamento seguro. O medicamento foi testado in vitro contra SARS-CoV-2, demonstrando 
eficácia na diminuição de RNA viral. A continuidade de estudos in vitro, in vivo e ensaios clínicos são 
determinantes para verificar sua segurança e eficácia.24

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem métodos para averiguar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Contudo, uma leitura crítica confirma que o estudo é bem situado 
nas discussões atuais sobre o tema, al[em de trazer críticas e fragilidades 
dos estudos analisados, demonstrando um panorama realista sobre drogas 
potenciais para o combate à COVID-19
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \CHINA

O estudo promoveu uma triagem virtual para a determinação de alvos potenciais de desenvolvimento 
e reposicionamento de medicamentos para o combate ao vírus SARS-CoV-2. Foram analisados compostos 
com ação sobre diversas moléculas, com implicações na síntese e replicação do vírus, inibição de produção 
de proteínas virais, alvos com inibição do fator de virulência e ligação do vírus a receptores de enzimas.  
 Utilizando-se como referência a base de dados ZINC e itens típicos da Medicina Tradicional Chinesa, 
os compostos com maior afinidade de ligação e com ação sobre estruturas moleculares do SARS-
CoV-2 que podem ser implementados no combate ao vírus são: Ribavirina, Valganciclovir, Remdesivir, 
Limeciclina, Gluconato de clorexidina, Platycodon grandiflorus, Scutellaria baicalensis, Andrographolide 
derivatives, Cassine xylocarpa. Interessa ressaltar que Cloroquina, Lopinavir e Ritonavir não foram 
considerados como adequados ao tratamento de COVID-19, carecendo de estudos adicionais. Nota-
se que o estudo não promoveu análises clínicas, o que é determinante para verificar a eficácia e 
segurança dos compostos selecionados.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem métodos para averiguar a qualidade metodológica de estudos in 
silico. Contudo, uma análise crítica permite inferir que o estudo foi conduzido de 
maneira criteriosa e verificando a efetividade de vários medicamentos atualmente 
pesquisados para o combate a COVID-19. O artigo é bem situado nas discussões 
atuais sobre o problema e pode contribuir para futuros estudos clínicos de 
compostos com ação sobre o SARS-CoV-2

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \TURQUIA

Estudo revisa a ação de agentes que estão sendo usados contra a COVID-19. São eles: (Hidroxi)
Cloroquina, Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir, Remdesivir, Nitazoxanida e Ivermectina. Sobre a eficácia 
desses medicamentos são feitas as seguintes ponderações: (Hidroxi)Cloroquina: dados insuficientes 
sobre sua eficácia, pode causar arritmias, QTc longo, e outras toxicidades cardíacas. Não é provado 
ser seguro a pacientes e a interpretação enviesada da produção científica a respeito do uso deste 
medicamento pode gerar sérios riscos. 1) Favipiravir: estudos clínicos desenvolvidos não são 
conclusivos a respeito de sua eficácia. 2) Remdesivir: demonstrou resultados positivos (melhora 
de 68% de pacientes em uma coorte) em tratamento compassivo, porém a ausência de placebo 
no estudo dificulta a interpretação dos dados. 3) Lopinavir/ritonavir: dados conflitantes dificultam 
o entendimento da eficácia do medicamento em pacientes com COVID-19. 4) Nitazoxanida: tem 
apresentado resultados animadores em estudos in vitro. No entanto carece de investigações clínicas. 
5) Ivermectina: medicamento é foco de estudo clínico de fase 3 contra o vírus da dengue, aparentando 
ser um medicamento seguro. O medicamento foi testado in vitro contra SARS-CoV-2, demonstrando 
eficácia na diminuição de RNA viral. A continuidade de estudos in vitro, in vivo e ensaios clínicos são 
determinantes para verificar sua segurança e eficácia.24
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem métodos para averiguar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Contudo, uma leitura crítica confirma que o estudo é bem situado 
nas discussões atuais sobre o tema, al[em de trazer críticas e fragilidades 
dos estudos analisados, demonstrando um panorama realista sobre drogas 
potenciais para o combate à COVID-19

AMIODARONA
ARTIGO DE OPINIÃO \ITÁLIA

Após descreverem brevemente os mecanismos de replicação e patogênese do SARS-COV-2, os 
autores sugerem o uso do antiarrítmico amiodarona para o tratamento da COVID-19. A sugestão é 
baseada no fato da amiodarona ter inibido, in vitro, a entrada e a disseminação do vírus Ebola (EBOV) 
em culturas celulares. Em ensaios in vivo, embora a amiodarona tenha aumentado a sobrevivência 
de camundongos infectados com EBOV, esse efeito não foi muito reprodutível. Os autores sugerem 
a avaliação do potencial terapêutico da amiodarona contra o SARS-COV-2, em culturas de células e 
modelos animais, seguido de sua avaliação clínica em pacientes com baixas cargas virais, visto que esse 
fármaco parece não apresentar efeito antiviral potente, podendo ser mais eficaz no início da infecção.25

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, houve 04/06 critérios atendidos, indicando qualidade metodológica 
moderada. As opiniões se baseiam em poucas referências científicas e não 
houve um processo analítico dessas referências que apoie a opinião emitida 
pelos autores. Em adição, as referências que apoiam a sugestão dos autores é 
baseada em estudos sobre o vírus Ebola, e não sobre o SARS-COV-2.

HEPARINA + NAFAMOSTAT
ARTIGO DE OPINIÃO \JAPÃO

Baseados nos estudo de Tang, et al. (2020) sobre um possível efeito benéfico da heparina 
de baixo peso molecular em pacientes com COVID-19, os autores sugerem o uso combinado da 
heparina com o nafamostat (NF), um inibidor sintético da serina protease, que, além de possuir efeito 
anticoagulante de ação curta, também possui algumas propriedades antivirais. Segundo os autores, 
o NF possui ação anticoagulante mais fracas em comparação com suas ações antifibrinolíticas. Dessa 
forma, a associação de NF com heparina pode compensar esta desvantagem, e aumentar ainda mais 
os efeitos positivos dos anticoagulantes numa possível terapia contra a COVID-19. Ressaltam, por fim, 
que futuras investigações devem ser conduzidas.26

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, houve 05/06 critérios atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Contudo, as opiniões se baseiam em poucas referências científicas e não houve um 
processo analítico dessas referências que apoie a opinião emitida pelos autores.
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TOCILIZUMABE, SARILUMABE, SILTUXIMABE 
(FÁRMACOS ANTI IL-6)
ARTIGO DE OPINIÃO \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Em opinião conjunta, os autores filiados à Sociedade de Imunoterapia do Câncer inicialmente 
descrevem as indicações do tocilizumabe no manejo de condições patológicas em que a síndrome 
de liberação de citocinas está presente. Em seguida, relatam que, embora não existam dados 
randomizados atuais que mostrem definitivamente que o bloqueio de receptores de IL-6 beneficia 
pacientes com pneumonia induzida por COVID-19, recomendam que seja feito um esforço para 
maximizar a disponibilidade desses agentes, e sugerem que tais fármacos possam ser usados em 
protocolos de uso compassivo, disponíveis de maneira fácil e imediata. Propõem que parâmetros 
bioquímicos e clínicos dos pacientes sejam registrados durante essas terapias compassivas, para 
permitir futuras análises, e, por fim, sugerem que empresas farmacêuticas e de biotecnologia 
redirecionem o uso de suas instalações e aumentem a força de trabalho destinada a fabricação, a fim 
de aumentar a disponibilização desses medicamentos para os pacientes.27

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, houve 05/06 critérios atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Não houve um processo analítico dessas referências que apoie a opinião emitida 
pelos autores. Embora apresente referências robustas sobre o tocilizumabe, o 
artigo carece de informações sobre o sarilumabe e siltuximabe, que permitam 
uma generalização da classe anti IL-6 em um possível uso compassivo.

TOCILIZUMABE
CARTA AO EDITOR \ITÁLIA

Foram descritos os resultados de três pacientes hospitalizados em um hospital terciário tratados 
com tocilizumabe, que apresentaram piora clínica mesmo após terem iniciado terapia antiviral. Os 
resultados atribuídos ao tratamento foram a rápida melhora dos sintomas respiratórios, resolução 
da febre e redução da proteína C reativa, além disso, nenhum evento adverso foi registrado. Os 
autores reforçam que seus achados foram semelhantes aos de outra série de 15 casos tratados com 
tocilizumabe e concluem que apesar da falta de determinação dos níveis de IL-6 para selecionar os 
melhores candidatos a esta terapia, o trabalho fornece mais evidências de que esta pode ser uma 
opção eficaz e segura no tratamento da COVID-19, e que ensaios randomizados são ainda necessários 
para confirmar estas descobertas.28
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, foram atendidos 3/6 critérios, o que revela moderada qualidade 
metodológica. As principais limitações foram a não avaliação dos níveis de 
IL-6 antes de iniciar o tratamento, a não explicitação de forma clara a história 
natural da doença desses 2 pacientes, bem como quais medicamentos antivirais 
foram empregados em dois dos três casos descritos. Além disso, os argumentos 
foram reforçados com apenas uma outra série de 15 casos com tratamento 
semelhante para apoiar as conclusões.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Várias terapias tem sido utilizadas como tratamento e profilaxia da COVID-19, dentre elas plasma 
convalescente. Os estudos que apoiam esse uso são séries de casos ou estudos observacionais analíticos, 
porém existem riscos de alergia ou infecção, e não existe, no momento, produção em larga escala para 
uso. O remdesivir e a cloroquina (ou hidroxicloroquina) são dois medicamentos que também mostraram 
resultados promissores in vitro, mas os dados de ensaios clínicos ainda não foram divulgados. Os 
comunicados de imprensa sobre esses medicamentos discutiram resultados promissores. No momento, 
não há evidências ou consenso para iniciar essas terapias no pronto-socorro.29

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Embora não exista ferramenta de avaliação sobre a qualidade de revisões 
narrativas, pode-se considerar como uma revisão de boa qualidade metodológica. 
Duas grandes bases foram pesquisadas e resultados discrepantes foram relatados.

MEDICAMENTOS INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA 
DE ANGIOTENSINA 2 (ECA2)
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Foi realizada revisão do papel da ACE2 na fisiologia cardiovascular e na virologia do SARS-CoV-2, 
além da revisão de dados clínicos para informar o tratamento de pacientes com ou em risco para 
COVID-19, que necessitam de terapia inibidora do sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS). Os 
autores concluíram que existem evidências clínicas e pré-clínicas limitadas aos efeitos dos inibidores 
do sistema RAAS na COVID-19. E por isso, indicam que não deve haver interrupção do uso de inibidor 
do RAAS durante a pandemia de COVID-19, de acordo com os padrões atuais de tratamento.30

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Embora não exista ferramenta de avaliação sobre a qualidade de revisões 
narrativas, em análise crítica, pode-se inferir uma boa qualidade metodológica. 
Vários estudos sobre o tema subsidiaram as conclusões dos autores, embora ao 
final, seja reforçado que mais estudos com foco no manejo clínico da COVID-19 em 
pacientes com doenças cardíacas e pulmonares pré-existentes são necessários.
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ANTICORPOS NEUTRALIZANTES DIRECIONADOS A IL-17
CARTA AO EDITOR \ITÁLIA

Os autores comentam que vários estudos, além deste, mostraram que a IL-17 modula a 
inflamação, promove o recrutamento de monócitos inflamatórios, o que resulta na liberação de uma 
variedade de mediadores, incluindo IL-16 e diferentes citotoxinas envolvidas em doenças inflamatórias 
relacionadas ao pulmão, resultando em melhora do dano pulmonar. Além disso, reforçam que 
seria importante fortalecer esta hipótese, medindo os níveis de IL-17 em amostras de líquido de 
lavagem broncoalveolar e de plasma/soro de pacientes com COVID-19 com infecção leve e grave. 
Outros estudos em pacientes com infecção grave por SARS-CoV-2 identificaram um número alto de 
células Th17 circulantes, com secreção de IL-17, associadas a “tempestade de citocinas”. Por isso, foi 
sugerido o uso Fedratinib, um inibidor de pequenas moléculas da Janus quinase 2 (JAK2), o qual seria 
um agente terapêutico potencial para pacientes com perfis imunológicos elevados do tipo Th17. Os 
achados sugerem que seria justificável testar anticorpos neutralizantes direcionados à IL-17.31

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, foram atendidos 6/6 critérios, o que revela boa qualidade metodológica. 
Os argumentos dos autores foram logicamente construídos e dialogados com 
a literatura recente sobre o assunto. Além disso, materiais complementares 
foram disponibilizados, dando mais robustez as explicações.

TERAPIA ANTICOAGULANTE
ARTIGO DE OPINIÃO \ESPANHA

Nesse artigo, os autores tecem críticas ao estudo: Anticoagulant treatment is associated with 
decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy, de Tang N et al 
(2020). Segundo os autores, Tang N. et al (2020) não utilizaram as ferramentas adequadas (critérios para 
Coagulopatia Induzida por Sepse) para incluir pacientes com COVID-19 em estudo sobre tratamento 
anticoagulante, que resultou em redução das taxas de mortalidade destes pacientes. Deste modo, as 
inferências a respeito do desfecho do tratamento, nesse estudo, não seriam confiáveis.32

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos. Esta crítica pontual dos autores enriquece 
a discussão a respeito das melhores escolhas da amostragem de pacientes, 
tratamentos utilizados e suas consequências no combate à COVID-19
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SILDENAFILA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ITÁLIA

Pacientes hipertensos parecem ser mais suscetíveis à COVID-19 por apresentar altos níveis de 
citocinas (IL-6) e baixo nível de óxido nítrico. Desta forma, tocilizumabe (anticorpo monoclonal contra 
o receptor da IL-6) vem sendo relatado com melhora dos resultados de pacientes com COVID-19 grave, 
devido a sua influência na redução da inflamação pulmonar. No entanto, a eficácia do tocilizumabe 
parece ser parcial, uma vez que controla apenas IL-6. Partindo dessas considerações, os autores 
sugerem o uso de citrato de sildenafila para aumento dos níveis de óxido nítrico. Este medicamento 
já foi utilizado no tratamento da fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar arterial. Além disso, 
óxido nítrico inibiu a replicação de SARS-CoV-1 in vitro. Assim, os autores sugerem estudos com a 
combinação destes medicamentos para tratamento de pacientes hipertensos com COVID-19.33

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Uma limitação do estudo é que os autores 
comentam que a maioria dos pacientes com COVID-19 grave são hipertensos, de 
acordo com dados não publicados. Outra limitação seria a evidência da elevação 
de óxido nítrico ter sido testada apenas contra SARS-CoV-1. Deste modo, há 
necessidade de estudos desta terapia combinada no tratamento da COVID-19.

AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Este artigo de revisão avalia os principais dados publicados com a azitromicina (AZ), referentes à sua 
atividade antiviral in vitro, e seus possíveis mecanismos de ação antiviral. Traz ainda dados de estudos 
clínicos conduzidos em uma variedade de infecções virais, que poderão ser úteis em futuros projetos de 
estudos controlados. Os autores destacam que existem evidências in vitro que sugerem propriedades 
antivirais da AZ, incluindo atividade contra SARS-CoV-2, em concentrações fisiologicamente atingíveis 
com doses usadas para tratar infecções bacterianas no pulmão. Contudo, nos estudos em pacientes 
com COVID-19, que se concentram principalmente na carga viral como desfecho, a avaliação detalhada 
dos resultados clínicos (antivirais) da AZ administrada sozinha, ou em associação com cloroquina 
e hidroxicloroquina, ainda não foi relatada. Evidências confirmatórias, a partir de ensaios clínicos 
randomizados, são essenciais para entender o papel da AZ no tratamento da COVID-19.34

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. O artigo apresenta extensa revisão da bibliografia, contudo não 
menciona a metodologia utilizada para selecionar os estudos incluídos (bases de 
dados, palavras-chave, etc.). Os dados de farmacologia clínica, segurança e eficácia 
relatados no artigo foram obtidos a partir de estudos conduzidos em pacientes com 
malária, dada a escassez de informações sobre a AZ em pacientes com COVID-19. 
Em relação aos conflitos de interesse, ressalta-se que os autores do presente artigo 
trabalham no setor de Pesquisa e Desenvolvimento Global da Pfizer, financiadora 
desse estudo, e produtora do medicamento Zitromax (azitromicina).
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SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ HOLANDA

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) esclarece que nenhuma evidência clínica ou 
epidemiológica estabeleceu que o tratamento com inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECA) ou antagonistas do receptor da angiotensina II (AIIRA) podem piorar o estado clínico de 
pacientes com COVID-19. Deste modo, a Agência recomenda que os pacientes não interrompam os 
tratamentos já iniciados com IECA e AIIRA.35

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos. Excelente recomendação da EMA. A 
interrupção de um determinado tratamento só pode ser feita mediante dados 
robustos que comprovem malefícios à saúde do paciente

IECA E BRA
ARTIGO DE OPINIÃO \ SUÍÇA

Trata-se de um editorial que discute que a COVID-19 impõe uma carga dupla a pessoas com doença 
cardiovascular (DCV), uma vez que entrada do SARS-CoV-2 é via receptor da enzima conversora de 
angiotensina 2 (ECA2), um componente do sistema renina-angiotensina (SRA). Os autores mencionam 
que infecção por SARS-CoV-2 produz inativação da ECA2, impedindo a conversão da antiogensina 
2 (Ang-II), o que poderia explicar em parte as manifestações cardiovasculares e respiratórias 
da COVID-19. Após uma diminuição na ECA2, há um aumento na Ang-II que tem ação vasoativa, 
proliferativa e profibrótica levando a danos cardiopulmonares por meio de alterações hemodinâmicas, 
como hipertensão pulmonar e edema intersticial, seguidas por insuficiência respiratória nos casos 
mais graves. Além disso, comentam que o uso da ECA2 solúvel seria uma possibilidade de tratamento, 
porém ensaios clínicos de fase 1 e 2 não se mostraram promissores, defendendo portanto o 
redirecionamento de tratamentos existentes como uma estratégia de curto prazo potencialmente 
importante para o tratamento da COVID-19. É mencionada a importância do acompanhamento de 
pessoas com DCV e, caso seja comprovada uma ação protetora em pacientes com DCV/COVID-19, os 
inibidores do SRA poderiam se tornar um tratamento padrão para outros pacientes com COVID-19, 
já que inibidores da ECA (IECA) e bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA), são seguros e 
eficazes no tratamento de pacientes com DCV. Os autores defendem o uso desses medicamentos para 
neutralizar os efeitos da falta de função da ECA2 na COVID-19, sobretudo pela recomendação de não 
suspensão desses medicamentos pelas sociedades médicas. Contudo, reconhecem que estudos pré-
clínicos e clínicos demonstraram que a expressão do receptor da ECA2 é supra-regulada em pacientes 
sob tratamento com IECA/BRA e que um aumento na disponibilidade de receptores pode facilitar a 
replicação do SARS-CoV-2; portanto, essa abordagem farmacológica pode não ser útil no tratamento 
do COVID-19.36
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 4/6 critérios foram atendidos, caracterizando-se com boa qualidade 
metodológica. Como principal limitação, os próprios autores mencionam que a 
causa da mortalidade aumentada em pacientes com DCV ainda não está bem 
esclarecida, que não se sabe se o uso de IECA/BRA pode aumentar a replicação 
do SARS-CoV-2 e aumentar a gravidade da COVID-19 e se esses medicamentos 
poderiam ser usados em todos os pacientes com COVID-19. Em suma, os 
próprios autores reconhecem que são necessários estudos observacionais para 
esclarecer essas lacunas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de um artigo de opinião, no qual os autores discorrem sobre a autorização de uso 
emergencial (AUE) de alguns medicamentos mediante situações de surto de doenças, epidemias e 
pandemias. Discorrem que a AUE e a intensa pressão política leva ao desenvolvimento de ensaios 
clínicos mal conduzidos, muitas vezes com protocolos desaconselhados e descontrolados, com 
tratamentos não comprovados e que, nesse contexto, a recente emissão da AUE para a cloroquina/
hidroxicloroquina, em meio a pressões políticas e com evidências escassas e conflitantes, deve ser 
motivo de grande preocupação. Relembram a primeira epidemia de Ebola, que concedeu a AUE a 
alguns medicamentos, cujos ensaios clínicos foram descontinuados e que não trouxeram resultados 
palpáveis sobre a eficácia do tratamento frente a outras terapias. Reforçam que a concessão da AUE 
leva a uma enxurrada de solicitações para outras terapias e que a falta de resultados de ensaios clínicos 
e a pressão política leva a adoção de práticas não regulamentadas. Posto isso, comentam que quanto 
mais eficaz um medicamento, mais rapidamente os resultados benéficos se tornam aparentes e que 
atualmente pelo menos 10 estudos chineses estão testando ou cloroquina ou hidroxicloroquina, mas 
os estudos relatados até o momento são com tamanho amostral pequeno ou forneceram resultados 
conflitantes. Comentam que no caso da COVID-19, assim como de qualquer outra epidemia, é 
importante otimizar os tratamentos que já existem, incluindo cuidados críticos de suporte. Por fim, 
consideram como fundamental proteger a integridade e a confiança pública nas agências científicas e 
reguladoras para que a população em geral aceite e confie nos tratamentos propostos.37

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 4/6 critérios foram atendidos, caracterizando-se com boa qualidade 
metodológica. Como principal limitação, o artigo se refere sobretudo à realidade 
regulatória dos EUA, defendendo sobretudo o papel do FDA em sustentar 
posições que mantenham a confiança da população na instituição. Contudo, a 
reflexão sobre o uso de tratamentos sem a devida condução de estudos clínicos 
randomizados pode ser aplicada à realidade brasileira.
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MEDICAMENTOS CORTICOSTEROIDES E ANTIRREUMÁTICOS
ARTIGO DE OPINIÃO \CHINA/ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Artigo de opinião discute que a infecção por SARS-CoV-2 em pacientes com doenças reumáticas 
(DR). Uma vez que as evidências sugerem que um subgrupo de pacientes com COVID-19 grave pode 
ter a síndrome de tempestade de citocinas, a situação imunocomprometida de pacientes com DR pode 
impedir a síndrome da tempestade de citocinas induzida pelo SARS-CoV-2 . Os autores fizeram uma 
análise com dados disponíveis do transcriptoma de pacientes com artrite reumatoide, em modelos de 
camundongos, bem como em células humanas in vitro, que mostrou que glicocorticoides (prednisona, 
metilprednisolona e dexametasona) e alguns medicamentos anti-reumáticos (tocilizumabe, 
metotrexato, hidroxicloroquina, tofacitinibe, azatioprina e outros) poderiam suprimir o perfil de 
citocinas inflamatórias. Portanto, esses agentes imunossupressores provavelmente poderiam reduzir 
a tempestade de citocinas induzida pela COVID-19 em pacientes com DR, por inibição da expressão 
gênica de citocinas inflamatórias.38

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 4/6 critérios foram atendidos, caracterizando-se com boa qualidade 
metodológica. Apesar de trazer dados relevantes sobre complicações da 
COVID-19 e possíveis tratamentos com medicamentos anti-reumáticos, os 
autores reconhecem que ainda não existem dados sobre a COVID-19 em 
pacientes com DR em uso de imunossupressores. Todas as análises foram feitas 
com dados de transcriptomas e RNAseq, dificultando a extrapolação desses 
resultados para a população em geral.

INTERFERON LAMBDA
REVISÃO NARRATIVA \ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

 Estudos in vitro sugerem que o SARS-CoV-2 induz expressão muito fraca de interferons nas 
células infectadas e, a partir dessa ausência de produção de IFN, torna-se difícil a atuação da resposta 
imune inata precoce à infecção por esse vírus. A partir disso, surge a hipótese de que o uso de IFN 
exógeno possa estimular a imunidade no tratamento da infecção por SARS-CoV-2. Ainda não há dados 
sobre o tratamento da infecção por SARS-CoV-2 com IFN- λ, no entanto, existem dados relevantes 
sobre SARS-CoV-1 e MERS-CoV. Quando se compara o uso de interferon IFN-β com lopinavir/ ritonavir, 
como vem sendo usado em estudos clínicos atuais, os efeitos adversos são notavelmente mais baixos 
com o IFN-λ1 peguilado. Os autores sugerem como resposta rápida para essa doença, a partir da 
realização de estudos pré-clínicos, o uso de IFN-λ1 como tratamento em estágio inicial da doença, 
reduzindo a gravidade e o risco de transmissão de SARS-CoV-2. No caso de possíveis ensaios clínicos 
de IFN-λ1 peguilado para o tratamento da COVID-19 avançada, deve ser realizado o monitoramento 
cuidadoso do estado inflamatório dos pacientes.39
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há instrumentos para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Nesse estudo, os autores trazem dados de estudos in vitro e in 
vivo para o SARS-CoV-1 e tratamento de doença severa por MERS-CoV. Além 
disso, descrevem sobre um estudo clínico com o uso de o IFN-λ1 peguilado 
de fase II e fase III de pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C e com 
a ocorrência de poucos eventos adversos. Embora os dados desses estudos 
sejam importantes para os estudos clínicos em pacientes com SARS-CoV-2, os 
estudos com pacientes com a COVID-19 devem ser realizados a fim de definir a 
eficácia e segurança do IFN-λ1 na fisiopatologia da COVID-19.

BLOQUEADOR DO SISTEMA RENINA-ANGIOSTENINA
REVISÃO NARRATIVA \ÍNDIA

 O estudo revisa o desfecho de pacientes com COVID-19 e comorbidades (hipertensão, 
diabetes, doenças cardiovasculares, doença pulmonar crônica, etc.) e sua relação com o uso de 
bloqueadores do sistema renina-angiostenina. Mostra resultados contraditórios dos desfecho (cura 
ou óbito) de pacientes com COVID-19 e que fizeram uso de medicamentos inibidores da enzima 
conversora da angiostenina e bloqueadores de receptores da angiostenina. Tendo em vista que a 
comunidade científica ainda não tem evidências conclusivas, e segundo as recomendações de uma 
série de sociedades científicas, os autores recomendam que pacientes hipertensos e com doenças 
cardiovasculares acometidos por COVID-19 não devem interromper o uso desses medicamentos.40

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há instrumentos para avaliar a qualidade metodológica de revisões narrativas. 
No entanto, percebe-se que o estudo não se preocupa em descrever as fragilidades 
e possíveis problemas das publicações analisadas. Outro fator que limita a robustez 
do estudo, é que apenas uma base de dados foi consultada, PubMed.

MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES
ARTIGO DE OPINIÃO \ITÁLIA

Um número significativo de pacientes tratados com antagonistas de vitamina K (VKA: varfarina 
ou acenocoumarol) ou anticoagulantes orais diretos (DOAC: dabigatrana, apixabana, rivaroxabana, 
e edoxabana) têm sido hospitalizados com COVID-19. Pacientes hospitalizados com COVID-19 são 
tratados com múltiplas drogas, como as terapias antivirais (lopinavir/ ritonavir, darunavir), as quais 
interagem fortemente com os anticoagulantes orais. Essa interação expõe os pacientes a um aumento 
significativo na concentração plasmática dos anticoagulantes. As múltiplas interações farmacológicas, 
além das alterações metabólicas induzidas na doença aguda, podem causar efeitos anticoagulantes 
imprevisíveis e instáveis, o que pode expor os pacientes ao risco de sangramento incontrolado 
ou complicações trombóticas. Dessa maneira, os autores do artigo sugerem substituir as terapias 
anticoagulantes orais (VKA e DOAC) com heparina de baixo peso molecular parenteral ou heparina 
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não fracionada para evitar os riscos de tratamento em excesso ou deficiente. O artigo também traz 
outras recomendações de pacientes com essas particularidades.41

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos, o que indica boa qualidade metodológica. 
Trata-se de uma recomendação de especialistas na área, bem fundamentada 
na literatura, buscando a segurança de pacientes em uso de anticoagulantes, 
que venham a ser infectados por SARS-CoV-2.

ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA 

 Os autores alertam para a segurança da terapia antiplaquetária dupla (DAPT) em complicações 
hemorrágicas em pacientes que passaram por intervenções coronárias percutâneas e infecção 
por SARS-CoV-2, especialmente no risco de hemorragia alveolar difusa (DAH). De forma geral, as 
características patológicas e clínicas de COVID-19 são ligadas ao alto risco para coagulação intravascular 
disseminada (DIC) e propensão a hemorragia alveolar difusa (DAH). Em seguida, os autores fazem uma 
série de considerações sobre as possíveis complicações cardiovasculares na síndrome respiratória 
aguda grave, ponderando o momento da administração de anti-agregante plaquetários, a escolha 
dos inibidores orais de P2Y12 (ticagrelor seria o de escolha) e a contagem de plaquetas circulantes 
(trombocitopenia como preditor de priora clínica). Dessa forma, a recomendação dos autores é 
observar preditores para identificar pacientes que se beneficiariam com a administração precoce 
de heparina de baixo peso molecular ou com a descontinuação do antagonista de P2Y12, devido a 
trombocitopenia clinicamente significativa. Atualmente, os médicos precisam estar cientes dos prós 
e contras da terapia antiplaquetária em pacientes complicados pela COVID-19.42

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. Os 
autores trazem alertas para o manejo de pacientes de uma população específica. 
Ainda assim, a revisão é relevante para discutir complicações hemorrágicas 
nesses pacientes, e é aparentemente isenta de interesses comerciais. Dessa 
forma, é uma revisão narrativa que também traz a opinião de especialistas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \TURQUIA

Estudo revisa a ação de agentes que estão sendo usados contra a COVID-19. São eles: (Hidroxi)
Cloroquina, Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir, Remdesivir, Nitazoxanida e Ivermectina. Sobre a eficácia 
desses medicamentos são feitas as seguintes ponderações: (Hidroxi)Cloroquina: dados insuficientes 
sobre sua eficácia, pode causar arritmias, QTc longo, e outras toxicidades cardíacas. Não é provado 
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ser seguro a pacientes e a interpretação enviesada da produção científica a respeito do uso deste 
medicamento pode gerar sérios riscos. 1) Favipiravir: estudos clínicos desenvolvidos não são 
conclusivos a respeito de sua eficácia. 2) Remdesivir: demonstrou resultados positivos (melhora 
de 68% de pacientes em uma coorte) em tratamento compassivo, porém a ausência de placebo 
no estudo dificulta a interpretação dos dados. 3) Lopinavir/ritonavir: dados conflitantes dificultam 
o entendimento da eficácia do medicamento em pacientes com COVID-19. 4) Nitazoxanida: tem 
apresentado resultados animadores em estudos in vitro. No entanto carece de investigações clínicas. 
5) Ivermectina: medicamento é foco de estudo clínico de fase 3 contra o vírus da dengue, aparentando 
ser um medicamento seguro. O medicamento foi testado in vitro contra SARS-CoV-2, demonstrando 
eficácia na diminuição de RNA viral. A continuidade de estudos in vitro, in vivo e ensaios clínicos são 
determinantes para verificar sua segurança e eficácia.24

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem métodos para averiguar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Contudo, uma leitura crítica confirma que o estudo é bem situado 
nas discussões atuais sobre o tema, al[em de trazer críticas e fragilidades 
dos estudos analisados, demonstrando um panorama realista sobre drogas 
potenciais para o combate à COVID-19
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 17/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04351347/ Egito Antimalárico; 
Antiparasitário

Cloroquina + nitazoxamina; 
Cloroquina + ivermectina

Cloroquina Ainda não recrutando 17/04/2020 Tanta University

2 NCT04351620/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Sem comparador Recrutando 17/04/2020 University of Chicago

3 NCT04351191/ 
Paquistão

Antimalárico Hidroxicloroquina; 
cloroquina

Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 Government of Punjab, 
Specialized Healthcare 
and Medical Education 
Department

4 NCT04351919/ Tunisia Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina; 
azitromicina

Sem comparador Ainda não recrutando 17/04/2020 Abderrahmane Mami 
Hospital

5 NCT04351516/ 
Alemanha

Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 University Hospital 
Tuebingen

6 NCT04350450/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Sem comparador Ainda não recrutando 17/04/2020 Montefiore Medical 
Center

7 NCT04350671/ Irã Imunomodulador; 
antivirótico; 
antimalárico

Interferon-β 1a + Lopinavir / 
Ritonavir + Hidroxicloroquina

Lopinavir / Ritonavir + 
Hidroxicloroquina

Incrição por convite 17/04/2020 Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences

8 NCT04350684/ Irã Antiviral; 
Imunomodulador; 
antivirótico; 
antimalárico

Umifenovir + Interferon-β 
1a + Lopinavir / Ritonavir + 
Hidroxicloroquina 

Interferon-β 1a + 
Lopinavir / Ritonavir + 
Hidroxicloroquina

Incrição por convite 17/04/2020 Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences

9 NCT04350281/ Hong 
Kong

Imunomodulador; 
Antimalárico

Interferon β-1b + 
Hidroxicloroquina

Hidroxicloroquina Recrutando 17/04/2020 The University of Hong 
KongIm
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 17/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

10 NCT04351724/ Áustria Antimalárico; 
Antivirótico; 
Antitrombótico; 
Anticoagulante; 
Anti-hipertensivos; 
Anticorpo monoclonal

Cloroquina ou 
Hidroxicloroquina; Lopinavir/
ritonavir; Rivaroxabana; 
Heparina de baixo peso 
molecular; Candesartana; 
Clazakizumabe;  
Anti-hipertensivos não 
bloqueadores da renina-
angiotensina

Tratamento padrão + 
placebo

Recrutando 17/04/2020 Medical University of 
Vienna

11 NCT04350593/ EUA Antidiabético Dapaglifozina Placebo Recrutando 17/04/2020 "Saint Luke's Health 
System; AstraZeneca; 
George Clinical Pty Ltd"

12 NCT04351763/ Polônia Antiarritmico; 
Antianginosos e 
vasodilatadores

Amiodarona Verapamil Recrutando 17/04/2020 Nicolaus Copernicus 
University

13 NCT04351581/ 
Dinamarca

Anti-hipertensivos Continuação de inibidores 
da enzima de conversão 
da angiotensina (IECA) 
ou bloqueadores dos 
receptores da angiotensina 
II (BRA)

Descontinuação de 
inibidores da enzima 
de conversão da 
angiotensina (IECA) 
ou bloqueadores 
dos receptores da 
angiotensina II (BRA)

Ainda não recrutando 17/04/2020 University Hospital, 
Gentofte, Copenhagen

14 NCT04350580/ França Imunoterapia Imunoglobulina humana Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 Centre Hospitalier St 
Anne

15 NCT04351152/ EUA Imunomodulador Lenzilumab Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 Humanigen, Inc.

16 NCT04350320/ 
Espanha

Antigotosos Colchicina Tratamento padrão Ainda não recrutando 17/04/2020 Fundacion para 
la Formacion e 
Investigacion Sanitarias 
de la Region de Murcia

17 NCT04350931/ Egito Imunoterapia Vacina BCG Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 Ain Shams University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 17/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

18 NCT04350736/ Reino 
Unido

Imunomodulador TD-0903 Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 Theravance Biopharma

19 NCT04351490/ França Suplemento de dieta Zinco e vitamina D Tratamento padrão Ainda não recrutando 17/04/2020 University Hospital, Lille

20 NCT04351295/ Egito Antiviral Favipiravir Placebo Ainda não recrutando 17/04/2020 Tanta University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.43

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-COV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /Secretaria 
de Saúde Fortaleza

01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.43

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – EBSERH

08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 15/04/2020.43

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP

14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti 
- HEMORIO

17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SAMARITANO 
LTDA

17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMG

18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo.

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP
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Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp, podem ser encontradas no endereço acessado pelo código abaixo:
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19
BUSCA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 11 ARTIGOS E 19 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

CLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ BRASIL

Os autores destacam que o grande número de estudos realizados com a cloroquina (CQ) reflete 
o esforço que a comunidade científica está fazendo para esclarecer o papel desse fármaco na redução 
da mortalidade associada ao COVID-19. Contudo, segundo os autores, esse esforço provavelmente 
não está sendo suficientemente bem coordenado. Sugerem que ensaios clínicos adaptativos sejam 
conduzidos, a fim de responder adequadamente - e rapidamente - a diferentes questões observadas 
durante essa pandemia. Ressaltam que problemas em ensaios clínicos, como grande número amostral 
e duração prolongada dos estudos, falta de poder para avaliar a eficácia global ou em subgrupos 
importantes, e custo elevado dos ensaios, acabam limitando a inovação médica, especialmente nesse 
cenário de emergência. Por fim, sugerem que pontos importantes ainda precisam ser abordados, a 
fim de encontrar prontamente as respostas, enquanto a pandemia está em andamento. Tais pontos 
envolvem o uso de um grupo placebo para mostrar efetivamente a eficácia do tratamento; a falta de 
um rápido financiamento; a necessidade de aprovação oportuna do protocolo por conselhos éticos 
em todo o mundo; o uso de estudos multicêntricos em vez de estudos unicêntricos, e a conformidade 
dos protocolos com as boas práticas clínicas.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, houve 04/06 critérios atendidos, indicando qualidade metodológica 
razoável. Não houve um processo analítico das referências bibliográficas citadas 
no artigo, que apoie as opiniões emitidas pelos autores, como, por exemplo, a 
sugestão do uso de placebo mencionada pelos autores.

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os autores relatam que há descrição na literatura de mais de 20 casos de reação cutânea atípica 
desenvolvidas após o uso da Hidroxicloroquina. Essa reação por ter características atípicas, ela é 
descrita na literatura como exantematosa postulosa aguda (AGEP) atípica, de modo que são mais 
difíceis de tratar, a duração é mais longa e ainda de mecanismo patogênico desconhecido. Além da 
designação de AGEP atípica, na literatura ela está descrita como AGEP recalcitrante, síndrome DRESS 
(reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos) pustular, sobreposições de AGEP/SJS 
(síndrome de Stevens-Johnson), sobreposição de AGEP/TEM (necrólise tópica epidérmica) e síndrome 
de Sweet (dermatose neutrofílica febril aguda) que surgem após o uso de hidroxicloroquina. Os autores 
descreveram como eritema figurado pustular generalizado (GPFE) e enfatizam o aparecimento associado 
ao uso da Hidroxicloroquina. O exame clínico revela um início abrupto de uma erupção prurítica, 
representando uma reação medicamentosa cutânea grave com febre e leucocitose neutrofílica. O GPFE 
pode ser primeiro evidente como pápulas eritematosas e placas no rosto com edema facial e placas 
urticariformes ou edematosas espalhadas pelo corpo inteiro, com desenvolvimento de pústulas não 
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4

foliculares. O eritema pode desaparecer com a descamação, inclusive nas palmas das mãos e plantas 
dos pés. Em amostras de biópsias, não se observa vasculite. As indicações de tratamento são variadas, 
de primeira linha usa-se esteroides tópicos e sistêmicos seguidos por ciclosporinas.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, houve 05/06 critérios atendidos, indicando boa qualidade 
metodológica. Os autores trazem achados de sua experiência clínica, bem 
como estudos de uma literatura ainda iminente quanto às reações cutâneas 
pelo uso da Hidroxicloroquina na COVID-19

ANTICOAGULANTES
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

 Trata-se de uma carta ao editor na qual o autor tece críticas ao estudo “Anticoagulant treatment 
is associated with decreased mortality in severe coronavírus disease 2019 patients with coagulopathy”, 
de Tang N et al. (2020). Segundo o autor, o estudo de Tang et al. fala que utilizou doses terapêuticas 
de anticoagulantes, porém as dosagens apresentadas são condizentes com doses profiláticas, além de 
não relatar as vias de administração dos medicamentos. Dessa forma, os dados apresentados referem-
se a ideia de que pacientes hospitalizados com a COVID-19 deveriam receber doses profiláticas para 
o tromboembolismo venoso (TEV). Finaliza o texto fazendo recomendação contrária a um tratamento 
empírico com anticoagulantes para pacientes com COVID-19, devido à falta de evidências de benefício 
e/ou de dano potencial.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Em análise crítica, trata-se de 
uma discussão importante sobre o tratamento profilático de pacientes com 
a COVID-19 com anticoagulantes. Apesar de sucinto, o artigo é bem escrito, 
porém o autor é afiliado ao departamento de medicina pulmonar e intensiva, 
alergia e reumatologia, não se relacionando diretamente ao tema do artigo.

TERAPIA ANTICOAGULANTE
ARTIGO DE OPINIÃO \ GRÉCIA

Trata-se de comentário no qual os autores discorrem sobre evidências recentes que a doença grave 
da COVID-19 está relacionada a maior risco de tromboembolismo venoso (TEV), porém os mecanismos 
que predispõem a esse aumento de TEV ainda precisam ser melhor elucidados. Os autores sugerem que 
o D dímero pode ser utilizado como preditor de risco de TEV e também como ferramenta prognóstica 
para estratificação de risco da COVID-19. Além disso, de acordo com a Sociedade Internacional de 
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5

Trombose e Hemostasia, em pacientes com níveis de D dímero acentuadamente elevados (definido 
como aumento de 3 a 4 vezes), a admissão hospitalar deve ser considerada mesmo na ausência de 
outros sintomas graves da COVID-19, pois significa aumento da geração de trombina, predispondo a 
complicações da doença e a TEV. Além disso, recomendações recentes sugerem que todos os pacientes 
hospitalizados com COVID-19 devem receber terapia profilática com anticoagulante, mas uma estratégia 
individualizada mais agressiva pode ser necessária em alguns casos.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos, indicando uma boa qualidade do estudo. 
Apesar de não fazerem indicação de esquema terapêutico, os autores fazem 
um bom levantamento dos estudos recentes que fizeram o uso de esquema 
anticoagulante para defender esse monitoramento mais intenso em pacientes 
com COVID-19

ANTIVIRAIS
REVISÃO RÁPIDA \ CHINA, JAPÃO E CORÉIA

Trata-se de uma revisão rápida da literatura com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança de 
potenciais medicamentos antivirais para o tratamento da COVID-19 em crianças. Foram incluídos 23 
estudos, cujos riscos de viés foram, de maneira geral, de moderados a altos. Os autores reportam que 
não há evidência direta da eficácia e segurança de agentes antivirais para o tratamento de crianças 
com COVID-19, de tal forma que não sugerem o uso clínico de antivirais em crianças, com exceção 
de uso no âmbito de ensaios clínicos. Quanto a adultos, as evidências atuais do uso de antivirais 
para o tratamento da COVID-19 possuem baixa qualidade e indicaram que Lopinavir/ritonavir, arbidol 
(umifenovir), favipiravir e hidroxicloroquina não foram eficazes.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 14/16 foram critérios atendidos, 
indicando qualidade metodológica boa. Como principal limitação, o artigo 
incluiu alguns estudos realizados com SARS e MERS, não se limitando à COVID-19

VACINA COM SARS-COV-2 INATIVADO E PURIFICADO
ESTUDO PRÉ-CLÍNICO \ CHINA

Cepas de SARS-CoV-2 foram coletadas de 11 pacientes hospitalizados: quatro na China, quatro 
na Itália, um no Reino Unido, um na Espanha e um na Suíça (incluindo cinco pacientes na UTI). Após 
inativação e purificação do SARS-CoV-2, um teste de estabilidade foi realizado. Apenas duas mudanças 
de aminoácidos fora encontradas, resultado que, segundo os autores, demonstraram excelente 
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6

estabilidade genética. Nos testes pré-clínicos, a vacina induziu anticorpos neutralizantes específicos 
para SARS-CoV-2 em camundongos Balb/c, ratos Wistar e primatas não humanos. Esses anticorpos 
neutralizaram 10 cepas representativas de SARS-CoV-2. A imunização com duas doses diferentes 
forneceu proteção parcial (3 μg por dose) ou completa (6 μg por dose) em macacos contra o vírus 
SARS-CoV-2, sem aumento da infecção dependente de anticorpos. Avaliações da vacina por meio do 
monitoramento de sinais clínicos, dos índices hematológico e bioquímico e da análise histopatológica 
em macacos sugerem que ela é segura.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta The ARRIVE guidelines Animal Research: Reporting 
of in Vivo Experiments, o estudo se mostra bem completo. No entanto, os 
autores não mencionam o cálculo do tamanho amostral. Além disso, não 
descrevem como os animais foram atribuídos aos grupos, nem os testes 
estatísticos utilizados. Ademais, o artigo não foi revisado por pares.

ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOSTENSINA 2 E 
BLOQUEADORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOSTENSINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

A enzima conversora de angiostensina 2 (ECA2) desempenha importante papel na SARS, 
uma vez que é um dos principais receptores para o vírus SARS-CoV-1. A chegada da COVID-19 
trouxe preocupações para pacientes que fazem uso de inibidores de ECA2 devido problemas de 
hipertensão, doenças cardiovasculares ou renovasculares. Apesar de vários estudos clínicos estarem 
sendo realizados, ainda não há evidências de que estas terapias seriam prejudiciais ou benéficas 
aos pacientes com as enfermidades citadas e COVID-19. Até este momento, a Sociedade Americana 
de Cardiologia, a Associação Americana do Coração e a Sociedade Americana de Falência Cardíaca 
recomendam que os pacientes com hipertensão continuem as terapias com BRA e inibidores da ECA.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 06/06 critérios foram atendidos. Entretanto, as especulações a respeito 
dessas terapias são baseadas em estudos com o vírus SARS-Cov-1 e paciente 
com SARS. Estudos clínicos estão em andamento para avaliar a segurança e 
a eficácia dos tratamentos em pacientes que já fazem uso dessas terapias e 
possam vir a contrair COVID-19.
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7

PLASMA CONVALESCENTE
ARTIGO DE OPINIÃO \ CHINA

De acordo com o autor, há ainda muitos desafios a serem superados para a escolha do plasma 
convalescente (PC) como terapia de escolha para tratar a COVID-19. Desta forma, o autor sugere 
que o PC, na ausência de medicamento e em situações de emergência, poderá ser uma opção para 
tratamento. Os desafios a serem superados incluem: a não definição do tempo ideal para a infusão 
do plasma e, assim, não é possível saber se ele agiria efetivamente contra a tempestade de citocinas; 
risco de que a infusão dos anticorpos possa contribuir para um ataque hiperimune; titularidade dos 
anticorpos neutralizantes, pois alguns autores sugerem que devem ser no nível ≥ 1:160 e este é 
alcançado na 12° semana após o início da infecção. A obtenção dessa titulação em período exato 
somada ao processo de obtenção do plasma (seleção de doadores e separação dos anticorpos) torna 
essa terapia um desafio na rotina clínica. Além disso, há riscos referentes à transfusão (leves a graves) 
e de infecções pelo vírus da hepatite C e/ou HIV.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 04/06 critérios foram atendidos, conferindo ao artigo uma qualidade 
moderada. Os autores trazem dados de estudos que descrevem o uso do 
plasma convalescente na pneumonia H1N1 e H5N1, bem como em pneumonia 
por SARS. Embora ele tenha descrito poucos estudos referentes ao SARS-CoV-2, 
os pontos apontados pelos autores são relevantes e pertinentes quanto aos 
riscos referentes à terapia do plasma convalescente.

VITAMINA C E OZONIOTERAPIA
REVISÃO NARRATIVA \ ESPANHA

Trata-se de uma revisão narrativa, na qual os autores propõem o uso de duas terapias 
adjuvantes que podem ser úteis para o tratamento de infecções agudas e graves pelo SARS-CoV-2 
associadas à síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Indicam o uso da vitamina C administrada via 
intravenosa, que já apresentou bons resultados em estudos pré-clínicos e clínicos para o tratamento 
de queimaduras, redução da mortalidade por sepse e tratamento da pneumonia e de SRAG, não 
necessariamente na COVID-19. Reportam que há estudos em andamento para o tratamento da 
COVID-19 com vitamina C intravenosa e indicam um protocolo de infusão e dose (0,2-0,5g/Kg/dia), 
bem como cuidados e monitoramento. A segunda terapia sugerida pelos autores é a ozonioterapia, 
baseada na susceptibilidade viral e sua função imunomoduladora, apesar do baixo emprego desta 
técnica em unidades de pacientes críticos. Indicam um protocolo a ser aplicado conforme a gravidade 
dos pacientes.9

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Em leitura 
crítica, os autores não trazem dados concretos sobre o uso dessas terapias 
em casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), sejam elas causadas 
pelo SARS-CoV-2 ou não. Trata-se de uma sugestão de tratamento, baseada 
sobretudo em estudos pré-clínicos. Os autores mencionam que houve um 
estudo italiano que empregou a ozonioterapia para o tratamento da COVID-19, 
porém os resultados ainda não foram publicados

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ITÁLIA

Bloqueadores do sistema renina-angiostensina Artigo de opinião\ Estados Unidos das Américas 
Os bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) são importantes anti-hipertensivos e atuam 
na redução da inflamação pulmonar. Estes fármacos demonstraram proteger diretamente o pulmão 
em casos de SARS. Quando combinado com a enzima conversora de angiostensina 2 (ECA2), seria 
possível aumentar o efeito protetor no pulmão. Por esses motivos, a terapia com BRA deve ser 
continuada para pacientes afetados por hipertensão, diabetes e doença renal.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 06/06 critérios foram atendidos. Apesar de não trazer informações do 
papel direto dessa terapia em pacientes da COVID-19, o autor apresenta dados 
que justificam o uso dessa tecnologia em estudos clínicos de COVID-19.

NELFINAVIR, AMODIAQUINA E LOPINAVIR/RITONAVIR
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

 Os autores vêm de uma experiência prévia em estudos in vitro com terapias anti-coronavírus e 
fazem um apanhado na literatura e de seus estudos na peritonite infecciosa felina (PIF), causada por 
coronavírus, a fim de direcionar a realização de pesquisas clínicas com foco na eficácia e segurança 
do uso destas terapias em seres humanos. Em estudos in vitro prévios, realizados pelos autores, é 
descrito que o nelfinavir e a amodiaquina têm atividade anti-PIF comparável à cloroquina e superior à 
ribavirina, penciclovir, favipiravir e nafamostat contra SARS-CoV-2. A amodiaquina, como a cloroquina 
e a hidroxicloroquina, é um medicamento antimalárico derivado da 4-aminoquinolina que penetra no 
SNC e tem atividade contra o coronavírus. A amodiaquina é conhecida por possuir atividade antiviral 
e seus derivados foram explorados para inibir a infecção pelo vírus Ebola. Foi investigado para o 
vírus da Zika, Dengue e Ebola. Sugerem que a amodiaquina poderia ter utilidade para pacientes 
com infecção do vírus SARS-CoV-2 no sistema nervoso central. Cloroquina altera a liberação do RNA 
endossômico, altera a replicação viral dependente de autofagia e inibe a glicosilação da ECA 2. O 
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9

nelfinavir é um inibidor de protease e seu espectro de atividade antiviral foi demonstrado para SARS-
CoV-1 e coronavírus na FIP. Parâmetros de monitoramento apropriados para o nelfinavir incluem 
ecocardiograma (para avaliar o prolongamento do intervalo QT e torsades de pointes), diarreia, fadiga 
(10-20%), lipodistrofia e hiperglicemia. Quanto ao lopinavir/ritonavir, há desafios em seu uso como 
monoterapia, e com relação à toxicidade das doses prescritas na COVID-19.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. As referências 
citadas pelos autores são estudos prévios realizados in vitro com coronavírus 
na peritonite infecciosa felina. Os estudos in vivo possuem baixa qualidade 
metodológica. Os estudos in vitro foram realizados em doença específica em 
felinos e a extrapolação dos dados encontrados necessita, além de estudos in 
vitro com o SARS-CoV-2, de estudos clínicos randomizados para mensurar a 
eficácia e a segurança das medicações apresentadas nesta revisão.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 20/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04352933/ Reino 
Unido

Antimalárico Hidroxicloroquina em dose 
diária ou semanal, como 
profilaxia

Placebo Ainda não recrutando 20/04/2020 Cambridge University 
Hospitals NHS 
Foundation Trust

2 NCT04353336/ Egito Antimalárico Cloroquina Sem comparador Ainda não recrutando 20/04/2020 Tanta University

3 NCT04353271/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Recrutando 20/04/2020 University of South 
Alabama

4 NCT04352946/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia pré exposição

Placebo Ainda não recrutando 20/04/2020 GeoSentinel 
Foundation

5 NCT04353037/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia para pacientes ou 
profissionais de saúde 

Placebo Recrutando 20/04/2020 UnitedHealth Group; 
ProHealth Care 
Associates; University 
of Pennsylvania 
Perelman School of 
Medicine

6 NCT04353206/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 20/04/2020 Noah Merin; Johns 
Hopkins University; 
University of Pittsburgh 
Medical Center; 
Cedars-Sinai Medical 
Center

7 NCT04352751/ 
Paquistão

Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 20/04/2020 Hilton Pharma

8 NCT04353596/ Austria Anti-hipertensivo Parar ou substituir 
tratamento com 
inibidores da ECA (IECA) 
ou bloqueadores dos 
receptores da angiotensina 
(BRA)

Continuar tratamento Ainda não recrutando 20/04/2020 Medical University 
Innsbruck; Ludwig-
Maximilians - University 
of Munich
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 20/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

9 NCT04352608/ China Imunoterapia Vacina de SARS-CoV-2 
inativada

Placebo Recrutando 20/04/2020 Sinovac Biotech Co., Ltd

10 NCT04353284/ EUA Inibidor de serina 
protease

Camostat Mesilate Placebo Ainda não recrutando 20/04/2020 Yale University

11 NCT04352465/ Brasil Antimetabólicos 
antagonistas do ácido 
fólico

Nanopartículas com 
Metotrexato em 
escalonamento de doses

Sem comparador Ainda não recrutando 20/04/2020 Azidus Brasil; PREVENT 
SENIOR PRIVATE 
OPERADORA DE 
SA√öDE LTDA; InCor 
Heart Institute; Hospital 
Santa Marcelina

12 NCT04353518/ India Produto biológico Suspensão de 
Mycobacterium morto pelo 
calor (autoclavado) 

Placebo Ainda não recrutando 20/04/2020 Cadila 
Pharnmaceuticals; 
Council of Scientific and 
Industrial Research, 
India

13 NCT04353180/ Egito Produtos anti-acne Isotretinoína em forma de 
aerosol

Tratamento padrão Recrutando 20/04/2020 Kafrelsheikh University

14 NCT04352803/ EUA Terapia celular Células Autólogas derivadas 
de Células Adiposas 
Mesenquimais

Tratamento padrão Ainda não recrutando 20/04/2020 Regeneris Medical

15 NCT04352400/ Itália Inibidor de serina 
protease

Nafamostat Mesilate Placebo Ainda não recrutando 20/04/2020 University Hospital 
Padova; Yokohama City 
University; University of 
Zurich

16 NCT04353674/ Canadá Diálise Diálise diária lenta e de baixa 
eficiência (SLEDD) com um 
novo dispositivo modulador 
de leucócitos (L-MOD) 

Tratamento padrão Ainda não recrutando 20/04/2020 Lawson Health 
Research Institute
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 20/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

17 NCT04352959/ França Antiviral Enxaguatório bucal com 
bêta-ciclodextrina e citrox

Enxaguatório bucal sem 
bêta-ciclodextrina e 
citrox

Ainda não recrutando 20/04/2020 Claude Bernard 
University; University 
Hospital, Tours; 
University Hospital, 
Montpellier; Hospices 
Civils de Lyon

18 NCT04353128/ 
Espanha

Terapia hormonal Melatonina como profilaxia Placebo Ainda não recrutando 20/04/2020 Instituto de 
Investigaci√≥n Hospital 
Universitario La Paz

19 NCT04352985/ EUA Diálise Hemoperfusão de cartucho 
de polimixina B

Sem comparador Disponível 20/04/2020 Spectral Diagnostics 
(US) Inc.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 20/04/2020.43

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /Secretaria 
de Saúde Fortaleza

01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 20/04/2020.43

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – EBSERH

08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 20/04/2020.43

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP

14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti 
- HEMORIO

17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SAMARITANO 
LTDA

17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMG

18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo.

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°13

BUSCA REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 19 ARTIGOS E 25 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Três coortes foram avaliadas: pacientes que receberam hidroxicloroquina (HC) (n = 97), 
pacientes que receberam hidroxicloroquina e azitromicina (HC+AZ) (n = 113) e pacientes não 
expostos a hidroxicloroquina (sem HC) (n = 158). Nos três grupos, houveram mortes de pacientes: 
HC – 27 mortes (27,8 %), HC+AZ – 25 mortes (22,1 %) e sem HC – 18 mortes (11,4 %). A análise 
da associação das terapias (HC+AZ) com o risco de morte geral demonstrou que o grupo HC teria 
maior risco de morte por qualquer causa quando comparado ao grupo sem HC (p = 0,03). Não 
houve diferença em mortalidade na comparação do grupo HC+AZ com o grupo sem HC (p = 0,72). 
O uso de HC com ou sem a AZ não reduziu a mortalidade dos pacientes. Pelo contrário, o uso de 
apenas HC foi associado a um risco maior de morte quando comparado ao atendimento padrão, 
ou seja, sem HC. A necessidade da ventilação mecânica nos três grupos também foi estimada, mas 
não apresentou diferença significativa (p = 0,547).1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9/11 critérios foram atendidos. Como limitações destacam-se a impossibilidade 
de randomização dos tratamentos, devido a temporalidade retrospectiva e a 
possível influência dos fatores de confusão, mesmo com a detecção e ajuste de 
alguns desses fatores.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÁFRICA DO SUL, AUSTRÁLIA, BRASIL, ESPANHA, EUA, FRANÇA E JAPÃO

Neste artigo, os autores defendem o uso da hidroxicloroquina para profissionais de saúde, 
ou qualquer pessoa assintomática, em contato próximo com pacientes com COVID-19. Contudo, 
desaconselham seu uso pela população em geral, por causa dos potenciais riscos de efeitos adversos. 
Sugerem que o tratamento pós-exposição seja feito com uma dose de 6 mg/kg/dia (primeiro dia) 
seguida de 5mg/kg/dia (limite máximo de 600 mg/dia). Propõem que a duração do regime pós-
exposição deva compreender o período de contato com um paciente positivo, ou, no caso de exposição 
repetida, que a duração deva ser de, no mínimo, 10 dias para atingir uma concentração sanguínea 
no estado de equilíbrio. Justificam que, dada a falta de terapias eficazes, vale a pena correr o risco do 
uso de HCQ, uma vez que se trata de um medicamento barato, acessível, e com segurança conhecida. 
Para confirmar a ideia defendida, os autores sugerem que protocolos clínicos sejam desenvolvidos 
com urgência, a fim de comprovar o potencial efeito benéfico da hidroxicloroquina (HCQ) como um 
tratamento pós-exposição, para pessoas comprovadamente expostas ao SARS-CoV-2. Por fim, alertam 
que sua administração deva ser feita sob controle médico, para evitar possíveis efeitos colaterais e 
evitar um uso descontrolado que leve a desabastecimento.2
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Embora não tenha sido apresentada metodologia para seleção dos 
artigos, o documento traz uma vasta revisão da literatura sobre o tema proposto, 
coerente com as ideias defendidas pelos autores. Ressalta-se que já existem 
propostas de ensaios clínicos para uso da cloroquina/hidroxicloroquina, tanto 
pré-exposição quanto pós-exposição ao SARS-COV-2, voltados aos profissionais 
de saúde, que corroboram a proposta dos autores.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ MARROCOS

O centro de controle de doenças (CDC) publicou em março a ausência de medicamento aprovado 
pelo órgão regulatório americano (FDA) para o tratamento da COVID-19. Neste momento, somente 
há medidas de prevenção e controle da doença e de suporte: suplementação de oxigênio e ventilação 
mecânica. A cloroquina (CQ) e Hidroxicloroquina (HCQ) têm sido alvo de muitos estudos a fim de 
encontrar uma resposta terapêutica para a COVID-19. Em estudo in vitro foi demonstrada atividade 
antiviral da HCQ e CQ contra SARS-CoV-2. O mecanismo da atividade antiviral pode se dar pelo 
aumento do pH endossômico, interferindo na fusão do vírus com a célula, bem como na glicosilação 
de receptores celulares do SAR-CoV. Os autores relatam que a HCQ e a CQ possuem mecanismos de 
ação semelhantes, mas a HCQ é prescrita para longos períodos. Estudos in vitro confirmam esses 
achados e, assim, o efeito imunomodulador da droga poderia melhorar a atividade antiviral in vivo. 
Os autores trazem que pesquisadores chineses recomendam o uso de 500mg por 10 dias. O Instituto 
Mediterrâneo de Infecção recomenda o uso da CQ. De acordo com estudo francês, a HCQ/azitromicina 
somente deve ser administrada em pacientes em condição grave da doença. Na França, a cloroquina 
deve ser usada com restrição. Em Marrocos, de onde é a origem deste estudo, o Ministro da Saúde 
recomenda o uso da cloroquina não restrito a casos graves, mas com controle e monitoramento.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. O estudo não traz o processo de sua revisão da literatura. Os autores 
classificam este estudo como “pequena revisão”. Eles citam os estudos in 
vitro para justificar o uso da HCQ e CQ, mas estes possuem baixa qualidade 
metodológica. Além disso, os estudos clínicos citados possuem alto risco 
de viés, tais como o estudo descrito pelos autores, realizado pelo Instituto 
Mediterrâneo de Infecção. Ele foi criticado por vários pesquisadores por um 
erro metodológico sério, pois neste estudo não havia um grupo comparador 
para mensurar os desfechos.
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CLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS, HOLANDA E SUÍÇA 

Os autores descrevem as propriedades farmacocinéticas e de segurança da cloroquina (CQ) a 
partir de estudos que tratam de doenças como a malária, e outras que usam esse medicamento. Eles 
sugerem que as propriedades farmacocinéticas e de segurança da cloroquina direcionam para um 
uso seguro em casos de infecção viral aguda, como a COVID-19, e indicam o uso desse medicamento 
similar ao uso na malária, pela ausência de estudos clínicos específicos. O uso de antiácidos contendo 
magnésio pode diminuir a absorção de CQ. Os autores descrevem que o uso deste medicamento em 
infecções por SARS-CoV-2 deve ter monitoramento do intervalo QT. Além disso, a cloroquina possui 
uma margem de segurança muito estreita e, assim, deve ser dada atenção especial quanto a sua 
toxicidade, principalmente em crianças (neste grupo, um a dois comprimidos é potencialmente fatal). 
A dose terapêutica para a malária em adultos é de 10 mg / kg, enquanto uma dose única de 30 mg / 
kg pode ser letal. O uso da CQ deve ser estritamente monitorado, de acordo com os autores.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 5/6 critérios foram atendidos, indicando uma boa qualidade 
metodológica do estudo. Estudos in vitro não demonstraram resultados 
promissores da CQ na COVID-19. As extrapolações do uso da CQ para a COVID-19 
foram realizadas a partir de resultados parciais de estudos clínicos. Os autores 
realizaram uma descrição analítica dos resultados encontrados para malária, 
desta forma, são necessários estudos clínicos robustos sobre a segurança desse 
medicamento na COVID-19.

IECA E BRA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O estudo procura identificar as implicações da utilização de inibidores da enzima conversora de 
angiostenina (IECA) e bloqueadores de receptor de angiostenina II (BRA) por pacientes com problemas 
cardiovasculares e acometidos por COVID-19. Esses compostos são hipotetizados como agentes que 
induzem expressão de ECA2, considerada como possível ponte de entrada de SARS-Cov-2 nas células. 
Com base na revisão de uma série de estudos in vivo sobre os processos metabólicos envolvidos 
no sistema renina-angiostenina, os autores concluem que, no atual nível do conhecimento, a 
administração desses medicamentos deve ser mantida em pacientes com COVID-19 que apresentam 
problemas cardiovasculares. Ademais, indicam que alguns estudos ilustram melhora no quadro de 
pneumonia em pacientes que utilizam tais inibidores.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para verificar a qualidade de revisões narrativas. 
Uma análise crítica permitiu verificar que o artigo é criterioso na interpretação 
dos estudos selecionados, indicando evidências contrárias e a favor do uso de 
inibidores da enzima de conversão da angiostenina.
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IECA E BRA
ARTIGO DE OPINIÃO \ SUÍÇA

Com base nas evidências atuais, os autores discutem que, no momento, não se pode descartar 
que o uso a longo prazo de IECAs e/ou ARBs facilitam a entrada de SARS-CoV-2 nas células e a 
replicação do vírus. Por outro lado, ainda não se sabe se o uso de IECA e / ou BRA em pessoas 
com a COVID-19 é benéfico em relação ao resultado pulmonar. Eles concluem que possivelmente, 
dependendo da fase da doença, o aumento da expressão inicial da ECA2 poderia potencialmente 
aumentar a infectividade, assim, o uso de IECA / BRA seria um fator de risco. Em contrapartida, 
uma vez infectado, a regulação negativa da ACE2 pode contribuir para a progressão da COVID-19. 
A substituição da ECA2 na fase da síndrome respiratória aguda pode ser benéfica. Ainda assim,eles 
enfatizam que, em pacientes mais idosos, a descontinuação desses medicamentos pode agravar 
a insuficiência cardíaca. Existe pouca dúvida que a insuficiência cardíaca é passível de efeito 
desfavorável no acometimento pulmonar da COVID-19. Para os autores, as incertezas em relação a 
ECA e BRA precisam ser urgentemente ser esclarecidas.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, foram atendidos 6/6 critérios, o que revela excelente qualidade 
metodológica. Os argumentos foram discutidos levando em consideração uma 
ampla referência sobre o tema.

VACINA CONTRA SARS-COV-2
ESTUDO IN SILICO \ IRÃ

Foi projetada, por meio de imunoinformática, uma vacina eficiente multi-epítopo composta 
pelas proteínas virais S, M, N e E contra o SARS-CoV-2. Esta vacina seria capaz de promover 
imunidade celular e humoral, e a produção de Interferon-gama (IFN-γ). Os epítopos utilizados 
tiveram capacidade de antigenicidade e nenhuma probabilidade de alergenicidade. Foram usados 
também adjuvantes (flagelina, HP-91 e HBD-3) para melhorar a imunogecinicidade e as propriedades 
físico-químicas e imunológicas da estrutura da vacina. Os resultados de Ellipro mostraram que 242 
resíduos da vacina podem ser epítopos para células B conformacionais. O encaixe da vacina com 
os receptores Toll-Like 3, 5 e 8 provou uma interação apropriada entre a vacina e as proteínas 
receptoras. A clonagem in silico demonstrou que a vacina pode ser eficientemente expressa em 
Escherichia coli. A conclusão do estudo é de que a vacina multi-epítopo projetada é potencialmente 
antigênica, e tem capacidade de induzir respostas imunes humorais e celulares contra SARS-CoV-2, 
que poderia interagir adequadamente ativando resposta imune inata. Além disso, esta vacina 
possui estrutura de alta qualidade e características adequadas, como alta estabilidade e potencial 
de expressão em Escherichia coli.7

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliar a qualidade de estudos in silico, no 
entanto, este estudo utilizou uma variedade de métodos de bioinformática 
que podem melhorar a qualidade da abordagem. Os resultados in silico deste 
estudo precisam ser verificados usando modelos de laboratório e em animais. 
Cabe ressaltar que este estudo é um preprint, portanto, ainda não foi aceito 
para publicação em revista científica revisada por pares.

VACINA CONTRA SARS-COV-2
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O objetivo do artigo é resumir o progresso recente sobre o desenvolvimento desta vacina, 
em particular nos antígenos candidatos, adjuvantes, modelos e tecnologias usadas. Atualmente, a 
proteína S é a formulação de antígeno mais promissora para a pesquisa da vacina SARS-CoV-2. As 
subunidades RBD e NTD da proteína S de SARS-CoV-2 também são antígenos candidatos. O artigo 
cita que, como os genomas dos coronavírus são muito variáveis, é melhor usar anticorpos que 
tenham como alvo diferentes epítopos para evitar o escape do vírus. Outras subunidades passíveis 
de serem usadas para desenvolvimento de vacinas incluem a subunidade S1, o domínio FP da 
subunidade S2, a proteína nucleocapsídio, a proteína membrana e a proteína envelope. Os autores 
ainda fazem um recorte para os tipos de formulação sendo desenvolvidos contra SARS-CoV-2, como 
vacinas com organismos vivos atenuados ou vacinas com células inteiras mortas, as quais vem sendo 
desenvolvidas por diversos centros. A ideia é usar a desoptimização viral para sintetizar vacinas 
“racionalmente projetadas”. Quanto às vacinas à base de subunidades, os autores citam que a mais 
usada como antígeno é a proteína S. Dentre as instituições desenvolvendo essas vacinas, citam-se 
a Universidade de Queensland (tecnologia “grampo molecular”), a Clover Biopharmaceuticals Inc. 
(tecnologia “TrimerTag” com a subunidade de proteína S trimérica), a Novavax, a Johnson & Johnson, 
o Pasteur Institute e a Chongqing Zhifei Biological Products. Outros tipos de vacinas para SARS-CoV-2 
em avaliação incluem vacinas de RNAm, vacinas de DNA, vacinas de vetor vivo e vacinas de epítopos.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade de revisões narrativas. 
Trata-se de um estudo relevante e com boa fundamentação teórica. No entanto, 
o processo de escolha e análise das referências incluídas não foi esclarecida. 
Ademais, seria interessante que os autores incluíssem os números de registro 
dos ensaios citados.Im
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ÁCIDO LIPÓICO ALFA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Ensaio clínico randomizado, cego, controlado por placebo, sobre a eficácia e segurança do ácido 
lipóico alfa (ALA) para pacientes hospitalizados e críticos com COVID-19. Como o ALA é um antioxidante, 
espera-se que ele possa reduzir a resposta inflamatória sistêmica, melhorando o prognóstico de 
pacientes com COVID-19 crítica. O desfecho primário foi o escore de estimativa sequencial de falência 
de órgãos (SOFA) e o desfecho secundário foi a mortalidade em 30 dias. O tamanho amostral foi de 
17 pacientes, sendo que 8 receberam ácido lipóico alfa e 9 receberam placebo. A idade média dos 
participantes era 63 anos (IQR: 59 a 66). Os grupos eram similares nas características principais no 
início do estudo. No que se refere ao escore SOFA, não houve diferença estatisticamente significativa 
entre os grupos (grupo placebo: aumento de 1,7 ponto; grupo ALA: aumento de 0,2 ponto; p=0,36). 
Já no desfecho de mortalidade em 30 dias, o grupo placebo teve 77,8% (7/9) de mortalidade, e o 
grupo ALA, 37,5% (3/8), porém não estatisticamente significativo (p=0,09). O estudo relata que “não 
houve eventos adversos não esperados”.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação de risco de viés em ECR da Cochrane, 
em geral, o estudo teve qualidade metodológica moderada. A ocultação 
da alocação foi realizada com envelopes selados e opacos. O cegamento de 
avaliadores de desfecho foi realizado e não houve perda de seguimento de 
nenhum paciente. No entanto, a geração da sequência aleatória foi incerta 
(“randomização mista”), o estudo não realizou cegamento de participantes e 
profissionais, o que caracteriza alto risco de viés de performance. Da mesma 
forma, o risco de viés de relato também é alto, uma vez que uma série de 
desfechos descritos não foram relatados. Ademais, o tamanho amostral é 
pequeno, o que coloca em cheque o poder estatístico do estudo.

GLICOCORTICOIDE
RELATO DE CASO \ CHINA

Foram avaliados três casos. O que mais se destacou foi o de paciente com lúpus eritematoso 
sistêmico há 16 anos, que faz uso de prednisona oral desde o diagnóstico, que pode ter tido um 
derramamento viral (viral shedding) de 28 dias. O prolongamento do derramamento viral causa um 
aumento do período de infeciosidade da doença. Os pesquisadores acreditam que este alto intervalo 
pode ter ocorrido pela imunossupressão causada pelo uso da prednisona. Deste modo, os autores 
recomendam que pessoas imunocomprometidas e com COVID-19, que fazem uso prolongado de 
glicocorticoides, devem se avaliadas por mais tempo do que os 14 dias convencionais.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos. Apesar de atender boa parte dos critérios, 
a relação entre a prednisona e o derramamento viral foi fragilmente 
discutida. Não há evidências que esta tenha sido a causa do prolongamento 
do derramamento viral. Além disso, os autores também não avaliam se há, 
na literatura, a relação entre uso de glicocorticoides com prolongamento do 
derramamento de outros vírus.

HEPARINA
SÉRIE DE CASOS \ BRASIL

Os autores descrevem os resultados dos primeiros 27 pacientes diagnosticados com COVID-19 
(por PCR-RT), tratados com enoxaparina, contra a coagulação intravascular disseminada. Dos 27 
pacientes, 70% eram do sexo masculino, a idade média foi de 56 ± 17 anos, o IMC médio foi de 
28,8 ± 6 kg/m2 e comorbidades estavam presentes em 56% deles. Todos apresentavam algum grau 
de comprometimento pulmonar, avaliado por tomografia, no início da internação. O protocolo de 
anticoagulação foi iniciado em média 3,4 ± 4,0 dias após a internação. Quinze dos 27 pacientes (56%) 
receberam alta hospitalar após 7,3 (± 4,0) dias. Durante o período do estudo, não foram observados 
óbitos ou complicações hemorrágicas devido à anticoagulação. Os autores sugerem o importante 
papel da coagulação intravascular disseminada como um dos principais mecanismos de falência de 
órgãos na COVID-19 e a potencial resposta à terapia de anticoagulação precoce.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
7/10 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Não 
foram descritos, de forma clara, os critérios de inclusão dos pacientes, as 
informações demográficas do local/clínica e informações sobre as análises 
estatísticas utilizadas. Por fim, os próprios autores relatam que o fato deste 
estudo ser retrospectivo, sem um grupo controle, ainda não permite 
concluir definitivamente que a heparina em doses personalizadas deva ser 
sistematicamente empregada em pacientes com COVID-19.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ CHILE, ÍNDIA E POLÔNIA

O estudo promove uma explicação da estrutura molecular do SARS-CoV-2, processo de infecção 
nas células humanas e mecanismo de reprodução viral. Além disso, revisa as investigações sobre o 
efeito de medicamentos em vírus semelhantes (ex. SARS-CoV e MERS-CoV) ao SARS-CoV-2 e que 
poderiam ser reposicionados ao combate da COVID-19. Basicamente, esses medicamentos tem efeito 
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no processo de endocitose, por meio do bloqueio do mecanismo de ligação do vírus na célula humana, 
e da replicação do vírus. Os alvos são proteína S, proteína E e estrutura da protease viral. Com base 
em estudos experimentais e modelos computacionais, os autores fazem os seguintes apontamentos 
sobre compostos aplicados contra SARS-CoV-2 e vírus semelhantes: 1) (Hidroxi)cloroquina: eficácia 
no tratamento de pneumonia e diminuição da carga viral. Efeitos positivos quando administrado 
juntamente com Azitromicina, porém os estudos possuíam amostra pequena, o que pode enviesar 
o resultado; 2) Ivermectina: estudos in vitro demonstraram redução de carga viral de SARS-CoV-2; 3) 
Remdesivir: pode ter efeito positivo se administrado precocemente e em pacientes com sintomas 
moderados. Estudos in vitro demonstraram eficácia do medicamento em conjunto com cloroquina; 
4) Lopinavir/Ritonavir: estudos não mostraram eficácia no tratamento da COVID-19; 5) Ebselen: 
estudos computacionais indicaram esta molécula sintética com possibilidade de ligação ao SARS-
CoV-2; quantificação por PCR em tempo real indicou inibição da carga viral; 6) Plasma convalescente 
e anticorpos monoclonais: estudos mostram eficácia no combate à COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para verificar a qualidade de revisões narrativas. Uma 
análise crítica permitiu verificar que o estudo não indicou o método utilizado para 
a seleção dos artigos revisados, tanto com relação às bases de dados como sobre 
os termos de busca empregados, dificultando o entendimento sobre os critérios 
de inclusão. Além disso, os autores não realizaram uma análise crítica dos artigos 
incluídos, assim como não evidenciaram possíveis fragilidades. Sendo assim, os 
resultados dessa revisão precisam ser interpretados com cautela.

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

O estudo mostra um panorama sobre a epidemiologia da COVID-19, sintomas e processo de 
infecção pelo SARS-CoV-2. Ilustra o papel da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) para o tratamento 
da doença. Com base na literatura, cita uma série de infusões da MTC com capacidade de atenuar 
sintomas da COVID-19. As seguintes infusões foram mencionadas: Ma Xin Gan Shi e Da Yuan Yin 
podem aliviar dores no peito, tosse e crise de asma em pacientes com COVID-19. Os compostos 
dessa infusão foram verificados com forte ligação à proteínas 3CL do vírus SARS-CoV; Qing Fei Pai 
Du: infusão com melhoras significativas nos sintomas em acometidos por SARS-CoV. Adicionalmente, 
cápsulas Huo Xiang Zheng Qi ajudam no tratamento das alterações gastrointestinais; Cápsulas 
Lian Hua Qing Wen e Fang Feng Tong Sheng podem ser usadas para tratamento de febre, fadiga 
e tosse em acometidos por COVID-19. Por último, os autores cogitam a possibilidade de terapias 
complementares, como acupuntura e Tai Chi para melhoria do sistema imunológico e capacidade 
pulmonar. Por fim, os autores defendem que, em face da inexistência de tratamentos efetivos para 
COVID-19, os procedimentos da medicina ocidental podem ser desenvolvidos em conjunto com a 
MTC, principalmente para o tratamento sintomático da doença.13

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para verificar a qualidade de revisões narrativas. No 
entanto, o estudo não demonstra as ferramentas utilizadas para busca da literatura 
citada. Para uma maior compreensão da dimensão do estudo, seria interessante 
que o autores descrevessem os termos de busca e bases pesquisadas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS 
ESTUDO IN SILICO\ TURQUIA

O estudo faz uso de triagem virtual para o reposicionamento de agentes com capacidade de 
agir sobre proteases do vírus SARS-CoV-2. O alvo é a enzima Mpro, a qual desempenha um papel 
essencial na replicação e transcrição do RNA viral. O estudo identificou 4 medicamentos disponíveis 
com possibilidade de ação na enzima, são eles: Talampicilina, Lurasidona, Rubitecan e Loprazolam. 
Além dessas drogas, outros 4 compostos diponíveis na base de dados ZINC15 (repositório de 
compostos utilizados em triagens virtuais) poderão ser testados no futuro quanto a ação sobre a 
Mpro: ZINC000000702323, ZINC000012481889, ZINC000015988935 e ZINC000103558522.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem instrumentos para avaliar a qualidade de estudos in silico. Contudo, 
este trabalho apresentou de forma clara os objetivos a serem atingidos. Além 
disso, trata-se de artigo já publicado em sua versão final e que foi submetido 
a revisão por pares. Ressalta-se que as drogas e compostos selecionados 
precisam ser investigados em estudos clínicos.

PERFIL DE RESPOSTA CELULAR TH17
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os pesquisadores que trabalham com o intuito de desenvolver uma vacina para COVID-19 
devem levar em consideração a imunopatologia eosinofílica que pode estar ligada a uma resposta 
imunológica Th17. Embora comumente relacionada a respostas Th2, inúmeros estudos confirmam 
que a eosinofilia tecidual também está sob o controle das respostas Th17. Interleucinas-17 e o perfil 
de indução Th17 promovem ativação e infiltração eosinofílica e o extravasamento eosinofílico da 
medula óssea para os pulmões. Deste modo, o papel potencial das respostas Th17 tem implicações 
em termos de produção e desenvolvimento clínico de vacinas para a COVID-19.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Embora os 
autores demonstrem preocupação com o desenvolvimento de vacina que 
desconsiderem as respostas imunológicas do tipo Th17, eles apresentaram 
poucos dados concretos sobre a importância desse perfil em outras vacinas.
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INIBIDORES DE PROTEASE
ESTUDO IN VITRO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Cinco inibidores de protease foram selecionados como objeto do estudo. A avaliação de 
citotoxicidade celular eliminou um dos compostos, os outros foram bem tolerados. Em seguida, 
verificou-se a capacidade de inibição destes compostos contra SARS-CoV-2. Todos os quatro 
compostos apresentaram atividade antiviral potente com valores de CE 50 variando de 0,49 a 3,37 
µM. O composto mais promissor foi o inibidor da calpaína XII, que mostrou EC 50 de 0,49 µM no 
ensaio CPE primário e EC 90 de 0,45 µM no ensaio VYR secundário. A título de comparação, os 
autores apresentam os valores de um ensaio com remdesivir (ensaio VYR – EC 50 de 0,77 µM). A 
mesma avaliação foi realizada com o vírus da influenza A, porém, estes compostos não inibiram sua 
replicação, sugerindo que a atividade antiviral destes quatro compostos (boceprevir, inibidores da 
calpaína II, XII e GC-376) sejam específicos contra SARS-CoV-2.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos in 
vitro. Contudo, observa-se que o artigo está bem detalhado, com extensa 
referência bibliográfica, coerente com o trabalho desenvolvido. Todas as etapas 
dos ensaios, materiais utilizados e resultados foram descritos de forma clara. 
Portanto, considera-se que o artigo possui boa qualidade metodológica.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Neste artigo, o Comitê Diretor da Sociedade Americana de Transplante e Terapia Celular, baseando-
se na literatura científica, oferece recomendações de gerenciamento de práticas farmacêuticas 
e gerenciamento clínico na COVID-19, em pacientes submetidos a transplante de células-tronco 
hematopoiéticas e terapia celular. Os autores ressaltam que, à medida que as intervenções terapêuticas 
contra a COVID-19 se expandem, a colaboração com farmacêuticos clínicos será fundamental para 
garantir uma administração segura desses tratamentos em pacientes receptores de transplante de 
células-tronco hematopoiéticas. Atenção deve ser dada às interações medicamentosas e à possível 
toxicidade desses tratamentos. Por exemplo, um monitoramento cardíaco mais intenso pode levar 
a interrupção de agentes prolongadores do intervalo do QTc administrados concomitantemente. 
Ainda, os autores alertam para cuidados na cadeia de suprimento de alguns medicamentos como 
hidroxicloroquina e tocilizumabe. O artigo traz ainda uma revisão dos mecanismos de ação e dos 
ensaios com os principais fármacos que vem sendo utilizados contra a COVID-19, tais como cloroquina/
hidroxicloroquina, remdesivir, lopinovair/ritonavir, plasma convalescente, tocilizumabe e ruxolitinibe.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Apesar da extensa revisão bibliográfica apresentada, não houve 
detalhamento da metodologia utilizada para a seleção dos artigos (bases de 
dados utilizadas, palavras-chave, critérios de inclusão dos estudos, etc). A 
maioria dos artigos que compõem essa revisão se referem aos mecanismos de 
ação dos fármacos e dos ensaios conduzidos na atualidade.
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REMDESIVIR
ESTUDO IN SILICO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Estudo destaca a importância em considerar o equilíbrio entre incorporação e as propriedades 
de excisão de análogos de nucleosídeos (NAs) entre as polimerases de RNA dependentes de RNA 
viral (RdRp) e exonuclease (ExoN). A classe mais promissora de amplo espectro de inibidores da 
RdRp, com mais de 25 compostos aprovados para o tratamento de doenças virais clinicamente 
importantes, são os NAs. Os coronavírus são desafiadores para ação dos medicamentos de 
NA, devido à presença de um domínio de exonuclease (ExoN) nestes vírus. Eles são capazes de 
extrair NAs incorporados e, assim, desenvolvem resistência aos antivirais disponíveis. Os autores 
mapearam análogos de nucleosídeos em experimento in vitro. Assim, identificaram que o GS-
441524 (metabólito ativo do Remdesivir) aborda ambos os sítios ativos de enzimas (RdRp e ExoN) de 
maneira consistente com incorporação significativa, terminação tardia da cadeia e excisão alterada 
devido ao grupo ribose 1′-CN, o que pode explicar o aumento do efeito antiviral em comparação 
com outros análogos disponíveis. O acoplamento de NAs com inibidores de ExoN pode ser uma 
opção e pode reduzir ainda mais o potencial de escape viral. O remdesivir é a molécula em estudos 
de fase III e que ainda está em execução.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação metodológica de estudos in silico. O estudo 
descreve bem os seus objetivos. Os autores trazem um referencial teórico sobre 
estudos in vitro e in vivo de análogos de nucleosídeos para vírus SARS-CoV e não 
especificamente para SARS-CoV-2, e realiza um estudo com modelo in vitro de 
mapeamento da atuação dessas moléculas. Eles usaram estruturas disponíveis 
de proteínas RdRp e ExoN do SARS-CoV e a exonuclease N do vírus Lassa 
para derivar modelos de enzimas SARS-CoV-2 cataliticamente competentes. 
Os autores ratificam que é improvável que a estrutura e função do RdRp do 
SARS-CoV-2 seja diferente do SARS-CoV, podendo ser usado como modelo.

METILPREDNISOLONA, CLOROQUINA OU 
HIDROXICLOROQUINA, TOCILIZUMABE, ULISTATINA
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

O estudo discute como a tempestade de citocinas na COVID-19 pode estar associada a 
gravidade da doença, e, portanto, ser um fator de prognóstico. Por isso, o autor propõe que terapias 
imunomodulatórias sejam empregadas em conjunto com antivirais. Corticosteróides são usados 
como imunomoduladores, contudo, na COVID-19, existem preocupações no que se refere ao atraso 
da remoção viral. Um artigo é citado, com 201 pacientes, no qual o uso de metilprednisolona foi 
associado a menor risco de morte. Dessa maneira, as recomendações chinesas consideram o uso de 
corticoides somente em pacientes críticos, em doses baixas a moderadas (máximo de 2mg/Kg/ dia 
de metilprednisolona) de 3 a 5 dias. Cloroquina e hidroxicloroquina têm sido usadas para COVID-19, 
e os autores citam os estudos clínicos já publicados. O autor discute seus possíveis mecanismos de 
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imunomodulação, como reduzir a produção de citocinas pró inflamatórias envolvidas na tempestade 
de citocinas da COVID-19. O tocilizumabe é citado como um anticorpo monoclonal específico que 
tem como alvo os receptores da citocina IL-6. Esse agente também é recomendado pelas diretrizes de 
tratamento chinesas para pacientes graves e críticos, com lesões extensas pulmonares e concentração 
plasmática de IL-6 alta. No entanto, após discutir o mecanismo de ação do medicamento, cita 
que a experiência clínica de tocilizumabe em doenças virais é limitada. Ademais, seu alto custo e 
preocupações com segurança podem ser barreiras para seu uso na COVID-19. A ulistatina também é 
citada como terapia potencial, indicadas por especialistas no caso de lesões pulmonares exacerbadas.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de 
revisões narrativas. Trata-se de um estudo relevante e com boa fundamentação 
teórica, no entanto, não foram esclarecidos os critérios de escolha dos artigos 
abordados, nem as bases pesquisadas. Assim, é possível que o autor esteja 
usando as evidências para embasar sua própria opinião.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 21/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04354428/ EUA Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina e ácido 
fólico; Hidroxicloroquina e 
azitromicina

Ácido ascórbico e ácido 
fólico

Recrutando 21/04/2020 University of 
Washington; Bill 
and Melinda Gates 
Foundation

2 NCT04354597/ 
Jordania

Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina e 
azitromicina como profilaxia

Sem tratamento Ainda não recrutando 21/04/2020 Iyad Sultan|King 
Hussein Cancer Center

3 NCT04354870/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia pré exposição

Sem tratamento Recrutando 21/04/2020 NYU Langone Health

4 NCT04355026/ 
Slovênia

Expectorante; 
Antimalárico

Bromexina e 
hidroxicloroquina

Hidroxicloroquina  Recrutando 21/04/2020 General and Teaching 
Hospital Celje

5 NCT04354441/ Canadá Antimalárico Hidroxicloroquina (somente 
grávidas)

Placebo Ainda não recrutando 21/04/2020 Sir Mortimer B. Davis - 
Jewish General Hospital

6 NCT04355052/ Israel Antimalárico; Inibidor 
de serina protease

Hidroxicloroquina e  
camostat mesylate

Hidroxicloroquina e 
azitromicina

Recrutando 21/04/2020 Sheba Medical Center

7 NCT04354831/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente para 
pacientes na UTI

Plasma convalescente 
para pacientes fora da 
UTI

Ainda não recrutando 21/04/2020 Medical College of 
Wisconsin; Froedtert 
Hospital

8 NCT04355767/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Plasma padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 Stanford University

9 NCT04355897/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 21/04/2020 The Christ Hospital

10 NCT04354714/ EUA Antineoplásico Ruxolitinib Sem comparador Ainda não recrutando 21/04/2020 Washington University 
School of Medicine; 
Incyte Corporation

11 NCT04355793/ EUA Antineoplásico Ruxolitinib Sem comparador Disponível 21/04/2020 Incyte Corporation

12 NCT04354389/ Itália Antiviral DAS181 Placebo Ainda não recrutando 21/04/2020 Ansun Biopharma, Inc.

13 NCT04355936/ 
Argentina

Anti-hipertensivo Telmisartan Tratamento padrão Recrutando 21/04/2020 Laboratorio Elea 
S.A.C.I.F. y A.

14 NCT04354805/ Egito Neuroléptico Clorpromazina Tratamento padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 Cairo University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 21/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

15 NCT04355143/ EUA Antigotoso Colchicina Tratamento padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 University of California, 
Los Angeles

16 NCT04355247/ Porto 
Rico

Corticosteróide Metilprednisiolona como 
profilaxia da tempestade de 
citocinas

Sem comparador Recrutando 21/04/2020 Auxilio Mutuo Cancer 
Center

17 NCT04355364/ França Medicamento para 
fibrose cística

Dornase Alfa em inalação Tratamento padrão Recrutando 21/04/2020 Fondation 
Ophtalmologique 
Adolphe de Rothschild; 
University Hospital, 
Strasbourg, France

18 NCT04355494/ França Produto biológico Eculizumabe Sem comparador Available 21/04/2020 Alexion 
Pharmaceuticals

19 NCT04354259/ Canadá Imunomodulador Peginterferon Lambda-1A Tratamento padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 University Health 
Network, Toronto

20 NCT04355728/ EUA Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais do cordão 
umbilical

Tratamento padrão Recrutando 21/04/2020 Camillo Ricordi; 
University of Miami

21 NCT04355676/ EUA Antineoplásico Selinexor 20mg Selinexor 40mg Ainda não recrutando 21/04/2020 Karyopharm 
Therapeutics Inc

22 NCT04355962/ 
Alemanha

Anestésicos gerais 
voláteis e gasosos

Sevoflurane Tratamento padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 University of Zurich

23 NCT04355429/ França Anti-hipertensivo Captopril 25mg Tratamento padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 Assistance Publique - 
H√¥pitaux de Paris

24 NCT04354155/ EUA Anticoagulante Enoxaparina Sem comparador Ainda não recrutando 21/04/2020 Neil Goldenberg; Johns 
Hopkins All Children's 
Hospital

25 NCT04355637/ 
Espanha

Glicocorticóide Budesonida Tratamento padrão Ainda não recrutando 21/04/2020 Sara Varea; Fundacion 
Clinic per a la Recerca 
Biom√©dica
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 20/04/2020.20

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /Secretaria 
de Saúde Fortaleza

01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 20/04/2020.20

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert Einstein

04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – EBSERH

08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e registrados em 20/04/2020.20

DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP – HCFMRP

14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti 
- HEMORIO

17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SAMARITANO 
LTDA

17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMG

18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo.

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°14

BUSCA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 20 ARTIGOS E 22 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

TERAPIA COM ANTIVIRAIS
REVISÃO SISTEMÁTICA \ IRÃ

O objetivo da revisão sistemática foi investigar a eficácia e a segurança de tratamentos com 
antivirais para COVID-19, SARS e MERS. Ao todo, 22 estudos foram incluídos: 1 ensaio clínico, 
16 séries de casos e 5 relatos de caso. Os antivirais mais utilizados foram lopinavir / ritonavir, 
oseltamivir, ribavirina e arbidol. Todos os estudos usaram outras terapias, como antibióticos, 
imunoglobulina, interferon, glicocorticoides, metilprednisolona e medicamentos antiparasitários 
e antifúngicos, além da terapia antiviral para pacientes com COVID-19. No único ECR incluído, os 
pacientes que receberam lopinavir / ritonavir tiveram um processo de recuperação semelhante 
aos pacientes que receberam tratamento padrão. Os desfechos de mortalidade em 28 dias e carga 
viral de RNA não foram significativamente diferentes entre os dois grupos. Dentre os achados dos 
demais estudos, vale destacar que estudos de séries e relatos de casos não avaliam a eficácia 
de medicamentos, e que em geral as amostras foram pequenas. O estudo de Guan, com 1099 
pacientes, chegou a conclusão que oseltamivir foi ineficaz na diminuição da taxa de admissão na 
UTI, na necessidade de ventilação e na taxa de mortalidade entre os pacientes. O estudo de Shang, 
com 416 pacientes, indicou que medicamentos antivirais não têm efeito na taxa de mortalidade 
de pacientes com COVID-19. O estudo de Li, com cinco crianças com COVID-19, indicou que os 
agentes antivirais não alteraram o resultado ou a duração da internação. A revisão cita outros 
estudos que foram publicados com os pacientes ainda sob tratamento, sem o desfecho final dessas 
populações. Quanto a busca por ensaios clínicos para SARS e MERS, foram encontrados protocolos, 
mas nenhum resultado publicado.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 8/13 critérios foram atendidos 
(não houve meta-análise), indicando qualidade metodológica mediana. São 
fragilidades do estudo: a falta de protocolo definido a priori, a falta da lista de 
estudos excluídos com motivos, a falta de avaliação da qualidade e/ou risco de 
viés dos estudos incluídos, a falta da análise das fontes de financiamento dos 
estudos incluídos.

FITOTERAPIA (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
ESTUDO TRANSVERSAL \ CHINA

Os autores fizeram um estudo observacional, no qual buscaram avaliar a eficácia do tratamento 
com a fitoterapia, um dos braços da Medicina Tradicional Chinesa, na melhora de sintomas e tempo 
de internação dos pacientes com COVID-19. Para isso, avaliaram os dados de 54 pacientes, aos quais 
foram administrados diferentes compostos e combinações, dependendo dos sintomas e condição 
prévia de admissão. Observaram que o tempo médio de internação foi de 8,96 dias. Pacientes acima 
de 45 anos permaneceram em média 9,79 dias no hospital, enquanto que pacientes abaixo de 45 
anos permaneceram 7,64 dias em média. Comparando os hemogramas entre a admissão e a alta 
hospitalar, o número de leucócitos, neutrófilos, linfócitos e plaquetas aumentou, enquanto o número 
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4

de eritrócitos e a concentração de hemoglobina e hematócrito diminuiu. Os fatores que mais afetaram 
o tempo de internação foram o tipo de composto prescrito, seguido do sexo (masculino) e presença 
de tosse. Como conclusão, indicam que os compostos o QFPDD e os indicados pela Comissão Nacional 
de Saúde (NHC) da República Popular da China são eficazes no tratamento da COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI for Analytical Cross Sectional Studies, o 
estudo atendeu 2/8 critérios. O estudo traz um bom levantamento e análise 
dos compostos usados na fitoterapia chinesa, como estes se relacionam aos 
sintomas da COVID-19 e a qual fase da progressão da doença cada um dia 87 
compostos utilizados devem ser empregados. No entanto, o estudo não teve 
um grupo controle para comparação, fazendo a análise somente no momento 
da internação e saída dos pacientes do hospital, impossibilitando a avaliação 
da eficácia do tratamento. Além disso, a imensa variabilidade no tratamento 
dificulta a interpretação dos resultados, a gravidade dos casos e desfechos 
não foram descritos e não foram identificados outros fatores que poderiam 
influenciar no tratamento.

RNA SILENCIADORES
ESTUDO IN SILICO \ BANGLADECHE E AUSTRÁLIA

Por meio de métodos computacionais, o estudo desenvolveu RNAs silenciadores (siRNA) 
capazes de silenciar genes responsáveis pela produção de proteínas que facilitam a entrada do vírus 
nas células humanas e a replicação viral. Os alvos são genes que codificam proteína nucleocapsídeo 
(proteína N) e glicoproteína S (proteína Spike). Os siRNA degradam o RNA mensageiro e daí então 
silenciam a expressão de determinados genes. Foram construídos 78 siRNA, sendo 8 siRNA com alto 
poder de ligação às regiões alvo do RNA de SARS-CoV-2. Esses siRNA poderão ser utilizados para o 
desenvolvimento de abordagens terapêuticas no combate à COVID-19. Cabe ressaltar que a eficácia 
dos siRNA precisa ser testada em estudos clínicos.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de estudos in silico. Uma análise crítica 
do artigo permite analisar que se trata de um estudo que obedeceu 
satisfatoriamente aos critérios metodológicos necessários para sua execução. 
Ressalta-se que é uma publicação pre-print, ou seja, ainda não passou por 
análise de revisores.
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5

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \ EGITO 

O estudo verifica o reposicionamento de medicamentos com ação na RNA Replicase de SARS-
CoV-2, enzima determinante para a replicação viral. Foi analisada a docagem molecular dos seguintes 
compostos: Sofosbuvir, IDX-184, Ribavirina, Remdesivir, Guanosina trifosfato, uridina-5’-trifosfato, 
Cinamaldeído, Timoquinona. Com base na energia de ligação, os agentes Sofosbuvir, Ribavirina e 
Remdisivir foram considerados os mais promissores na ação contra SARS-CoV-2. Ressalta-se que 
estudos clínicos são necessários para verificar a eficiência dos medicamentos no combate à COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de estudos in silico. O estudo testa um 
número limitado de agentes que podem demonstrar ação contra o SARS-CoV-2. 
Uma gama de outros fármacos poderiam ser igualmente testados quanto suas 
capacidades de ligação às enzimas do vírus.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O Estudo faz uso de triagem virtual para verificar medicamentos com capacidade de ação e 
combate ao vírus SARS-CoV-2. Os alvos são as enzimas Mpro, a qual desempenha um papel essencial 
na replicação e transcrição do RNA viral, e a glicoproteína-S (proteína S; proteína Spike), com função 
determinante para a ligação do vírus às células humanas e posterior endocitose. Com base nos scores 
de docagem molecular de compostos registrados na base de dados ZINC15, os autores citam os 
seguintes medicamentos com potencial de ligação às moléculas alvo: Zanamivir, Indinavir, Saquinavir, 
Remdesivir, Dinucleotídeo de flavina e adenina, Adeflavin e Coenzima A. Ressalta-se que os autores 
apontam que os resultados apresentados no artigo precisam ser testados em estudos clínicos.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de estudos in silico. Aparentemente o 
estudo testa um número razoável de compostos que poderiam ter efeitos sobre 
a COVID-19. Ressalta-se ainda, que o estudo passou pela revisão por pares, 
sugerindo que segue as práticas científicas quanto ao rigor metodológico.

PRODUTOS NATURAIS
REVISÃO NARRATIVA \ VIETNÃ, EGITO E JORDÂNIA

O estudo se propõe a revisar a ação de produtos naturais, e seus derivados, no combate ao 
vírus SARS-CoV-2. Com base na definição de termos de busca, bases de dados e critérios de inclusão, 
foram selecionados 36 artigos. Verificou-se que uma série de produtos naturais na forma de extratos 
ou componentes isolados desempenham atividades contra vírus do tipo SARS. Para alguns destes 
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6

compostos não se conhece o mecanismo de ação nos vírus, enquanto que outros componentes 
possuem os alvos bem determinados. Alguns compostos mostraram forte capacidade de ação contra 
o mecanismo ligação do vírus com células humanas e na replicação viral, interferindo diretamente 
nas proteínas 3CLpro, PLpro e S. Assim, os autores destacam o uso potencial do extrato bruto de 
Rheum officinale e Polygonum mulfiflorum, que apresentaram promissores valores de concentração, 
entre 1 e 10 μg/mL. Entre compostos isolados destacam-se licorina, mepesuccinato de omacetaxina, 
silvestrol, ouabaína e tiloforina, os quais apresentaram valores de concentração variando entre 12 
e 143 nM. Os autores destacam a necessidade de estudos in vitro e in vivo sobre a eficácia destes 
compostos, mas que há possibilidade de suas utilizações de maneira complementar aos tratamentos 
usados para COVID-19, já que são mais seguros e baratos em relação a compostos sintéticos.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. Uma 
análise crítica permite avaliar que o estudo se comprometeu em fazer buscas 
em diversas bases e repositórios, indicando termos empregados e critérios de 
inclusão. Nesse cenário, o estudo apresenta boa qualidade metodológica.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ TAIWAN

O uso de Remdesivir é considerada a terapia antiviral mais promissora. O primeiro paciente com 
COVID-19 nos Estados Unidos foi curado após tratamento com remdesivir. Além disso, resultados in 
vitro têm mostrado sucesso no controle de SARS-CoV-2. No entanto, ainda há incerteza na eficácia 
clínica e efeitos adversos têm sido relatados. Favipiravir: resultados preliminares de estudos clínicos 
demonstraram que o favipiravir tratou pacientes chineses com infecção por SARS-CoV-2. Ribavirina: 
resultados contra SARS-CoV-1 demonstraram que esta terapia seria prejudicial em pacientes com 
dificuldade respiratória. Deste modo, não seria indicada para tratar pacientes com COVID-19. 
Lopinavir/ritonavir: um estudo na China demonstrou que o grupo de pacientes que recebeu essa 
terapia apresentou taxa de mortalidade menor que o grupo que recebeu tratamento padrão. 
Cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina: os resultados in vitro de cloroquina no tratamento 
da COVID-19 são positivos, no entanto, os dados referentes aos ensaios clínicos desencorajam seu 
uso, principalmente pelos efeitos adversos. A hidroxicloroquina apresenta dados in vitro melhores 
do que a cloroquina. Além disso, o CDC recomenda seu uso desde que não seja em pacientes com 
retinopatia, deficiência de glicose-6-fosfatase, prolongamento do intervalo QT, grávidas e lactantes. 
A azitromicina em conjunto com hidroxicloroquina apresentou bons resultados em um ensaio clínico 
com 20 pacientes. Porém, faz-se necessário monitoramento do intervalo QT. Plasma convalescente: 
um estudo clínico na China com cinco pacientes demonstrou eficácia dessa terapia, apesar da amostra 
ter sido muito pequena (n = 5). Metilprednisolona e heparina: ambas terapias demonstraram bons 
resultados em ensaios clínicos em pacientes com COVID-19.7
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para verificar a qualidade de revisões narrativas. 
Esta revisão, embora liste vários medicamentos testados em ensaios clínicos, 
experimentos in vivo e in vitro, não aprofunda a discussão sobre o uso dessas 
terapias. A falta dessa análise crítica, por parte dos autores, faz com que os 
dados aqui apresentados sejam avaliados com cautela.

RIBOFLAVINA E LUZ ULTRAVIOLETA
ESTUDO IN VITRO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O sistema Mirasol Pathogen Reduction Technology utiliza riboflavina e luz ultravioleta para 
tornar os patógenos transmitidos pelo sangue não infecciosos, mantendo a qualidade do sangue. 
Este sistema reduziu efetivamente a concentração de SARS-CoV-2 no plasma em um ensaio in vitro. 
Vale ressaltar que até o momento, nenhuma transmissão desse tipo foi relatada.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos in 
vitro. No entanto, este artigo está bem detalhado e referenciado. Todas as 
etapas dos ensaios, materiais utilizados e resultados foram descritos de forma 
clara. Portanto, considera-se que o artigo possui boa qualidade metodológica.

PLASMA CONVALESCENTE E ANTICORPOS MONOCLONAIS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Com base nos estudos e relatórios anteriores, o tratamento com plasma convalescente em 
pacientes de SARS e MERS reduziu a propagação das infecções e mortalidade. Assim, esta terapia foi 
testada em cinco pacientes com COVID-19 em estado crítico, na China. Três pacientes receberam alta 
e os outros dois se apresentavam em condições estáveis após 37 dias após a transfusão.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para verificar a qualidade de revisões narrativas. O 
principal achado dessa revisão faz referência aos resultados apresentados por 
Shen et al. 2020. Nenhum dado ou informação nova que contribua na resposta 
terapêutica para COVID-19 foi apresentado.
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8

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Lopinavir/ritonavir: um ensaio clínico randomizado com esta terapia (400 mg / 100 mg, duas 
vezes ao dia por 14 dias) no tratamento da COVID-19 mostrou não ter efeito benéfico quando 
comparado ao grupo padrão. Além disso, foram relatados alguns efeitos adversos como anorexia, 
náusea, desconforto abdominal, diarreia e gastrite aguda. Arbidol (umifenovir): controlou SARS-
CoV-2 em ensaios in vitro. Cloroquina: um estudo com mais de 100 pacientes de COVID-19 indicou 
que esta terapia inibia a exacerbação de pneumonia, melhorando a imagem pulmonar, promovendo 
conversão negativa e encurtando o curso da doença. No entanto, deve-se prestar atenção aos efeitos 
adversos que o medicamento pode provocar. As terapias remdesivir, timosina alfa-1, ciclosporina A, 
interferon, tocilizumabe e plasma convalescente são apresentadas aqui como potenciais tratamentos 
para COVID-19, sustentadas em evidências contra outros coronavírus. Porém, as terapias favipiravir, 
ribavirina, corticosteroides e gamaglobulina não apresentaram sucesso contra os vírus da SARS e 
MERS e por isso devem ser avaliadas com cautela.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para verificar a qualidade de revisões narrativas. 
Apesar da avaliação e indicação de várias tecnologias para tratamento da 
COVID-19, este artigo não aprofunda em nenhuma destas. Poucos foram os 
relatos baseados em ensaios clínicos em pacientes com COVID-19. As demais 
terapias referenciadas foram avaliadas contra SARS e MERS.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \ CHINA

Trata-se de estudo que buscou identificar possíveis drogas covalentes (aprovadas ou testadas 
clinicamente) visando a principal protease (3CLpro) do SARS-CoV-2. Os autores identificaram 11 
drogas em potencial, dentre as quais 6 se destacam pelo protocolo de enriquecimento desenvolvido 
pelos pesquisadores, a saber: Oberadilol (tratamento da hipertensão e falência cardíaca), Vidupiprant, 
poziotinibe (usado no tratamento de câncer), Ziprasidona (antipsicótico), Ácido folínico (utilizado 
como adjuvante ao metotrexato na quimioterapia) e o composto ITX5061 (tratamento de artrite 
reumatóide e hepatite C).11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de estudos in silico. Como 
principal limitação, os autores propõe o uso de drogas ainda não validadas por 
ensaios clínicos ou que ainda não tem ampla utilização.
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9

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \ IRAQUE

O estudo traz as características de ligação de 1615 moléculas aprovadas pelo FDA com a 
enzima protease do SARS-CoV-2. Essa protease possui uma relevante homologia com o SARS-CoV 
e essa semelhança mantida no SARS-CoV-2 pode direcionar ao reposicionamento de drogas. Eles 
compilaram a partir de acoplamento molecular e simulação dinâmica os resultados das características 
químicas e clínicas dos dez principais medicamentos rastreados virtualmente que agem contra a 
principal protease de SARS-CoV-2. As drogas foram classificadas de acordo com sua energia mínima 
de ligação aos principais cristais de protease de SARS-CoV-2 em ordem decrescente: Perampanel, 
Conivaptano, Hiponatremia, Sonidegibe, Azelastina, Idelalisibe, Suvorexant, Olaparibe, Ponatinibe, 
Loxapina e Tolvaptano. O conivaptano e a azelastina estão envolvidos principalmente em interações 
hidrofóbicas com resíduos do sítio ativo.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliar estudos in silico, no entanto, o autor utiliza as 
técnicas de estudos in silico a partir de estruturas de SARS-CoV, bem como 
estudos anteriores em que referem sobre a homologia da protease com o SARS-
CoV-2. Esses dados precisam de mais avaliações in vitro e in vivo para direcionar 
o Conivaptano e a Azelastina contra SARS-CoV-2.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \ ÍNDIA

Trata-se de estudo in silico para identificar possíveis inibidores de protease contra SARS-CoV-2. 
Inicialmente foi feita uma triagem em bancos de dados com moléculas e medicamentos aprovados 
pela FDA, dos quais 366 compostos com maior potencial foram avaliados pela sua capacidade de 
ligação ao vírus. Os compostos com maior potencial de ligação ao SARS-CoV-2 foram os inibidores de 
protease do vírus HIV: ritonavir, lopinavir e darunavir. Além desses três, alguns antivirais (nelfinavir, 
saquinavir) e outros como dobutamina, carfilzomibe, teniposídeo e apicidina também apresentaram 
ligação com resíduos importantes do vírus SARS-CoV-2.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliar estudos in silico. Os principais achados dos 
autores referem-se a medicamentos atualmente em ensaios clínicos em 
andamento, que são com os antivirais ritonavir, lopinavir e darunavir. Para que 
o potencial efeito dessas drogas seja comprovada, é necessário aguardar o final 
desses ensaios.
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10

LIANHUAQINGWEN (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA) 
ESTUDO IN VITRO\ CHINA

Duas linhagens celulares, epiteliais do rim de macaco (Vero E6) e as de carcinoma hepatocelular, 
(Huh-7) foram incubadas com SARS-CoV-2. Foram divididas em grupo controle com a adição de 
remdesivir e grupo experimental com a adição de LH. Ao se avaliar a atividade antiviral do grupo controle 
e experimental contra o SARS-CoV-2 in vitro, LH mostrou citotoxicidade não aparente para ambas as 
linhas celulares na concentração 600 μg/mL, enquanto no grupo controle com remdesivir não mostrou 
citotoxicidade para as células a uma concentração de 50μM. LH inibiu a replicação de SARS com valor 
IC50 411.12 μg/mL, enquanto, com efeito dose dependente, no grupo controle mostrou que a inibição 
do vírus foi com o valor de IC50 0,0651 μM, com total inibição com 5 μM. Na microscopia eletrônica, os 
autores verificaram que, no grupo controle e no grupo LH, em células Vero E6 houve uma redução dos 
números de vírions quando comparadas com as mesmas células não infectadas. Quando se avaliou a 
inibição da expressão de citocinas e quimiocinas, obtiveram como resultado que as elevadas expressões 
dessas quatro citocinas (TNF-α,IL-6, CCL-2/MCP-1, CXCL-10/IP-10) foram inibidas significativamente 
pelo tratamento com LH de maneira dependente da concentração em células Huh7. O autor, em seu 
experimento in vitro, observou que a molécula Lianhuaqingwen (LH) possui uma atividade anti-SARS-
CoV-2 e na redução da liberação de citocinas em células hospedeiras deste vírus e, assim, ele descreve 
que esse estudo apoia o uso do LH no tratamento da COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
in vitro. É importante a realização de estudos in vivo e clínicos a fim de delinear 
melhor a segurança dessa molécula. Essa molécula em uso combinado a 
outras, foi acrescentada nas diretrizes para diagnóstico e tratamento de novas 
pneumonias por coronavírus. O autor escolheu uma molécula com resultados 
in vitro promissores para o grupo controle: o remdesivir. Quando realizou a 
avaliação por microscopia eletrônica, não realizou em células Huh7.

AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ BRASIL

O estudo discute que a CD147 pode ser um alvo para o tratamento da COVID-19 e sugere 
que a azitromicina teria efeitos sobre a ligação do vírus a esta proteína. Os autores concluem que 
a azitromicina tem sido usada mundialmente no tratamento de doenças infecciosas, com poucos 
efeitos colaterais, e pode ser produzida rapidamente em larga escala, diferentemente dos anticorpos 
monoclonais que tem um processo de produção mais complexo. No entanto, mais estudos precisam 
ser realizados para confirmar o possível papel e mecanismo da azitromicina na COVID-19.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Embora não exista ferramenta de avaliação sobre a qualidade de revisões 
narrativas, o estudo apresentou boa qualidade metodológica. Os autores 
descreveram os mecanismos de interação entre a azitromicina e a CD147, não 
só na COVID-19, mas também em outras doenças.
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ANTICORPOS NEUTRALIZANTES NA 
PROTEÍNA SPIKE DO SARS-COV-2
ESTUDO IN VITRO \ CHINA

Os autores realizaram esse estudo a fim de identificar anticorpos neutralizantes do domínio de 
ligação ao receptor (RDB) presente na proteína spike do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Sabendo 
que há alta similaridade entre o domínio RDB do SARS-CoV-2 e SARS-CoV, neste estudo foram 
descritos os anticorpos neutralizantes já conhecidos na SARS-CoV: CR3022, m396, m336 e CR3014. 
O CR3022, dentre estes, com potente ligação no RDB do SARS-CoV-2, por ELISA, e não competiram 
com o anticorpo CR3014 na ligação da proteína S. A partir de mais análises realizadas, verificou-
se que CR3022 não apresentou competição entre o receptor na célula humana, ECA2, quando se 
liga ao RDB, demonstrando que o anticorpo CR3022 não se sobrepõe à ligação do RDB e ECA2. Os 
mais importantes anticorpos neutralizantes do SARS-CoV (m396,CR3014) não se ligaram à spike do 
SARS-CoV-2. O anticorpo CR3022 tem o potencial de ser desenvolvido como candidato terapêutico de 
anticorpos neutralizantes, para a prevenção e tratamento de Infecções por SARS-CoV-2. Nesse estudo 
são usadas técnicas de modelagem e a técnica de ELISA a fim de avaliar anticorpos neutralizantes do 
RDB do SARS-CoV-2. Os autores trazem uma descrição de anticorpos neutralizantes para SARS-CoV e 
fazem experimentos para testar se estes se ligam na proteína S do SARS-CoV-2. De acordo com o que 
foi demonstrado, embora a estrutura da proteína S entre SARS e SARS-CoV-2 seja similar, os resultados 
sugerem que é preciso desenvolver anticorpos monoclonais que se liguem especificamente ao RDB 
do SARS-CoV-2. 16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de
estudos in vitro. São necessárias mais investigações sobre a estrutura de alta
resolução do RDB de SARS-CoV-2 para entender o porquê de essa proteína não 
ser reconhecida por esses anticorpos do SARS-CoV.

ENISAMIUM
ESTUDO IN VITRO \ UCRÂNIA

Os autores avaliaram os resultados do ensaio in vitro do enisamium como terapia contra a COVID-19. 
O enisamium é um antiviral derivado do ácido isonicotínico, que demonstrou atividade de inibição de 
múltiplas cepas dos vírus influenza B e A em cultura de células, e está clinicamente aprovado em 11 
países. Este medicamento e seu metabólito, VR17-04, inibem a atividade tanto da RNA polimerase do 
vírus influenza quanto do complexo SARS-CoV-2 RNA polimerase. Sugere-se que o enisamium é um 
inibidor de amplo espectro da síntese de RNA viral, e pode ser uma possível opção terapêutica para o 
tratamento da infecção por SARS-CoV-2. Os achados serão confirmados, por meio de um estudo clínico 
de fase III com ensamium iódide (Amizon Max) na Ucrânia.17
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar a qualidade de estudos in vitro, no entanto, 
o estudo apresentou boa qualidade metodológica. Os autores descrevem 
como o estudo foi realizado, apresentam os resultados em tabelas e figuras e 
reforçam que,para avaliar a segurança e eficácia do Amizon (ensamium) para 
tratamento da COVID-19 moderada, ainda são necessários ensaios clínicos de 
fase III randomizados, duplo cego,controlados por placebo. Os autores, além 
de apontar as limitações próprias dos testes in vitro, referiram conflito de 
interesse. Cabe ressaltar que este estudo é pre-print, ainda não foi aprovado 
para publicação em revista revisada por pares.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ESTUDO IN SILICO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

 Foi realizada modelagem para identificação de medicamentos alvo contra SARS-CoV-2, 
utilizando o DrugBank. Diferentes tipos de funções de pontuação foram aplicados nas fases de 
identificação e otimização de medicamentos. Foi desenvolvido um screening hierárquico para 
equilibrar a eficácia e segurança das drogas avaliadas, já aprovadas ou candidatas em ensaios 
clínicos. Vários medicamentos foram considerados promissores por apresentarem atividade 
inibitória contra as principais proteases do SARS-CoV-2, tais como Carfilzomibe, Eravaciclina, 
Valrubicina, Lopinavir e Elbasvir. A estreptomicina também demonstrou algum efeito inibitório. 
Os autores concluem que os resultados deste estudo puderam rapidamente identificar potenciais 
candidatos para reposicionamento de medicamentos contra COVID-19.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de estudos in silico. No entanto, os 
autores descrevem os mecanismos de ação que eram de interesse antes de 
iniciar a triagem. O método foi detalhado com as técnicas de modelagem 
utilizadas para identificar drogas capazes de atingir a principal protease do 
vírus SARS-Cov-2. Sendo assim, o estudo foi avaliado como tendo boa qualidade 
metodológica, considerando as limitações próprias das modelagens.

FITOTERAPIA (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
ESTUDO IN SILICO \ CHINA

Os autores inicialmente fizeram um processo de triagem que consistiu num levantamento da 
literatura dos compostos que foram confirmados como benéficos no tratamento da SARS e MERS. 
Em seguida, os compostos candidatos foram levantados no banco de dados de farmacologia da 
Medicina Tradicional Chinesa. A partir disso, foi feita uma análise in silico para testar se o composto 
tinha potencial para interação direta com alguma proteína viral do SARS-CoV-2. Após a triagem, 13 
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compostos naturais foram identificados com um possível papel contra a COVID-19. Cabe destacar que 
125 ervas chinesas contêm de 2 a 13 desses compostos simultaneamente. Dessas 125 ervas, 26 são 
atualmente classificadas e utilizadas como tratamento de infecções respiratórias virais. A análise in 
silico demonstrou que esses compostos naturais tem a capacidade de interagir com a 3CLPro e inibir 
a proliferação viral. Dentre as 26 ervas listadas, estas podem ser usadas tanto durante a infecção 
pelo SARS-CoV-2 quanto de maneira preventiva e são utilizadas para regulação da infecção viral, em 
reações imunes e/ou inflamatórias e resposta à hipóxia.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação de estudos in silico, atualmente. Em análise 
crítica, a principal limitação seria a exclusão de possíveis compostos com papel 
efetivo no tratamento da COVID-19 em função da triagem inicial considerar 
somente SARS e MERS. Em contrapartida, apesar da limitação inicial imposta, 
vários compostos foram levantados e sua possível forma de ligação ao SARS-
CoV-2 identificada. Contudo, é importante ressaltar que análises in silico ainda 
precisam ser validadas por ensaios clínicos.

FITOTERAPIA (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
ESTUDO IN SILICO \ CHINA E ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de um estudo que visa identificar os compostos bioativos de um medicamento prescrito 
na fitoterapia chinesa, a Fórmula de Expulsão de Toxina Pulmonar Nº 1, também denominada como 
Dose de Desintoxicação Respiratória (DDR), que é composta por nove ervas. Foram identificados 1071 
compostos bioativos na DDR, dos quais 118 mostraram uma alta afinidade de ligação com a protease 
3CLpro do SARS-CoV-2, como indicado pelo encaixe molecular por desenho computacional. Em 
seguida, os pesquisadores afirmam ter feito um teste in vitro e validaram 22 compostos como tendo 
maior afinidade pela 3CLpro, sendo que a presença destes compostos foi confirmada na DDR por 
meio análise de cromatografia, indicando que os compostos bioativos da DDR podem ter atividade 
direta de inibição sobre o SARS-CoV-2.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação de estudos in silico, atualmente. Em análise 
crítica, o artigo traz dados relevantes sobre uma possível inibição do DDR sobre 
o SARS-CoV-2, e os nove ingredientes que constituem a DDR são aprovados 
como suplemento alimentar pela FDA. Deve-se ressaltar, contudo, que testes in 
vitro e estudos clínicos randomizados devem ser feitos para constatar a eficácia 
do DDR na COVID-19.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

1 NCT04358068/ EUA Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 National Institute of 
Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID); 
Teva Pharmaceuticals 
Industries LTD

2 NCT04356495/ França  Antimalárico; 
Antineoplásico; 
Antiviral; Anti-
hipertensivo

 Hidroxicloroquina; 
Imatinibe; Favipiravir; 
Telmisartan

Vitaminas Ainda não recrutando 22/04/2020 University Hospital, 
Bordeaux; University of 
Bordeaux

3 NCT04358081/ País 
não declarado

Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina; 
Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 Novartis 
Pharmaceuticals; 
Novartis

4 "NCT04356534/  
Bahrain"

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/04/2020 Royal College of 
Surgeons in Ireland 
- Medical University 
of Bahrain; Salmaniya 
Medical Complex; 
Bahrain Defence Force 
Royal Medical Services, 
Military Hospital; 
Mohammed Bin Khalifa 
Bin Sulman Al Khalifa 
Cardiac Centre, Awali

5 NCT04357106/ México Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 22/04/2020 Centro de 
Hematolog√≠a y 
Medicina Interna; 
Laboratorios Cl√≠nicos 
de Puebla (Laboratorios 
Ruiz)
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

6 NCT04356482/ México Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 22/04/2020 Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado; SECRETARIA 
DE SALUD DEL ESTADO 
DE SONORA; Hospital 
General de Mexico; 
HOSPITAL CENTRAL 
NACIONAL PEMEX 
NORTE

7 NCT04356690/ EUA Antineoplásico Etoposide Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/04/2020 Boston Medical Center

8 NCT04357990/ Islândia Cicatrizante Kerecis Oral and Nasal Spray Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 Kerecis Ltd.

9 NCT04356937/ EUA Anticorpo monoclonal Tocilizumab Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 Massachusetts General 
Hospital; Genentech, 
Inc.

10 NCT04357444/ França Imunoterapia  ILT101 (Dose baixa de IL-2) Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 Assistance Publique 
- H√¥pitaux de Paris; 
Iltoo Pharma

11 NCT04357808/ 
Espanha

Anticorpo monoclonal Sarilumab Tratamento padrão Recrutando 22/04/2020 Maria del Rosario 
Garcia de Vicu√±a 
Pinedo; Instituto 
de Investigaci√≥n 
Sanitaria Hospital 
Universitario de la 
Princesa; Fundaci√≥n 
de Investigaci√≥n 
Biom√©dica - Hospital 
Universitario de La 
Princesa
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

12 NCT04356677/ País 
não declarado

Antiviral Virazole® (ribavirina para 
solução de inalação, usp) 50 
mg/mL 

 Virazole 100 mg/mL Ainda não recrutando 22/04/2020 Bausch Health 
Americas, Inc.

13 NCT04357860/ 
Espanha

Anticorpo monoclonal Sarilumab 200 mg; 
Sarilumab 400 mg

Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/04/2020 Maim√≥nides 
Biomedical Research 
Institute of C√≥rdoba; 
Consejer√≠a de Salud 
y Familias - Junta 
de Andaluc√≠a; 
Red Andaluza de 
Ensayos Cl√≠nicos 
en Enfermedades 
Infecciosas (Red 
ANCRAID)

14 NCT04356508/ Hong 
Kong

Antineoplásico Nivolumabe Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/04/2020 Dr Gerry Gin Wai Kwok; 
The University of Hong 
Kong; Queen Mary 
Hospital, Hong Kong

15 NCT04357457/ França Estimulante pulmonar Almitrine Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 Assistance Publique 
- H√¥pitaux de Paris; 
Centre Hospitalier de 
Chartres

16 NCT04357028/ Egito Imunoterapia Vacina MMR Placebo Ainda não recrutando 22/04/2020 Kasr El Aini Hospital

17 NCT04357782/ EUA Vitamina Ácido ascórbico em alta 
dose, intravenosa

Sem comparador Recrutando 22/04/2020 Hunter Holmes 
Mcguire Veteran 
Affairs Medical Center; 
McGuire Research 
Institute
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

18 NCT04357730/ EUA Anticoagulantes 
fibrinolíticos e 
proteolíticos

Alteplase 50 MG [Activase] Alteplase 100 MG 
[Activase]

Ainda não recrutando 22/04/2020 Denver Health and 
Hospital Authority; 
Genentech, Inc.; 
University of Colorado 
Denver;  National 
Jewish;  Beth Israel 
Deaconess Medical 
Center; Long Island 
Jewish Hospital

19 NCT04357366/ Grécia Imunomodulador; 
Trimetoprima em 
associação com sulfas 

Anakinra; trimetoprim/
sulfametoxazol

Sem comparador Recrutando 22/04/2020 Hellenic Institute for 
the Study of Sepsis

20 NCT04358003/ País 
não declarado

Dispositivo médico Cartucho de adsorção de 
plasma

Sem comparador Ainda não recrutando 22/04/2020 Marker Therapeutics 
AG

21 NCT04357613/ França Antineoplásico Imatinibe Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/04/2020 Versailles Hospital

22 NCT04356833/ Reino 
Unido

Anticoagulantes 
fibrinolíticos e 
proteolíticos

Ativador de plasminogênio 
tecidual recombinante 
nebulizado (rt-PA)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/04/2020 University College, 
London
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti - HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



24

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo.

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°15

BUSCA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 14 ARTIGOS

Não foram achadas atualizações na base Clinical Trials. A distribuição da frequência das 

publicações encontradas é apresentada, por classes, segundo a pirâmide de evidências:
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3

CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA
PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA \ REINO UNIDO

O protocolo oficial da organização Cochrane estabelece os fatos iniciais sobre a COVID-19, as 
diversas tecnologias sendo testadas para o tratamento, a falta de uma vacina, e o interesse em profilaxia 
química. Em seguida, os autores revisam os mecanismos de ação da cloroquina e hidroxicloroquina 
nas indicações existentes, isto é, malária, artrite reumatoide e lúpus eritrematoso sistêmico, e citam 
as evidências in vitro de que os medicamentos tiveram ação contra o SARS-CoV-2. Apesar do pequeno 
número de estudos publicados, alguns governos já recomendaram o uso do HCQ como profilaxia para 
os profissionais de saúde e algumas figuras políticas importantes afirmaram que a CQ ou a HCQ deve 
ser usado como tratamento de primeira linha para o COVID-19. O protocolo faz uma breve revisão dos 
principais resultados já publicados para cloroquina ou hidroxicloroquina em COVID-19, destacando os 
resultados mistos de dois ensaios clínicos pequenos, coortes e pequenas séries de casos. Quanto ao uso 
para profilaxia, não há estudos com participantes humanos relatando o uso de CQ ou HCQ na profilaxia 
do COVID-19, embora alguns países tenham recomendado esse uso e existam vários ensaios em 
andamento. Dessa forma, os autores propõe uma revisão sistemática usando métodos padrão Cochrane, 
que forneça estimativas dos efeitos para o tratamento e uso profilático de CQ e HCQ, com avaliação 
da certeza das evidências usando a abordagem GRADE. Somente ensaios clínicos randomizados serão 
incluídos. Os autores pretendem atualizar esta revisão de maneira rápida à medida que novos dados se 
tornam disponíveis.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

O protocolo da revisão sistemática está completo de acordo com o PRISMA-P, 
compreendendo todas as informações requeridas. Os resultados dessa revisão 
sistemática serão extremamente relevantes para a tomada de decisão.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ NÃO SE APLICA

Os autores propuseram fazer uma revisão sistemática da literatura para responder sobre o uso 
da hidroxicloroquina para COVID-19. Pesquisaram Pubmed, EMBASE e Google acadêmico e incluíram 
todo tipo de estudo, além de pesquisar registros de protocolos de ensaios clínicos e bases de estudos 
pre-print, isto é, que foram submetidos a publicação, mas ainda não foram revisados por pares. No 
que se refere aos estudos in vitro, os autores incluíram 3 estudos, sendo que somente 2 deles eram 
para SARS-CoV-2, e 1 era para SARS-CoV e coronavírus felino. A hidroxicloroquina mostrou atividade 
antiviral in vitro. Dois estudos clínicos foram incluídos, Chen (2020) e Gautret (2020). O estudo de Chen 
foi randomizado e teve tamanho amostral de 30 pacientes. Não houve diferença entre o grupo de 
tratamento e controle no número de pacientes com teste negativo para COVID-19 no dia 7 (13 vs. 14); 
a duração da doença não diferiu entre os grupos. O estudo de Gautret foi aberto e não randomizado, 
com 36 pacientes. No dia 6 de acompanhamento, 70% dos pacientes tratados com HCQ foram curados 
virologicamente, em comparação com 12,5% no grupo controle (p = 0,001). No entanto, ambos os 
estudos tiveram limitações de qualidade metodológica e de tamanho amostral. Ademais, 3 estudos 
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4

pre-print foram incluídos, Chen (2020), Gautret (2020)b e Molina (2020), e os estudos em andamento 
foram citados. No entanto, os autores concluíram que há escassez de estudos em humanos bem 
conduzidos e adequadamente relatados sobre o uso da HCQ na COVID-19. Os autores também notaram 
que nenhum dos estudos publicados enfatizou os efeitos adversos e o perfil de toxicidade.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 5 de 13 critérios foram atendidos 
(não foi realizada meta-análise). Trata-se de uma revisão sistemática de baixa 
qualidade metodológica, portanto, seus resultados devem ser interpretados 
com cautela. Ademais, foram incluídos estudos in vitro e de bases pre-print, o 
que não fornece uma evidência robusta para apoiar ou não a recomendação de 
usar hidroxicloroquina para COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ BRASIL

Os autores descrevem o caso de uma paciente do sexo feminino, puérpera, com hemoglobina 
7,0 g/dL, de 29 anos que foi diagnosticada com a COVID-19 por RT-PCR, exames de imagem e exame 
clínico: tosse seca, fraqueza, dispneia e um episódio de hemoptise. A mesma foi admitida no Hospital 
com dispneia grave e com alterações dos exames laboratoriais: um aumento acentuado no D-dímero 
(8.446 ng / mL), proteína C reativa (270 mg / L) e LDH (1.000 UI / L). No 3° dia de hospitalização, a 
paciente apresentou piora do exame de imagem e foi transferida para a UTI. Nesse mesmo dia recebeu 
azitromicina e piperacilina/tazobactam. No 3° dia de UTI, foi acrescentada a hidroxicloroquina (HCQ) 
na dose de 400 mg 2 x ao dia. No dia seguinte, após a administração da 2° dose de HCQ, os níveis 
das transaminases se elevaram 10 x aos valores normais. A HCQ foi descontinuada neste momento, 
e os outros medicamentos foram mantidos. No 5° dia após a descontinuação, as suas transaminases 
foram normalizadas e também seus parâmetros clínicos (bilirrubina, tempo de protrombina e função 
renal) estavam normais. No 13° de UTI, a paciente apresentou a melhora de seus exames de imagem, 
laboratoriais e clínicos. Os autores alertam para a potencial hepatotoxicidade no uso da HCQ em 
pacientes em estágio leve e grave da COVID-19 e reforçam sobre a monitorização hepática no início e 
durante o uso da HCQ.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
5/8 critérios foram atendidos, indicando moderada qualidade metodológica. 
Não ficou claro se a alteração das enzimas hepáticas foi pela fisiopatologia da 
COVID-19 ou pelo início do uso da HCQ. Neste caso, somente há uma casualidade 
temporal. A paciente também estava fazendo uso de outros medicamentos, 
desta forma seria interessante avaliar o uso e interações dessas medicações 
concomitantes. No relato, não foram descritas potenciais doenças subjacentes 
da paciente, as quais podem interferir na injúria hepática. De acordo com a 
descrição em poucos estudos, a injúria hepática pode estar relacionada às 
comorbidades preexistentes no paciente. Os autores enviaram o artigo para a 
publicação e não obtiveram resultados sobre a alta da paciente.
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5

CLOROQUINA
ESTUDO DE MODELAGEM FARMACOCINÉTICA \ HOLANDA 

Nesse estudo, os pesquisadores utilizaram um modelo farmacocinético baseado em fisiologia 
(PBPK), no intuito de fornecer melhores evidências sobre as doses pediátricas de cloroquina 
(CHQ) para crianças com COVID-19. A partir da dose recomendada para adultos com COVID-19  
(44 mg/kg), os autores simularam a exposição total do fármaco, em adultos e crianças, e compararam 
com dados farmacocinéticos já publicados. As simulações mostraram diferenças na exposição da 
CHQ em crianças de diferentes idades e adultos, quando administrada a mesma dose baseada 
no peso corporal. A partir dessas observações, os pesquisadores sugerem as seguintes doses 
cumulativas totais: 35 mg/kg (base CHQ) para crianças de 0 a 1 mês, 47 mg/kg para crianças de 1-6 
meses, 55 mg/kg para crianças de 6 meses-12 anos, e 44 mg/kg para adolescentes e adultos, não 
excedendo 3300 mg em nenhum paciente.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para se avaliar a qualidade metodológica de estudos 
de farmacocinética. O estudo está bem detalhado, porém apresenta algumas 
fragilidades metodológicas: a dose de CHQ em adultos, utilizada no modelo 
farmacocinético, foi baseada em doses para tratamento da malária e em poucos 
dados sobre seu uso para COVID-19. À medida que mais dados da CHQ em adultos
se tornem disponíveis, novas simulações para crianças devem ser feitas, a fim de 
confirmar os resultados apresentados. Uma vez que a concentração plasmática 
ideal de CHQ para COVID-19 ainda não está bem definida, os autores presumiram 
que a exposição sistêmica da CHQ correspondente em adultos resultaria em 
concentração pulmonar semelhante em pediatria, o que requer uma investigação 
mais aprofundada. Por fim, faltam dados farmacocinéticos para verificar as 
simulações pediátricas de CHQ de crianças com menos de 6 meses de idade.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os autores trazem pontos importantes sobre a preparação e a transfusão do plasma convalescente 
(PC) em pacientes com a COVID-19. Na ausência da definição de uma indicação terapêutica para 
essa doença, o plasma convalescente surge como um tratamento experimental. Desta forma, para 
que essa opção terapêutica possa ser utilizada, deve-se seguir as diretrizes éticas (aprovação por um 
comitê de ética, uso de termo de consentimento para doadores e receptores) e regulatórias do país. 
O PC deve ser usada dentro de um contexto de estudo, a fim de mensurar a eficácia e a segurança, 
bem como comparar essa terapia com outras usadas para a COVID-19. Os pontos abordados foram: 
elegibilidade dos pacientes (preferencialmente doadores do sexo masculino ou mulheres que nunca 
engravidaram, essa última pela presença de anticorpos HLA), pré-triagem (métodos para confirmar 
se o paciente é elegível para doar, bem como titulação de anticorpos no soro), critérios para a coleta 
do plasma, tratamento pós doação de plasma (testes adicionais para controlar o risco residual de 
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6

infecções, armazenamento de alíquotas em freezer -80°) e as recomendações para transfusão de 
plasma. A transfusão de sangue total para fornecer plasma convalescente deve ser evitada, a menos 
que o uso de sangue total seja clinicamente indicado. Eles descrevem sobre a importância da retenção 
das amostras dos doadores e receptores com a finalidade de análises retrospectivas sobre dosagens e 
a caracterização de receptores que teriam mais benefícios com o tratamento.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para se avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. A escrita e a abordagem do artigo foram objetivas e abrangentes. Os 
autores descrevem esse artigo, referenciando o manual da Organização Mundial 
de Saúde, de 2017, como literatura principal dentre poucas referências citadas. 
Este manual trata do uso de plasma convalescente em doenças causadas por 
vírus emergentes. Embora no passado o plasma convalescente não tenha sido 
usado para tratamento da COVID-19, os autores descrevem de forma ampla 
os cuidados da obtenção e do uso das amostras de plasma, a importância da 
análise dos dados dos desfechos e da ética durante todo o processo do uso dessa 
terapêutica, bem como os riscos para doadores e receptores.

CORTICOSTEROIDES SISTÊMICOS
META-ANÁLISE \ ÍNDIA

Foi realizada uma revisão sistemática para avaliar o uso de corticosteroides sistêmicos (CS) 
no tratamento de pacientes com COVID-19. Nove estudos foram selecionados para metanálise, 
sendo três com SARS, um com MERS e cinco com COVID-19, totalizando 2.179 pacientes. A 
mortalidade foi alta em pacientes com SARS, MERS e COVID-19 combinados, que receberam 
tratamento com CS, comparada a quem não recebeu (RR:1,24; IC95% 1,08-1,42, I2: 61,26), com 
heterogeneidade moderada. Porém, não houve diferença significativa de mortalidade entre 
pacientes exclusivamente de COVID-19 (1.179) que receberam CS e os que não receberam (RR: 
1,26; IC95%: 0,96-1,66; I2: 74,46). Estes estudos apresentaram moderada a alta heterogeneidade. 
A meta-análise dos estudos exclusivamente com COVID-19 não encontrou diferença significativa de 
mortalidade entre tratados com CS e não tradados, corroborando com as recomendações do painel 
Surviving Sepses Campaign COVID-19 sobre utilização de baixas doses de CS com curta duração, em 
pacientes críticos de SRAG por COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A ferramenta AMSTAR-2 foi utilizada para avaliação da qualidade da meta-
análise, 7 de 16 critérios foram atendidos, caracterizando-se com baixa 
qualidade metodológica. Os principais pontos fracos foram a ausência da tabela 
com os artigos excluídos e as razões para exclusão, além de não ter mencionado 
o risco de viés dos estudos incluídos na metanálise. Apenas o viés de publicação 
foi analisado. Os autores apontaram os diferentes tipos de corticosteroides 
avaliados como uma limitação que pode ter tido impacto na análise.
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7

IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA
REVISÃO RÁPIDA \ CHINA

Esta revisão rápida teve como objetivo explorar a eficácia clínica e a segurança de imunoglobulinas 
intravenosas (IVIG) no tratamento de crianças com COVID-19 grave. Seis estudos envolvendo 198 
pacientes, de um total de 1519 artigos, foram incluídos nessa revisão (1 ensaio clínico randomizado, 4 
séries de casos e 1 relato de caso). Resultados conflitantes sobre sobrevida, mortalidade e incidência 
de infecção hospitalar entre os artigos incluídos, associados a baixa qualidade das evidências 
selecionadas, indicam que, atualmente, as evidências existentes são insuficientes para garantir a 
eficácia ou segurança de IVIG no tratamento de COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Três critérios (03/16) não se aplicaram nesta avaliação, uma vez que não houve 
metanálise dos dados. Alguns artigos podem não ter sido selecionados, já que 
apenas estudos publicados em chinês e inglês foram incluídos nessa revisão. 
Por fim, o tamanho total da amostra deste estudo foi insuficiente para permitir 
fortes conclusões, e a qualidade dos estudos incluídos foi geralmente baixa, o 
que afeta a certeza dos resultados,.

IMUNOSSUPRESSOR EM ESCLEROSE MÚLTIPLA (OCRELIZUMAB)
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Descrição do caso de paciente com esclerose múltipla, 58 anos, branco, homem, que 
faz uso de ocrelizumab (anticorpo monoclonal anti-CD20), com a última dose em agosto 
de 2019. Esse paciente foi admitido no Hospital por ter desenvolvido febre alta persistente 
e tosse severa. A imunofenotipagem de linfócitos de sangue periférico confirmou uma 
depleção completa de células B, conforme descreve a farmacodinâmica do ocrelizumab. Os 
resultados laboratoriais mostraram contagem de linfócitos (7,79 × 109 células/L, intervalo  
de 4,90  a 9,80 e 1,50  × 109 células/L, faixa de 1,10 a 4,80, respectivamente), com proteína C reativa 
elevada (63,1 mg/L, intervalo 0 a 5), discreto aumento dos níveis de interleucina-6 (IL - 6) (6 pg/ml, 
intervalo de 0 a 3,4) e hipogamaglobulinemia IgG moderada (6,5g/L). O diagnóstico de COVID-19 foi 
realizado a partir de duas amostras nasais para realização de RT-PCR, com resultado positivo em ambas. 
As Imagens de exame de raio X de tórax foram normais. O paciente foi tratado para o sintoma da febre, 
com paracetamol, que cessou em dois dias. Em seguida, recebeu alta, os parâmetros laboratoriais 
estavam normais e a concentração de proteína C reativa estava reduzida. Foi realizado um contato 
telefônico com o paciente e este relatou que não ocorreram novos eventos. Esse é o relato do primeiro 
caso de paciente que desenvolveu a COVID-19 com depleção de células B, sem complicações graves. As 
hipóteses dos autores são que a persistência de células B nos órgãos linfoides secundários, associada 
com uma resposta imune moderadamente reduzida (devido à falta de células B periféricas), podem 
ter desempenhado um papel favorável nesse paciente. A ausência do aumento significativo da IL-6 
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8

supostamente apoia essa hipótese. Caso essa possibilidade se confirme em mais casos, os autores 
sugerem a depleção celular tem efeito protetor para a manifestação grave da COVID-19, bem como o 
uso do imunossupressor, tais como o ocrelizumab, em casos sérios dessa doença.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
8/8 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Seguem 
alguns pontos a se considerar sobre o relato de caso: A história médica do 
paciente foi descrita não somente em momento prévio à admissão hospitalar. 
Embora o exame de imagem do pulmão tenha se mostrado normal, duas 
amostras nasais foram realizadas para confirmar o diagnóstico por RT-PCR 
juntamente aos parâmetros clínicos. Há autores que declaram conflitos de 
interesse com indústrias produtoras de imunossupressores.

ATIVADOR DE TECIDO PLASMINOGÊNIO (TPA)
MODELAGEM ESTATÍSTICA (MARKOV) \ NÃO SE APLICA

Os autores consideram que a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de COVID-19 está 
associada com deposição disseminada de fibrina intravascular e, por isso, há o interesse de explorar 
o papel da tPA em melhorar a mortalidade causada pela síndrome. Foi criado um modelo de Markov 
para estimar o impacto do uso do tPA sistêmico como resgate em pacientes com SRAG/COVID-19, 
além de um uso mais agressivo para intervenções em um estado anterior de progressão da doença. 
O modelo simulou 100.000 pacientes em estado crítico de COVID-19 em dois grupos: (1) receberam 
tPA imediatamente após o diagnóstico de SRAG (50.000) ou (2) receberam terapia padrão para SRAG 
(50.000). Os estados de transição foram: SRAG grave/moderada/leve, recuperação e morte, em ciclos 
de 7 dias (período de administração da tPA). Ademais, com base nos dados produzidos pela Imperial 
College of London, os autores também modelaram os seguintes cenários: (1) o tPA administrado 
apenas a pacientes elegíveis para terapia de resgate e (2) todos os pacientes que se apresentaram 
na UTI com SRAG. As estimativas para o modelo 1 foram extraídas da experiência de COVID-19 em 
Wuhan. Comparado aos pacientes que não receberam tPA, o paciente que recebeu o uso de terapia 
de resgate passou para a recuperação com mais rapidez e frequência. De forma correspondente, o 
uso de tPA foi associado à mortalidade reduzida (47,6% [tTPA] vs. 71,0% [sem tPA]) na conclusão do 
modelo. Em análise de sensibilidade, a utilização de tPA reduziu significativamente a mortalidade 
em 4 semanas para SRAG inicial leve (15,2% [tTPA] vs. 60,5% [sem tPA]), moderada (26,4% [tTPA] 
vs. 62,0% [sem tPA]) e pelos critérios de terapia de resgate (47,6% [tTPA] vs. 71,4% [sem tPA]). 
Quando expandida para toda a população com ventilação mecânica pelo COVID-19, a mortalidade 
foi drasticamente reduzida, tanto no cenário de distanciamento social ideal (39,1 [tPA] vs. 75,0 [sem 
tPA]), quanto no cenário sem distanciamento social (87,7 [tPA] vs. 168,8 [sem tPA]).9
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar a qualidade metodológica de estudos de 
modelagem matemática. Tais estudos têm limitações inerentes, por se tratarem 
de representações limitadas da realidade. As variáveis que “alimentam” o modelo 
foram coletadas de dois estudos que estudaram SARS em geral, um estudo 
sobre COVID-19 em Wuhan, e a efetividade do medicamento foi retirada de um 
ensaio sobre artérias coronarianas (GUSTO-I trial). Dessa forma, trata-se de um 
estudo de modelagem robusto, com análise de sensibilidade e alguns dados de 
COVID-19. No entanto, existe ainda grande incerteza associada, pois não existem 
dados clínicos sobre o uso de tPA em pacientes críticos com COVID-19.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os autores apresentaram uma revisão crítica das diferentes terapias que estão sendo utilizadas 
no tratamento da COVID-19, com o objetivo de informar os cardiologistas sobre mecanismo destes 
agentes terapêuticos menos familiares para estes especialistas. São mencionados os usos de 
terapias que atuam na entrada do vírus na célula, como cloroquina e hidroxicloroquina. Também 
são discutidos os análogos de nucleosídeos: remdesivir (GS-5734) incluído no SOLIDARITY; favipiravir 
(Avigan®), que em estudos preliminares, demonstrou ter uma atividade antiviral mais potente que o 
lopinavir / ritonavir; e ribavirina (COPEGUS®). Os inibidores de proteases, como lopinavir, geralmente 
usados junto com outro inibidor de protease (lopinavir/ritonavir [Kaletra®]), tem sido usado também 
no tratamento da COVID-19. Alguns estudos empregaram a dose de 400mg de Lopinavir e 100 mg de 
Ritonavir 2x/dia/14 dias, e apesar de não ter encontrado diferenças entre o grupo tratado e controle 
para alguns desfechos, a mediana de tempo de internação foi menor entre os tradados. Destaca-
se que esta combinação é um dos braços do estudo SOLIDARITY. Os imunomoduladores como IFN-
α/β e IFN-γ, tem sido utilizados. A combinação Lopinavir/Ritonavir e IFN-β1b está sendo avaliada 
no tratamento casos confirmados de MERS que foram hospitalizados, e também pelo SOLIDARITY. 
Outros imunomoduladores estudados são os inibidores de IL-6, Tocilizumabe (ACTEMRA®), 
glicocorticosteroides, Siltuximab (SYLVANT®) e Sarilumab (KEVZARA®).10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar a qualidade de revisões narrativas. O estudo 
cumpriu o objetivo de alertar os cardiologistas que estão atendendo pessoas 
com COVID-19, sobre possíveis fatores de risco, mecanismos de ação dos 
principais medicamentos e informar sobre 33 ensaios clínicos em curso.
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ AUSTRÁLIA

O estudo revisa compostos sintéticos e naturais com capacidade de inibir proteínas quinases 
PKA. Essas proteínas tem papel fundamental na regulação celular e sua desregulação implica na 
manifestação de doenças, como câncer, infecções virais, malária etc. Estudos apontam que o processo 
infeccioso do SARS-CoV-2 é dependente da desregulação de produção dessas proteínas e, portanto, 
a inibição da produção dessas quinases poderia ser uma abordagem terapêutica interessante. Dentre 
compostos naturais, os autores citam que Própolis, Pimenta de Sichuan e isolados de Melatonina 
e Triptolide possuem capacidade de inibir a produção das quinases e poderiam ser utilizados para 
estudos clínicos no combate à COVID-19. Além desses, medicamentos sintéticos como ivermectina, 
hidroxicloroquina e hidroxicloroquina+azitromicina são medicamentos com poder de ligação às 
regiões alvo para tratamento de COVID-19. É necessário observar que estão sendo desenvolvidos 
estudos clínicos com esses compostos para avaliação de sua eficácia.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação metodológica de revisões narrativas. Uma 
análise crítica do estudo permite inferir que se trata de uma revisão incompleta 
no que diz respeito às evidências que a literatura científica disponibiliza sobre 
compostos utilizados contra COVID-19. Faltam comentários adicionais sobre 
efeitos colaterais dos medicamentos, além de não haver indicativo das bases 
utilizadas para a seleção dos trabalhos citados. Igualmente, não há menção 
sobre termos empregados nas buscas e critérios de inclusão.

BARICITINIBE
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

O estudo discorre sobre a ação do inibidor da Janus quinase, Baricitinibe, utilizado por pacientes com 
artrite reumatoide, e seu reposicionamento para tratamento de pacientes acometidos por COVID-19. O 
medicamento tem efeito potencial sobre a endocitose de vírus em células pulmonares, por meio da inibição 
da enzima AAK1 e interferindo no mecanismo JAK-STAT. O artigo discute que o medicamento não deve ser 
administrado em pacientes com COVID-19, pois a contagem de neutrófilos e linfócitos desses doentes em 
geral é limítrofe ao recomendado para administração do fármaco, o que pode exacerbar quadros anêmicos. 
Além disso, foi observada elevação de níveis de creatina quinase em pacientes gravemente acometidos por 
COVID-19, representando um risco para administração de Baricitinibe que igualmente eleva a produção 
dessas enzimas relacionadas com lesões cardíacas. Por último, estudos apontam que a administração de 
Baricitinibe pode reativar vírus latentes, gerando coinfecções em pacientes acometidos por COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação metodológica de revisões narrativas. Uma 
fragilidade encontrada foi a não indicação das bases consultadas para a seleção 
dos estudos, bem como a omissão de critérios de inclusão. Por outro lado, a 
revisão aponta com clareza os motivos pelos quais o medicamento não deve ser 
recomendado aos acometidos por COVID-19.
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TERAPIA ANTICOAGULANTE
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA E FRANÇA

Trata-se da elaboração de recomendações, baseadas no levantamento de evidências científicas 
em várias bases, para a profilaxia e o gerenciamento do tromboembolismo venoso (TEV) associado 
a COVID-19, uma vez que este tem sido frequentemente relatado em casos da doença. O artigo traz 
recomendações de monitoramento para todas as fases da doença, inclusive para pacientes com 
sintomas leves a moderados, que não possuem a recomendação de internação. Os autores mencionam 
os fatores que devem ser considerados, como idade e presença de comorbidades tais como hipertensão, 
diabetes e doenças hemorrágicas. Em pacientes internados, sugerem um monitoramento contínuo 
da concentração de D dímero sanguíneo para avaliar o risco do desenvolvimento de TEV. Além disso, 
sugerem o uso de anticoagulantes como a heparina de baixo peso molecular (como a enoxaparina), 
em doses específicas para cada situação ou gravidade da COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de artigos de revisão narrativa. 
Em leitura crítica, o artigo faz um excelente levantamento dos fatores a serem 
monitorados que poderiam predispor ao surgimento de trombos e consequente 
TEV, em pacientes com a COVID-19. Apesar de não ter uma sugestão de 
esquema terapêutico preventivo ou de tratamento, o artigo pode servir como 
um guia inicial para consulta dos parâmetros a serem avaliados.

DIVERSAS TECNOLOGIAS 
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Trata-se de uma revisão narrativa na qual os autores discorrem sobre possíveis tratamentos para 
a COVID-19. A revisão menciona brevemente o andamento de estudos clínicos e resultados publicados 
com remdesivir, fosfato de cloroquina, arbidol (umifenovir), lopinavir/ritonavir, uso de anticorpos, 
desenvolvimento de vacinas e uso de células-tronco. Baseado no levantamento feito, acreditam que, 
atualmente, o remdesivir parece ser o medicamento mais promissor para o tratamento de pneumonia 
causada por COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de artigos de revisão narrativa. 
Deve-se ressaltar, contudo, que se trata de uma revisão muito breve sobre os 
possíveis tratamentos para a COVID-19 e que os próprios autores reconhecem 
que ainda é necessária a finalização dos ensaios clínicos randomizados para 
que qualquer recomendação possa ser feita.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti - HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo.

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°16

BUSCA REALIZADA ENTRE 24 E 26 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 25 ARTIGOS E 47 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



2

SUMÁRIO

Cloroquina ...............................................................................................................................................................................3
Ensaio Clínico Randomizado

Cloroquina ...............................................................................................................................................................................4
Estudo transversal

Cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina ......................................................................................................................4
Estudo transversal

Hidroxicloroquina ...................................................................................................................................................................5
Relato de caso

Hidroxicloroquina ...................................................................................................................................................................6
Relato de caso

Tocilizumabe e hidroxicloroquina ..........................................................................................................................................6
Relato de caso

Cloroquina e hidroxicloroquina .............................................................................................................................................7
Revisão narrativa

Nitazoxanida............................................................................................................................................................................8
Revisão sistemática rápida

Lopinavir/ritonavir..................................................................................................................................................................8
Ensaio clínico randomizado

Dipiridamol ..............................................................................................................................................................................9
Estudo clínico randomizado

Anticoagulantes ......................................................................................................................................................................9
Coorte retrospectiva

Diversas tecnologias .............................................................................................................................................................10
Coorte retrospectiva

Hidrocortisona ......................................................................................................................................................................11
Relato de caso

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA)  ......... 11
Série de casos

Oxigenação por membrana extracorpórea e lopinavir/ritonavir ......................................................................................12
Relato de caso

Eculizumabe ..........................................................................................................................................................................12
Série de Casos

Diversas tecnologias .............................................................................................................................................................13
Artigo de opinião

Quelantes de Ferro ...............................................................................................................................................................13
Revisão narrativa

Diversas tecnologias .............................................................................................................................................................14
Revisão narrativa

Diversas tecnologias .............................................................................................................................................................15
Revisão narrativa

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) . 15
Revisão narrativa

Vacina ....................................................................................................................................................................................16
Documento institucional

Diversas tecnologias .............................................................................................................................................................17
Revisão narrativa

Diversas tecnologias .............................................................................................................................................................17
Revisão narrativa

Ativador do Plasminogênio Tecidual (tPA) ..........................................................................................................................18
Revisão narrativa

Referências ............................................................................................................................................................................19

Apêndice 1: Protocolos de Ensaios Clínicos registrados em 24/04/2020 na Base ClinicalTrials.gov  ........................................17

Apêndice 2: Ensaios Clínicos sobre COVID-19 aprovados pela CONEp e informados em 22/04/2020 ...................................20

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



3

CLOROQUINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ BRASIL

Os autores descrevem a avaliação da segurança e eficácia de duas posologias diferentes de 
cloroquina (CQ) no tratamento de 81 pacientes graves, hospitalizados com COVID-19. Nesse ensaio 
clínico randomizado, paralelo, e duplo cego, os pacientes foram alocados em dois grupos: 41 deles 
(50,6%) no grupo de alta dose (600 mg 2x/dia, durante 10 dias), e 40 (49,4%) no grupo de baixa dose 
(450 mg 2x/dia no 1º dia, seguido de 450 mg 1x/dia por mais 4 dias); era esperada uma redução 
da letalidade em pelo menos 50% no grupo de alta dose, quando comparado ao grupo de baixa 
dose, após 28 dias de acompanhamento dos pacientes. Todos os pacientes do estudo receberam 
ceftriaxona (1g 2x/dia, por 7 dias) e azitromicina (500 mg 1x/dia, por 5 dias) no dia 0. Oseltamivir (75 
mg 2x/dia, por 5 dias) foi administrado quando havia suspeita de infecção por influenza. Os resultados 
preliminares (até o 13º dia de acompanhamento) indicam que a letalidade no grupo de alta dose foi de 
39,0% (16 de 41), contra 15,0% no grupo de baixa dose (6 de 40). Em relação à segurança, o grupo de 
alta dose apresentou mais casos (7 de 37 [18,9%]) de pacientes com prolongamento do intervalo QTc 
(QTc > 500ms), quando comparados ao grupo de baixas doses de CQ (4 de 36 [11,1%]). Esses achados 
levaram a interrupção imediata do uso de altas doses em pacientes de todas as idades, e todos eles 
foram revertidos para o grupo de baixa dose. Segundo os autores, esses resultados preliminares 
sugerem que a dose mais alta de CQ não deve ser recomendada para pacientes gravemente enfermos 
com COVID-19 por causa de seus potenciais riscos à segurança, especialmente quando administrados 
concomitantemente com azitromicina e oseltamivir.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

A avaliação usando a Ferramenta de Risco de Viés da Cochrane para estudos 
randomizados indica qualidade metodológica moderada. O estudo apresenta 
baixo risco de viés de seleção e de performance. Contudo, não foram descritas 
as medidas utilizadas para cegar os avaliadores dos desfechos (viés de detecção), 
e houve relato insuficiente das perdas e exclusões para permitir julgamento 
(viés de atrito). Trata-se de um estudo com resultados preliminares, dessa 
forma, a descrição dos dados de eficácia e segurança se limitou à análise da 
letalidade e eventos adversos até o 13º dia de acompanhamento dos pacientes 
(de um seguimento total de 28 dias) e de outros desfechos secundários, como 
necessidade de suporte de oxigênio ou de ventilação mecânica invasiva, etc. 
Nem todos os participantes tiveram diagnóstico confirmado por RT-PCR. Outras 
limitações apontadas pelos próprios autores incluem o pequeno tamanho 
amostral do estudo; seu delineamento em centro único; falta de grupo controle 
com placebo; e a ausência de critérios de exclusão com base nos valores 
inciais do intervalo QTc. Por fim, a maior média de idade no grupo de alta dose 
(idade média [DP], 54,7 [13,7] anos vs. 47,4 [13,3] anos) é considerada como 
um fator de confusão importante, podendo ter influência sobre os resultados 
preliminares apresentados.
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4

CLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ JAPÃO

Foram analisados os eventos adversos (EA) relacionados a sintomas neuropsiquiátricos associados 
ao uso de cloroquina (ou hidroxicloroquina) e mefloquina, reportados ao Sistema de Notificação 
de Eventos Adversos do FDA (FAERS), entre o 4º trimestre de 2012 e o 4º trimestre de 2019. Dos 
2.389.474 casos de EA reportados, 4.336 tiveram exposição a cloroquina, sendo que 520 (12%) casos 
desenvolveram EA neuropsiquiátricos seguidos do seu uso; e 67 tiveram exposição a mefloquina, 
com 28 (41,8%) casos de EA neuropsiquiátricos, não houve casos de exposição concomitante a 
cloroquina e a mefloquina. O cálculo do odds ratio ajustado (ORa) para idade e sexo, em relação a 
exposição a cloroquina, indica que houve associação estatística relacionada a amnésia (ORa: 1,30; 
IC95%: 1,02-1,66), delírio (ORa: 1,58; IC95%:1,06-2.34), alucinações (ORa: 2,12; IC95%: 1,54-2,92), 
depressão (ORa: 1,47; IC95%: 1,22-1,77) e perda de consciência (ORa: 1,31; IC95%: 1,03-1,66). Não 
houve associação estatisticamente significativa para outros eventos adversos, tais como suicídio, 
psicose, confusão e agitação. Quanto a mefloquina, todos os EA neuropsiquiátricos analisados, com 
exceção de sonolência, tiveram associação estatisticamente significativa. Os autores sugerem que as 
informações obtidas no estudo poderão ser importantes no momento atual em que a cloroquina tem 
sido considerada para o tratamento de pacientes com COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, foram atendidos 5/8 critérios. O estudo teve moderada 
qualidade metodológica. Os autores mencionaram algumas limitações do 
estudo, sendo as mais importantes foram: não terem avaliado o uso de 
medicações concomitantes ou a história médica dos pacientes, que podem 
ter contribuído para o desenvolvimento ou agravamento de alguns sintomas 
neuropsiquiátricos; e não considerar o tempo de uso e as doses de cloroquina 
e mefloquina utilizadas.

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ITÁLIA

O estudo analisou, por meio de farmacovigilância, os riscos de prolongamento do intervalo 
QT, Torsades de Pointes (TdP) e morte, associados a tratamentos com hidroxicloroquina (HCQ) e 
azitromicina (AZT). Foram analisados mais de 13,3 milhões de casos reportados ao FDA no Sistema 
de Eventos Adversos (FAER) no período de 1969 a 2019. As exposições analisadas foram HCQ/
cloroquina (CQ), azitromicina (AZT), HCQ/CQ + AZT, amoxicilina (AMX), HCQ/CQ + AMX. A AMX 
foi utilizada como controle para comparação dos efeitos entre as medicações. Os eventos de 
interesse foram morte por Torsades de Pointes (TdP)/prolongamento do intervalo QT; acidentes/
lesões e depressão foram os eventos controle. Os Percentual de relatórios reportados (PRRs) são 
interpretados como potencialmente significativos na farmacovigilância com base no nível mais 
baixo do IC 95% ≥ 2,0. Os resultados encontrados demonstraram que, quando a HCQ/CQ foi usada 
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5

sozinha, o PRR foi de 1,43 (IC95%: 1,29-2,59) para o desfecho TdP/prolongamento do intervalo QT; 
enquanto que para o uso de AZT sozinha, o PRR foi de 4,10 (IC95%: 3.80–4.42). Na combinação 
HCQ/CQ + AZT, o PRR foi de 3,77 (IC95%: 1.80–7.87). Para os controles com AMX, não foram 
encontrados resultados potencialmente significativos quando usada sozinha ou em combinação 
com HCQ/CQ. Os autores concluíram que, do ponto de vista dos eventos adversos específicos, 
o uso de HCQ/CQ parece ser relativamente seguro, porém, mais estudos são necessários para 
avaliar sua efetividade no tratamento da COVID-19. Já a AZT usada sozinha foi associada com TdP/
prolongamento do intervalo QT, o que serve de alerta para sua prescrição.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, foram atendidos 6/8 critérios. O estudo apresentou boa 
qualidade metodológica. As principais limitações são relativas a fonte de dados, 
já que os registros do sistema são auto reportados.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ALEMANHA 

Relato de caso de uma paciente de 77 anos com coração transplantado que contraiu COVID-19. 
O histórico médico da paciente incluía colite por citomegalovírus, septicemia, pneumonia, doença 
renal crônica, hipertensão e diabetes mellitus tipo 2. Após o diagnóstico de COVID-19 por meio de 
PCR em tempo real e tomografia computadorizada do pulmão que indicou pneumonia, foi iniciado 
tratamento com hidroxicloroquina 400mg duas vezes ao dia no primeiro dia, seguido de 200 mg 
duas vezes ao dia. Devido ao histórico de várias ouras complicações, foram introduzidos piperacilina/
tazobactama, cotrimoxazol, ganciclovir e o imunossupressor tracrolimus. Após 7 dias, a paciente 
apresentou melhora respiratória, dispensando cânulas nasais. Após 9 dias de administração de 
hidroxicloroquina, sinais de vírus não foram mais detectados e no décimo segundo dia a paciente 
recebeu alta. Os autores discutem que o tempo de administração e as doses utilizadas de 
hidroxicloroquina ainda precisam ser padronizadas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos, revelando estudo de boa qualidade 
metodológica. Dado a polêmica sobre o uso de hidroxicloroquina para 
acometidos por COVID-19, seria interessante que os autores discutissem os 
seus resultados à luz dos diversos estudos pré clínicos e clínicos com resultados 
contraditórios que estão sendo divulgados.
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6

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ SUÍÇA

Trata-se do primeiro relato de caso de uma grave crise hemolítica em um paciente com deficiência 
de G6PD (enzima glicose 6-fosfato desidrogenase), iniciada por infecção grave por SARS-CoV-2 e uso 
de hidroxicloroquina. Os autores alertam que a infecção grave de COVID-19 pode ser o gatilho inicial 
de crise hemolítica em pacientes com deficiência de G6PD. Descrevem ainda que, neste caso clínico, 
a administração de hidroxicloroquina pareceu piorar ou prolongar o estado hemolítico do paciente. 
Por fim, sugerem que, com a disseminação mundial da COVID-19, especialmente em regiões com 
alta prevalência de deficiência de G6PD, quedas rápidas na hemoglobina devem servir para alertar 
os médicos dessa possibilidade. Nesses casos, a hemólise deve ser criteriosamente avaliada, e 
caso confirmada biologicamente, deve-se analisar os esfregaços de sangue periférico em busca de 
anomalias condizentes com o diagnóstico de deficiência de G6PD.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
04/08 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. 
Houve ausência de descrição das características demográficas do paciente, 
do teste diagnóstico utilizado, do procedimento de tratamento do paciente, 
e de sua condição clínica após o uso da hidroxicloroquina. Uma vez que a 
hidroxicloroquina tenha sido utilizada por apenas 1 dia (dose única de 600 mg), 
sua relação com a piora do quadro de hemólise deve ser feita com cautela, já 
que infecções, por si só, são responsáveis por quadros hemolíticos importantes 
em pacientes com deficiência de G6PD.

TOCILIZUMABE E HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Relato de caso de paciente de 61 anos com rins transplantados acometido por COVID-19 e 
tratado com hidroxicloroquina e tocilizumabe. O paciente deu entrada no hospital com febre e 
suspeita de infecção urinária, sendo administrado o antibiótico meropenem; o mesmo fazia uso de 
imunossupressor ciclosporina e metilprednisolona. No terceiro dia de internação, com suspeita de 
COVID-19, o antibiótico foi suspenso e, por meio de raio X, foi diagnosticado pneumonia. Após três 
testes via PCR em tempo real, o paciente foi diagnosticado com COVID-19 no dia 9 de internação. No 
mesmo dia, o paciente foi submetido à oxigenação via cânula, hidroxicloroquina 200 mg duas vezes 
ao dia e ciclosporina reduzido pela metade da dose. Após dois dias sem melhora, a ciclosporina foi 
suspensa e a dose de metilprednisolona foi elevada para 16 mg por dia. Administração (off-label) 
de tocilizumabe 324 mg foi feita por via subcutânea. Com baixa contagem de glóbulos brancos, 
possivelmente como efeito colateral, foi administrada imunoglobulina intravenosa (0,3 g/kg). No 
dia 14, análise de urina indicou a presença de bactérias multi-resistentes, motivando a reintrodução 
de meropenem. Após raio-x do pulmão, foi adicionada azitromicina por via oral durante 3 dias. 
Não foi diagnosticada febre após a administração de tocilizumabe e o paciente foi apresentando 
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7

melhora de todos os indicadores, como os valores de oxigenação e concentração de IL-6. No dia 
22 de internação, o paciente recebeu alta. Apesar dos resultados positivos relatados, os autores 
discutem que não é possível generalizar o tratamento proposto por conta das contradições na 
literatura sobre a administração dos medicamentos.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos, revelando estudo de boa qualidade 
metodológica. Os autores realizaram uma análise crítica de seus resultados, 
confrontando com as informações que a literatura científica aborda, 
principalmente enfatizando o uso de hidroxicloroquina, cujos efeitos precisam 
ser mais explorados em estudos clínicos.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ CAMARÕES

Até o momento, a qualidade das evidências disponíveis para a eficácia clínica da CQ/HCQ sozinhas 
ou em combinação com outros fármacos é baixa, devido ao pequeno tamanho da amostra, resultados 
clínicos mal definidos e falta de randomização dos estudos. Assim, os resultados dos estudos clínicos 
iniciais ainda não podem ser considerados conclusivos. Mesmo assim, a promoção indiscriminada de 
CQ/HCQ resultou na falta desses medicamentos em vários países, auto-medicação e até overdoses 
fatais. Na África Subsaariana, onde a CQ é o tratamento de primeira linha contra malária há mais de 
dez anos, há dois outros agravantes: 1. O Plasmodium falciparum, uma das espécies de protozoários 
causadores da malária, é resistente a CQ. Assim, o uso indiscriminado dessa terapia pode não só 
não prevenir ou tratar a COVID-19, mas também aumentar a pressão seletiva de resistência de P. 
falciparum ou selecionar populações resistentes de outras espécies de Plasmodium, ainda sem 
resistência comprovada; 2. A limitada vigilância em saúde que ocorre em todo continente africano, 
que, devido a essa fragilidade, esses países são alvos de medicamentos de baixa qualidade e/ou 
falsificados. Deste modo, faz-se necessário a implantação, em todo continente africano, de uma rede 
de vigilância em saúde que consiga monitorar a produção, a distribuição e a pós-comercialização de 
medicamentos, além de garantir a saúde da população.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para se avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. No entanto, trata-se de um artigo bem escrito e bem fundamentado 
que levanta dados importantes a respeito do uso de medicamentos (CQ e 
HCQ) e suas consequências em um continente com sérios problemas nos 
serviços de saúde.
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NITAZOXANIDA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Revisão sistemática rápida que procurou evidências sobre a eficácia de nitazoxanida, tipicamente 
utilizada para infecções parasitárias, e que vem mostrando ação antiviral de amplo espectro, em especial 
em coronavírus murino, bovino e entérico humano, sugerindo possibilidade de reposicionamento para 
SARS-CoV-2. De acordo com uma série de critérios, repositórios de estudos e especificações técnicas, 
foram selecionados 5 estudos registrados no ClinicalTrials.gov. Todos os estudos estão em andamento, de 
modo que não existem evidências clínicas sobre a eficácia de nitazoxanida no tratamento de COVID-19. 
Até o momento, existem apenas evidências indiretas, como a redução dos sintomas da influenza em 
casos leves e inibição da replicação viral in vitro de outros coronavírus. Adicionalmente, em estudo in 
vitro, o medicamento inibiu a replicação viral de MERS-CoV e, em estudos com animais, demonstrou 
redução da concentração plasmática de citocinas inflamatórias, como IL-6.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 10/13 critérios foram atendidos, indicando boa 
qualidade metodológica. Contudo, o artigo não apresenta possibilidades de conclusões 
acerca do tema, visto que os estudos selecionados ainda estão em andamento.

LOPINAVIR/RITONAVIR
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

A eficácia e a segurança do uso combinado de lopinavir/ritonavir foram avaliadas em um estudo 
clínico randomizado. Um total de 199 pacientes com infecção por SARS-CoV-2 confirmada em laboratório 
foram submetidos à randomização por um programa de computador; 99 pacientes foram designados 
ao grupo teste (lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg duas vezes por dia durante 14 dias) e 100 pacientes 
ao grupo controle (atendimento padrão). Não houve diferença entre os grupos em relação ao tempo de 
melhora clínica (mediana, 16 dias vs. 16 dias; taxa de risco para melhora clínica = 1,31; IC 95%: 0,95 – 1,80; 
p = 0,09), mortalidade (estimativa de Hodges-Lehmann: -5,8; IC 95%: -17.3 a 5,7) e detecção de RNA viral 
(dia 5, 34.5% vs. 32.9%; dia 10, 50.0% vs. 48.6%; dia 14, 55.2% vs. 57.1%; dia 21, 58.6% vs. 58.6%; e dia 28, 
60.3% vs. 58.6%). Efeitos adversos gastrointestinais foram mais comuns no grupo lopinavir/ritonavir, mas 
eventos adversos graves foram mais comuns no grupo de atendimento padrão.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação de risco de viés em ECR da Cochrane, 
em geral, o estudo teve qualidade metodológica moderada. No artigo, os autores 
declaram usar um software para randomizar os pacientes nos dois grupos (baixo risco 
de viés). Também relatam e justificam a perda de alguns pacientes durante o estudo, 
e que esta perda não seria capaz de induzir viés ao trabalho (baixo risco de viés de 
atrito). No entanto, não houve cegamento dos avaliadores de desfecho e os autores 
comentam que este fato pode ter influenciado nos resultados do estudo (alto risco de 
viés). Um protocolo com os detalhes do desenho do estudo está depositado no site 
da revista científica (The New England Journal of Medicine), porém em chinês.
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DIPIRIDAMOL
ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Trata-se de um estudo no qual os autores buscaram avaliar o efeito do dipiridamol (DIP), fármaco 
que inibe a formação de trombos, sobre a COVID-19. Inicialmente, fizeram uma busca in sílico de 
possíveis medicamentos para COVID-19, na qual identificaram o DIP. Uma vez que o fármaco foi 
escolhido, fizeram uma validação in vitro utilizando células VERO-6 e observaram uma redução de 
mais de 50% da replicação viral do SARS-CoV-2 em comparação a cloroquina, que foi usada como 
controle. Em seguida, analisaram, retrospectivamente, uma coorte coletada aleatoriamente de 124 
pacientes com COVID-19, que revelou que a diminuição da contagem de linfócitos, aumento das 
concentrações de D dímero, proteína C reativa e concentrações de IL-6 foram significativamente 
associadas à gravidade da COVID-19. Para avaliar o potencial terapêutico do DIP como terapia adjuvante 
para promover a eliminação do vírus e reduzir o risco de hipercoagulabilidade, um estudo clínico 
aberto envolvendo 31 pacientes foi realizado no Hospital Popular do Condado de Dawu, China. Nesse 
ensaio, 14 pacientes receberam a DIP como terapia adjuvante e 17 pacientes que não receberam 
nenhum medicamento serviram como controle. Como resultado, a suplementação com dipiridamol 
foi associada a concentrações significativamente reduzidas de D dímero, aumento da recuperação 
de linfócitos e plaquetas na circulação e resultados clínicos significativamente melhorados em 
comparação com os pacientes controle.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação de risco de viés em ECR da Cochrane, 
em geral, o estudo teve qualidade metodológica moderada a ruim, com risco 
incerto de viés. Os autores não mencionam como foi feita a randomização dos 
pacientes, tampouco se o estudo foi cego para os participantes ou profissionais. 
Não é possível mensurar se todos os desfechos foram avaliados.

ANTICOAGULANTES
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

Observando a incidência de tromboembolismo venoso em pacientes acometidos por COVID-19, 
o estudo verificou o efeito do uso profilático e terapêutico de anticoagulante (heparina). De maneira 
retrospectiva, dois grupos foram comparados, 8 indivíduos no grupo com anticoagulante profilático 
e 18 indivíduos no grupo de anticoagulação terapêutica. A dose de anticoagulantes administrada 
inicialmente ficou a critério do médico e seu diagnóstico de risco de trombose. O grupo terapêutico 
foi tratado com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, com níveis de atividade 
anti-Xa entre 0.3-0.7 U/mL. Todos os indivíduos mostravam sintomas graves e se encontravam 
utilizando ventilação mecânica. Foi encontrada 69% de incidência de tromboembolismo, com 
proporção desse evento significativamente maior no grupo profilático (100% vs. 56%). A proporção dos 
eventos de tromboembolismo venoso encontrada no estudo foi maior do que em outros trabalhos. Os 
autores atribuem maior eficiência à estratégia de monitoramento implementada, incluindo triagens 
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sistematizadas e utilizando equipamento de ultrassom duplex completo. Por último, os autores 
sustentam o monitoramento constante de indícios de tromboembolismo em pacientes acometidos 
por COVID-19 e a pronta administração terapêutica de anticoagulante.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6/11 critérios foram atendidos, evidenciando qualidade metodológica 
moderada. Fatores de fragilidade do estudo são ausência de identificação de 
fatores de confusão, e como lidar com esses fatores, além do tamanho reduzido 
de amostra. Além disso, as doses consideradas profilática ou terapêutica não 
foram suficientemente descritas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

O objetivo do estudo foi investigar as reações adversas a medicamentos (RAMs) usando o sistema 
de farmacovigilância hospitalar chinês para monitorar ativamente a segurança de medicamentos de 
pacientes com COVID-19. Um total de 217 pacientes tiveram seus prontuários incluídos e investigados 
para “itens de gatilho” que sinalizassem uma possível RAM. Se essa possibilidade fosse identificada, 
a causalidade, o momento da ocorrência, os medicamentos suspeitos, e os desfechos clínicos das 
RAMs eram registrados. Um total de 94 RAMs foi identificado em 82 pacientes. A taxa de incidência 
de RAMs foi de 37,8%, sendo que 119 (54,8%) pacientes usaram umifenovir (arbidol), 179 (82,5%) 
pacientes usaram lopinavir/ritonavir e 37 (17,1%) pacientes usaram cloroquina. Não houve diferença 
significativa na proporção de gênero e doenças de base subjacentes entre os grupos que tiveram RAM 
e os que não tiveram. A análise univariada mostrou que os seguintes fatores foram associados a RAMs: 
tempo de permanência no hospital, uso combinado de agentes antivirais, número de medicamentos 
utilizados no hospital e histórico de alergias a medicamentos. Na análise multivariada, os fatores de 
risco para a ocorrência de RAM foram: o tempo de permanência (OR = 2,02; IC 95%: 1,03 – 3,96), 
número de medicamentos utilizados no hospital (OR = 3,12; IC 95%: 1,60 – 6,27) e doenças de base 
subjacentes (OR = 2,07; IC 95%: 1,02 – 4,23). Os distúrbios gastrointestinais (23,0%) foram as RAMs 
mais frequentes, seguidos pelos distúrbios hepáticos (13,8%), distúrbios da pele e anexos (4,15%) e 
hiperlipidemia (1,38%). Três casos de hiperlipidemia foram causados por lopinavir/ritonavir. A maioria 
das reações foi associada ao lopinavir/ritonavir e umifenovir com 63,8% e 18,1%, respectivamente. 
Cloroquina e antibacterianos foram semelhantes em causar RAMs com incidência de 5,31% e 4,25%, 
respectivamente.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 10 
de 11 critérios foram atendidos e 1 não se aplicava, o que indica boa qualidade 
metodológica. Os métodos para identificação de RAM estavam de acordo com 
os padrões internacionais. O estudo é muito relevante dada a quantidade de 
medicamentos administrados a pacientes com COVID-19.
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HIDROCORTISONA
RELATO DE CASO \ FRANÇA

Um homem de 69 anos, com histórico de hipertensão, foi diagnosticado com COVID-19. Apesar 
do histórico, a infecção por SARS-CoV-2 seria a mais provável causa da miocardite, segundo os 
autores. O paciente foi tratado com hidrocortisona por 9 dias com o objetivo de reduzir a inflamação – 
particularmente do miocárdio. Após três semanas, o paciente recebeu alta da UTI. Os autores sugerem 
que os médicos precisam prestar atenção a possibilidade de miocardite nos casos de COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
3/8 critérios foram atendidos, indicando baixa qualidade metodológica. 
Os seguintes itens não foram descritos ou de forma superficialmente: as 
características demográficas; histórico do paciente e condições clínicas atuais; 
intervenções ou procedimentos de tratamento; e eventos adversos.

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA ANGIOTENSINA 
(IECAS) E BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA 
ANGIOTENSINA (BRA) 
SÉRIE DE CASOS \ CHINA

Neste artigo, os autores avaliaram uma série de casos de pacientes hospitalizados no Hospital 
Central de Wuhan, China, no intuito de investigar se pacientes hipertensos que estão tomando inibidores 
da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) 
têm maior gravidade ou risco de mortalidade durante a hospitalização por COVID-19. De 1178 pacientes 
hospitalizados, 362 eram hipertensos (30,7%), e 115 deles (31,8%) estavam tomando IECA ou BRA. A 
mortalidade hospitalar por COVID-19 nos pacientes com hipertensão foi de 21,3%. A porcentagem de 
pacientes com hipertensão em uso de IECA ou BRA não diferiu daqueles com infecções graves e não 
graves (32,9% vs. 30,7%; P = 0,645) nem diferiu entre os não sobreviventes e sobreviventes (27,3% vs. 
33,0%; P = 0,34). Os autores sugerem que IECA ou BRA não estão associados à gravidade ou mortalidade 
de COVID-19 em pacientes hipertensos.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 08/10 
critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Contudo, 
não houve critérios claros para inclusão de pacientes nessa série de casos, nem 
informações demográficas do local/clínica onde os pacientes foram tratados. 
Segundo os próprios autores, o pequeno número de pacientes hipertensos em 
uso de IECA/BRA e hospitalizados com COVID 19, incluídos nesse estudo, não 
permite que uma generalização dos resultados possa ser feita para todos os 
pacientes com hipertensão, e é possível ainda que os IECA/BRA possam afetar 
a chance de hospitalização. Tal possibilidade não foi explorada e merece mais 
investigação. Por fim, não é descrito, no artigo, se o tratamento crônico com 
IECA/BRA foi mantido durante toda a hospitalização dos pacientes.
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OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA E 
LOPINAVIR/RITONAVIR
RELATO DE CASO \ JAPÃO

O estudo relata o caso de uso de técnica de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) 
durante tratamento de um homem de 45 anos acometido por COVID-19. O paciente fazia uso de 
medicamentos para diabetes mellitus, hipertensão e asma e deu entrada na unidade de cuidados 
críticos apresentando pneumonia. O paciente, em estado grave, foi imediatamente entubado e 
colocado sob respiração mecânica. Após apresentar agravos na oxigenação, foi introduzido à ECMO 
30 horas depois de sua entrada no hospital, e, 4 dias depois, foi diagnosticado com SARS-CoV-2 por 
meio de teste PCR em tempo real. Neste momento, o paciente foi posicionado de bruços. Lopinavir 
400mg/ritonavir 100mg começaram a ser administrados duas vezes ao dia. Os médicos indicaram que, 
mesmo com contraindicações e efeitos colaterais observados, escolheram esse tratamento em virtude 
da situação grave do paciente. Após observarem melhoras na complacência pulmonar, a ECMO foi 
retirada no dia 11, assim como ventilação mecânica e oxigenação nos dias 14 e 18, respectivamente. A 
estadia do paciente na unidade de tratamento intensivo durou 15 dias e testes de PCR em tempo real 
não indicaram sinais de SARS-CoV-2 nos dias 13 e 15 de internação. O paciente deixou o hospital dia 
24. O autores sustentam que não possuem dados científicos para discutir a efetividade do tratamento 
implementado, contudo relatam que os cuidados dispensados em sua unidade de cuidado intensivo 
podem ser replicados em outros hospitais.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 06/08 
critérios foram atendidos, revelando estudo de boa qualidade metodológica. 
Uma fragilidade do estudo é a falta de discussão dos prós e contras do tratamento 
implementado, especialmente em se tratando dos medicamentos, cujos efeitos 
são razoavelmente discutidos na literatura especializada.

ECULIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ITÁLIA

Trata-se do relato de quatro casos de pacientes com diagnóstico confirmado de infecção por 
SARS-CoV-2 e pneumonia grave ou síndrome respiratória aguda grave (SRAG) que foram tratados 
com até 4 infusões de eculizumabe como agente off-label. Os pacientes também foram tratados com 
terapia anticoagulante com enoxaparina, terapia antiviral com Lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, 
ceftriaxona, vitamina C, além de ventilação não invasiva. Todos os pacientes se recuperaram com 
sucesso após o tratamento com eculizumabe, além de ter sido observada redução dos marcadores 
inflamatórios e da concentração da proteína C reativa, além disso, a duração média da doença foi 
de 12,8 dias, indicando que o eculizumabe tem o potencial de ser um importante coadjuvante no 
tratamento de casos graves de COVID-19.16

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. Os autores não mencionaram as características 
demográficas dos pacientes, não discutiram efeitos adversos ou possíveis 
interações medicamentosas. Trata-se de dados preliminares do uso de 
eculizumabe enquanto aguardam o resultado de ensaio clínico em andamento.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
ARTIGO DE OPINIÃO \ FRANÇA E ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Neste artigo, os autores trazem uma lista com várias opções de tratamento contra a COVID-19 para 
pacientes com doença renal crônica (DRC). Os fármacos foram apresentados por classe de medicamentos, 
e para cada um, foi especificada a potencialidade de dano renal, e a necessidade ou não de ajuste 
de dose nessa população de pacientes com DRC. Fármacos como o remdesivir, tocilizumab, favipiravir, 
lopinavir/ritonavir, cloroquina e hidroxicloroquina, exemplos citados no artigo, já se encontram sob 
investigação clínica. Segundo os autores, a justificativa para fornecer essas informações aos nefrologistas 
é que provavelmente, para pacientes com DRC, o uso off-label desses medicamentos acontecerá, apesar 
da ausência de dados. Dessa forma, alertam que os médicos devem estar cientes dos possíveis ajustes 
de posologia e eventos adversos renais desses medicamentos neste grupo de pacientes.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 04/06 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica 
razoável. Não houve menção de um processo analítico das poucas referências 
citadas no artigo, que suportem a posição declarada pelos autores. Ademais, 
a informação sobre a necessidade de ajuste de dose trazida pelos autores foi 
apresentada de forma incompleta e superficial.

QUELANTES DE FERRO
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura na qual os autores discorrem sobre o papel 
do ferro para ativação de enzimas necessárias para replicação viral, o que também ocorre na 
família dos coronavírus. Além disso, os vírus tem a capacidade de modular o metabolismo do ferro 
no hospedeiro e alguns relatos reportam um mau prognóstico nas condições de sobrecarga de 
ferro em pacientes com infecção viral. Baseado em estudos que investigaram o papel do ferro 
sobre o HIV, os autores sugerem duas possíveis frentes para o tratamento da COVID-19: uso de 
medicamentos quelantes de ferro como a deferoxamina, deferiprona e deferasirox; ou via redução 
ou esgotamento do ferro celular através da regulação de genes envolvidos com o metabolismo do 
ferro, com a utilização de medicamentos agonistas da hepcidina, um regulador chave da entrada do 
ferro para a circulação em mamíferos.18
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de revisões narrativas. Em leitura 
crítica, os autores baseiam-se em resultados de testes feitos exclusivamente com 
o vírus da imunodeficiência humana, HIV, sendo que ainda não há evidências 
científicas sobre o uso de quelantes de ferro sobre atividade viral do SARS-
CoV-2. Os autores mencionam outros micronutrientes como zinco, magnésio 
ou cálcio como papel preponderante na atividade viral do SARS-CoV-2, porém 
terapias baseadas na modulação seja da concentração ou absorção desses 
micronutrientes ainda precisam ser melhor desenvolvidas.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Foi realizada uma revisão sobre o uso de antirreumáticos no tratamento da COVID-19, com as 
principais conclusões sobre cada terapia, conforme descrito a seguir. Glicocorticoides: baseado nas 
evidências atuais, eles não são recomendados para tratamento da pneumonia viral por COVID-19 
fora de ensaios clínicos. Anti-inflamatórios não esteroidais: resultados de pesquisas com pacientes da 
COVID-19 devem ser aguardados antes de indicar o uso dos medicamentos desta classe terapêutica, 
assim, o uso regular de AINEs como tratamento sintomático não deve ser recomendado. Cloroquina 
e hidroxicloroquina: tem sido utilizada por curto período de tempo (5-20 dias) de acordo com 
consenso de especialistas, as doses e o regime ideal ainda não estão estabelecidos para tratamento 
da COVID-19. Leflunomida: apesar de ter efeito antiviral contra vários agentes, existem poucos dados 
sobre dosagem, duração do tratamento e células-alvo da atividade antiviral, seu uso no tratamento da 
COVID-19 é duvidoso. Micofenolato de mofetil: é um forte agente imunossupressor, mas seus efeitos 
antivirais continuam inconclusivos. Metotrexato: seu uso como medicamento antiviral e como possível 
terapêutica contra a COVID-19 pode não ser adequado, pois já foi documentada sua capacidade de 
reativação de vários outros vírus. Colchicina: sua eficácia e segurança tem sido avaliada em estudos de 
fase II promovidos pela Sociedade Italiana de Reumatologia e pela Sociedade de Infectologia e Doenças 
Tropicais da Itália. TNF alfa: seu potencial uso na COVID-19 seria nos estágios iniciais da doença, por 
reduzir os níveis de TNF. Tolicizumabe: é um anticorpo monoclonal humanizado, direcionado contra 
receptores de IL-6, ensaios clínicos randomizados controlados tem avaliado seu uso na China e na 
Itália. Imunoglobulinas intra- venosas (IgIV): apesar da revisão sistemática sobre tratamento da SARS 
ter mostrado resultados inconclusivos, a IgIV tem sido sugerida como uma possível terapêutica no 
tratamento da COVID-19. Inibidores de Janus kinase (JAK): seu uso deve ser cuidadosamente avaliado, 
uma vez que pode reativar várias doenças infecciosas. Fator estimulador de colônias de granulócitos-
monócitos (GM-FEC): o uso de inibidores de receptores GM-FEC podem representar uma abordagem 
experimental adicional interessante no tratamento da COVID-19.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade de revisões narrativas. 
Os principais pontos fortes do artigo foram a descrição do mecanismo de ação 
e aplicabilidade dos antirreumáticos no tratamento da COVID-19, além de 
informar o status dos ensaios clínicos que estão avaliando esses medicamentos.
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Foi realizada uma revisão narrativa sobre os principais aspectos da morbimortalidade em 
pacientes da COVID-19, os principais agentes terapêuticos, além de medidas profiláticas e uso 
de produtos naturais da tradicional medicina indiana. Dentre as medicações antivirais off-label 
os autores descrevem a hidroxicloroquina, camostat, nafamostat, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, 
ribavirina, sofosbuvir, oseltamivir, zanamivir e promazine. Referem também o uso de plasma 
convalescente como antiviral. Outros antivirais em investigação são o remdesivir e emodin. Contra 
infecções secundárias é descrita a azitromicina. Para gerar resposta antiviral, são descritos os 
interferons alfa e beta. Para reduzir resposta imune, os corticosteroides foram descritos, e ainda 
com estas mesmas propriedades, porém com uso off-label, são descritos o tolicizumabe, anakinra, 
ruxolitinibe, upadacitinibe, baricitinibe e Imunoglobulinas IV. Ao final da revisão, os autores 
concluem que existe uma variedade de possíveis opções terapêuticas, sendo que a maioria ainda 
não foi submetida a testes pré-clínicos e clínicos intensivos. Apesar disso, eles ressaltam que 
estas terapias tem mérito, seja pela forma de ação, seja pelo conhecido mecanismo de interação 
vírus-hospedeiro, assim, devem ser cuidadosamente empregadas no tratamento da COVID-19, 
considerando o contexto certo, e o tempo e duração da aplicação.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade de revisões narrativas. 
As principais limitações do estudo estão relacionadas a ausência de menção de 
efeitos indesejados das terapias descritas

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA 
ANGIOTENSINA (IECAS) E BLOQUEADORES DOS 
RECEPTORES DA ANGIOTENSINA (BRA)
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O objetivo da revisão foi avaliar o impacto de Inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECAs) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) na expressão do receptor ACE2, pelo 
qual o vírus SARS-CoV-2 entra nas células. A revisão incluiu estudos em animais e em humanos. Para 
os propósitos do presente informe, somente os estudos em humanos serão descritos. Evidências de 
alterações na proteína ACE2 em humanos são derivadas de estudos que avaliaram a concentração 
de proteína ACE2 ou atividade enzimática na urina ou no soro/plasma. Dos 11 estudos incluídos, 7 
não mostraram efeito do uso de BRA/IECA sobre as concentrações de proteína ACE2 em nenhuma 
condição/grupo de pacientes. Um estudo documentou um pequeno aumento na ECA2 sérica 
atribuível ao uso de IECA entre pacientes com diabetes do tipo 1, mas não encontrou efeito do uso 
de BRA. Outro estudo encontrou uma diminuição proporcional ligeiramente maior na ECA2 urinária 
em pacientes com diabetes tipo 2 em uso de IECA/BRA, mas não distinguiu entre os efeitos do uso de 
IECA ou BRA. Em um estudo, os pesquisadores observaram que os indivíduos que usavam olmesartana 
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(BRA) tinham concentração de ECA2 aumentada, mas vários outros BRAs e IECAs não tiveram efeito. 
Em um estudo, o uso de IECA não teve efeito no controle, em pacientes com doença renal crônica 
no estágio 3-5 ou em diálise; o BRA teve apenas um pequeno efeito em pacientes em diálise. Além 
desses dados quantitativos, outro estudo utilizou análise imuno-histoquímica para avaliar a expressão 
da proteína ACE2 nos rins e não encontrou efeito dependente do IECA. Juntos, esses 12 estudos em 
humanos implicam na falta de associação entre a expressão da proteína ACE2 e o uso de BRAs ou IECA 
e apoiam a ideia de que é improvável que os IECA/BRA aumentem a ECA2 ou sejam prejudiciais no 
contexto da COVID-19.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Cabe destacar que os autores identificaram as fontes de informação 
pesquisadas (Pubmed e Google acadêmico) e os termos usados na pesquisa. 
Ademais, os autores somente incluíram estudos com expressão/atividade 
quantitativa/normalizada da proteína ACE2 e com tecidos relevantes para a 
infecção por SARS-CoV-2.

VACINA
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Em levantamento da Organização Mundial da Saúde, com atualização do dia 23 de abril, relata-se 
que há 6 candidatos a vacinas contra SARS-CoV-2 em fase clínica de avaliação. Os candidatos a vacina 
do tipo “Adenovirus type 5 vector” (desenvolvida pelo CanSino Biological Inc. junto com o Instituto de 
Biotecnologia de Pequim) e do tipo “ChAdOx1” (desenvolvida pela Universidade de Oxford) estão em 
fase 1 e 2 de pesquisa clínica. Já os candidatos dos tipos: “DNA plasmid vaccine Electroporation device” 
(Inovio Pharmaceuticals); Inativada (Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Instituto de Produtos 
Biológicos de Wuhan); Inativada com o adjuvante de vacinas Alum (Sinovac); e “LNP-encapsulated 
mRNA” (Moderna/NIAID) estão na fase 1 de desenvolvimento clínico. Outros 77 candidatos a vacina 
estão na fase pré-clínica.22

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. É um levantamento do cenário de desenvolvimento de vacinas 
para COVID-19, atualizado periodicamente.Im
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA E COREIA DO SUL

Os autores trazem neste artigo a epidemiologia, características clínicas, diagnóstico e tratamento 
da COVID-19. A partir da seção de tratamento, os autores descrevem um amplo panorama de estudos 
a partir de moléculas com potencial terapêutico contra as doenças MERS, SARS e COVID-19. Descreve 
a Cloroquina e a Hidroxicloroquina como uma opção para tratamento da COVID-19, bem como o uso 
destes em estudo clínico realizado em dez hospitais na China. O remdesivir, ao ser usado em estudo 
clínico, demonstrou a diminuição da gravidade dos sintomas, em paciente tratado nos EUA. Foi 
descrito também a diminuição da progressão dos sintomas quando pacientes na Coreia do Sul fizeram 
uso do Lopinavir/ritonavir, bem como a ausência de titulação de vírus após o tratamento com esses 
medicamentos. São descritas quatro moléculas promissoras: remdesivir, inibidor de protease vinil 
sulfona, peptídeo baseado em ECA 2 e 3CLpro-1. A hidroxicloroquina é menos tóxica que a cloroquina 
e, em estudo randomizado, foi proposto que a azitromicina em associação com a hidroxicloroquina 
seria uma promissora terapia contra a COVID-19. Uma outra potencial estratégia para tratamento da 
COVID-19 seriam os bloqueadores do receptor celular ECA 2. Os autores trazem também estudos, 
em condução, para a produção de vacina: a partir de antígenos da proteína Spike do SARS-CoV-2. 
Além disso, a partir de imunobioinformática identificaram treze epítopos nas células B que possuem 
antigenicidade contra a proteína Spike da SARS-CoV-2. Esses poderiam ser usados para a produção 
de vacinas. Os autores trazem estudos sobre o desenvolvimento de vacinas com tecnologia de RNA 
mensageiro e enfatiza que isso poderia acelerar a descoberta de uma vacina efetiva.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. Os 
autores não aprofundam sobre os achados dos estudos citados nessa revisão, 
objetivando mostrar as possíveis terapêuticas para infecções por SARS-CoV-2 de 
forma exploratória. A grande parte dos resultados que trazem são provenientes 
de estudos in vitro e in vivo, embora estes sejam extremamente importantes, 
esses estudos possuem baixo nível de evidência e seus resultados devem ser 
testados a partir de estudos clínicos robustos, a fim de mensurar os riscos e 
benefícios do uso de uma molécula em potencial como terapia medicamentosa.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Nessa revisão, os autores avaliam o reposicionamento de alguns medicamentos com potencial 
para tratar a COVID-19. 1) Lopinavir/ritonavir: em um ensaio clínico randomizado com 199 pacientes 
com COVID-19 não houve diferenças entre os grupos (teste e controle) em relação ao tempo de 
melhora clínica, mortalidade e detecção de RNA viral. No entanto, efeitos adversos gastrointestinais 
foram mais comuns no grupo lopinavir/ritonavir (Cao et al. 2020). 2) Remdesivir: têm apresentado 
resultados promissores no controle da COVID-19 como relatado em um estudo de caso (Holshue et 
al. 2020) e um estudo in vitro (Wang et al. 2020). 3) Favipiravir: um ensaio clínico com 200 pacientes 
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com COVID-19 mostrou que os pacientes que receberam a medicação levaram apenas quatro dias 
para testar negativo, enquanto o grupo controle levou 11 dias. Além disso, os sintomas de pneumonia 
reduziram significativamente no grupo teste (Watanabe, 2020). Em um ensaio clínico randomizado de 
pacientes com COVID-19, o tratamento com dois medicamentos (favipiravir e arbidol) foi avaliado. A 
recuperação clínica com sete dias de tratamento foi vista em 71% dos pacientes do grupo favipiravir, 
enquanto a recuperação no grupo arbidol foi de 55%. Na avaliação com pacientes hipertensos e/ou 
diabéticos, o tempo para redução da febre e alívio da tosse foi significativamente menor no grupo 
favipiravir (Chen et al. 2020). 4) Tocilizumabe: foi avaliado em 20 pacientes com COVID-19 grave e foi 
associado à redução da necessidade de oxigênio, resolução de lesões pulmonares, normalização da 
contagem de linfócitos, redução da concentração de proteína C reativa e alta hospitalar com tempo 
médio de internação de 13,5 dias (Xu et al. 2020).24

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores não demonstram como os artigos foram selecionados, 
no entanto, percebe-se que uma ampla pesquisa foi realizada e as referências 
utilizadas foram bem detalhadas. Ainda assim, é possível que os autores tenham 
escolhido referências para embasar opiniões próprias.

ATIVADOR DO PLASMINOGÊNIO TECIDUAL (TPA)
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

A COVID-19 é frequentemente associada com o desenvolvimento de problemas respiratórios, 
como a Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto (SARA). A SARA está relacionada com a inflamação 
do espaço alveolar do pulmão, aumentando a presença de citocinas pró-inflamatórias. Esta condição 
pode induzir a formação de trombos sanguíneos. Estudos relatam esta situação em pacientes 
acometidos por COVID-19, com possível desenvolvimento de Tromboembolismo venoso e revelando 
a necessidade de verificar tratamentos e o reposicionamento de drogas fibrinolíticas para pacientes 
com COVID-19. O estudo indica que, embora a administração de heparina previna a formação de novos 
coágulos, ela não é capaz de remover coágulos preexistentes. Com base em uma série de estudos 
pré-clínicos, clínicos, e relatos de caso, os autores indicam que o Ativador do Plasminogênio Tecidual 
(tPA), uma protease sérica, é eficaz para diluição de trombos e sua administração via nebulização 
poderia ser direcionada para o combate à SARA de acometidos por COVID-19.25

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não exitem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
Uma análise crítica permite observar que o estudo faz uma revisão ampla sobre 
o assunto e reúne diversas evidências sobre a eficácia do tratamento. Trata-se 
de um estudo de boa qualidade metodológica. Uma fragilidade é a ausência de 
explicações sobre bases pesquisadas e critérios de inclusão.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 24/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04359095/ 
Colômbia

Antimalárico; Antiviral; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina; 
Hidroxicloroquina + 
Lopinavir/Ritonavir; 
Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 Universidad Nacional 
de Colombia; Pontificia 
Universidad Javeriana; 
Cl√≠nica Universitaria 
Colombia; Hospital 
Universitario San 
Ignacio; Hospital 
Universitario Nacional 
de Colombia; Cl√≠nica 
Reina Sof√≠a; 
Fundaci√≥n Cardio 
Infantil; Hospital 
Universitario

2 NCT04359615/ Irã Antiviral; Antimalárico Favipiravir + 
Hidroxicloroquina

Hidroxicloroquina Ainda não recrutando 24/04/2020 Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences

3 NCT04359316/ Irã Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina Ainda não recrutando 24/04/2020 Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences

4 NCT04361318/ Egito Antimalárico; 
Antiparasitário

Hidroxicloroquina+ 
Nitazoxanida

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 Tanta University

5 NCT04359953/ França Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples; Anti-
hipertensivo

Hidroxicloroquina; 
Azitromicina; Telmisartana 

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 University Hospital, 
Strasbourg, France

6 NCT04362332/ 
Holanda

Antimalárico Cloroquina; 
Hidroxicloroquina

Tratamento padrão Recrutando 24/04/2020 UMC Utrecht; ZonMw: 
The Netherlands 
Organisation for 
Health Research and 
Development
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 24/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

7 NCT04359537/ 
Paquistão

Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia pré exposição

Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Shaheed Zulfiqar 
Ali Bhutto Medical 
University

8 NCT04360759/ África 
do Sul

Antimalárico Cloroquina; 
Hidroxicloroquina para 
pacientes com co-infecção 
de HIV e COVID-19

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 University of Cape 
Town

9 NCT04361461/ Brasil Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

 Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina Ainda não recrutando 24/04/2020 Apsen Farmaceutica 
S.A.; Hospital S√£o 
Paulo

10 NCT04360356/ Egito Antiparasitário Ivermectina + nitazoxanida Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 Tanta University

11 NCT04359680/ EUA Antiparasitário Nitazoxanida como profilaxia 
pré e pós exposição

Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Romark Laboratories 
L.C.

12 NCT04362176/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Vanderbilt University 
Medical Center; Dolly 
Parton

13 NCT04358783/ México Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 Hospital Universitario 
Dr. Jose E. Gonzalez

14 NCT04359810/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Plasma comum Ainda não recrutando 24/04/2020 Max R. O'Donnell; New 
York Blood Center; 
Columbia University

15 NCT04361253/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Plasma comum Ainda não recrutando 24/04/2020 Brigham and Women's 
Hospital

16 NCT04361422/ Egito Produtos Anti-Acne Isotretinoína Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 Tanta University

17 NCT04362124/ 
Colômbia

Imunoterapia Vacina BCG Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Universidad de 
Antioquia

18 NCT04362137/ País 
não declarado

Antineoplásico Ruxolitinib Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Novartis 
Pharmaceuticals; Incyte 
Corporation; Novartis
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 24/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

19 NCT04361942/ 
Espanha

Terapia celular Células estromais 
mesenquimais alogênicas

Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Red de Terapia Celular; 
Citospin; University 
of Valladolid; Castilla-
Le√≥n Health Service; 
Hospital del R√≠o 
Hortega; Instituto de 
Salud Carlos III

20 NCT04361643/ 
Espanha

Imunossupressor Lenalidomide Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Hospital Universitario 
Getafe

21 NCT04361214/ EUA Antinflamatórios 
antireumáticos

Leflunomida Sem comparador Ainda não recrutando 24/04/2020 University of Chicago

22 NCT04359277/ EUA Anticoagulantes Anticoagulantes em alta 
dose

Anticoagulantes em 
baixa dose

Recrutando 24/04/2020 NYU Langone Health

23 NCT04362085/ Canadá Anticoagulantes Anticoagulação terapêutica Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 St. Michael's Hospital, 
Toronto; University 
of Vermont Medical 
Center

24 NCT04362189/ EUA Terapia celular; 
Antimalárico; 
Antibióticos sistêmicos 
simples

Células-tronco 
mesenquimais derivadas de 
tecido adiposo alogênicas 
+ Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina + 
Azitromicina + Placebo

Ainda não recrutando 24/04/2020 Hope Biosciences; 
Advanced Diagnostics 
Healthcare; Hope 
Biosciences Stem Cell 
Research Foundation

25 NCT04359511/ França Glicocorticóide 
sistêmico

Prednisona Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 University Hospital, 
Tours

26 NCT04360551/ EUA Anti-hipertensivo Telmisartana Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 University of Hawaii
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 24/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

27 NCT04358549/ EUA Antiviral Favipiravir Tratamento padrão Recrutando 24/04/2020 Fujifilm 
Pharmaceuticals U.S.A., 
Inc.

28 NCT04358809/ India Produto biológico Suspensão de 
Mycobacterium morta por 
calor (autoclave)

Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Cadila 
Pharnmaceuticals; 
Council of Scientific and 
Industrial Research, 
India

29 NCT04360980/ Irã Antigotoso Colchicina Tratamento padrão Recrutando 24/04/2020 Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences

30 NCT04358406 Produto biológico Gelsolina plasmática 
humana recombinante (Rhu-
pGSN)

Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 BioAegis Therapeutics 
Inc.

31 NCT04360876/ EUA Corticosteróide Dexametasona Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 University of Colorado, 
Denver

32 NCT04360122/ Egito Anti-helmíntico; 
Imunoestimulante; 

Levamisole; Isoprinosine Levamisole + 
Isoprinosine

Ainda não recrutando 24/04/2020 Ain Shams University

33 NCT04360824/ EUA Antitrombótico Enoxaparina 40mg Enoxaparina até 80 mg Ainda não recrutando 24/04/2020 University of Iowa

34 NCT04359654/ Reino 
Unido

Medicamento para 
fibrose cística

Dornase Alfa em solução 
para inalação [Pulmozyme]

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 University College, 
London

35 NCT04362111/ EUA Produto biológico Anakinra Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 University of Alabama 
at Birmingham

36 NCT04361032/ Tunisia Produto biológico; 
Medicamento para 
anemia

Tocilizumab Deferoxamine Ainda não recrutando 24/04/2020 Abderrahmane Mami 
Hospital; Eshmoun 
Clinical Research 
Centre; Datametrix
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 24/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

37 NCT04359862/ 
Espanha

Anestésicos gerais 
voláteis e gasosos; 
Anestésicos gerais 
injetáveis

Sevoflurane Propofol Recrutando 24/04/2020 Fundaci√≥n para la 
Investigaci√≥n del 
Hospital Cl√≠nico de 
Valencia

38 NCT04361474/ França Glicocorticóide tópico Budesonida nasal Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 Fondation 
Ophtalmologique 
Adolphe de Rothschild; 
Hopital Lariboisi√®re

39 NCT04358614/ Itália Antineoplásico  Baricitinib Tratamento padrão Completo 24/04/2020 Fabrizio Cantini; 
Hospital of Prato

40 NCT04360096/ EUA Tratamento para 
hipertensão pulmonar

Aviptadil (VIP) Placebo Ainda não recrutando 24/04/2020 NeuroRx, Inc.

41 NCT04361552/ EUA Produto biológico Tocilizumab Tratamento padrão Recrutando 24/04/2020 Emory University; 
National Cancer 
Institute (NCI)

42 NCT04359303/ 
Espanha

Dispositivo médico Terapia com ozônio 
endovenosa

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 Javier Hidalgo Tallón; 
Sociedad Española de 
Ozonoterapia

43 NCT04361526/ 
Espanha

Dispositivo médico Adsorção de citocinas Tratamento padrão Recrutando 24/04/2020 Manuel Castell√†; 
Hospital Clinic of 
Barcelona

44 NCT04362059/ Reino 
Unido

Dispositivo médico Sistema de administração 
de medicamentos AeroFact-
COVID

Tratamento padrão Ainda não recrutando 24/04/2020 University Hospital 
Southampton NHS 
Foundation Trust; Bill 
and Melinda Gates 
Foundation; University 
College, London
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 24/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

45 NCT04359901/ EUA Produto biológico Sarilumabe Tratamento padrão Recrutando 24/04/2020 Westyn Branch-Elliman; 
VA Boston Healthcare 
System

46 NCT04359329/ EUA Terapia hormonal Estradiol Sem comparador Recrutando 24/04/2020 Sharon Nachman; 
Stony Brook University

47 NCT04359290/ 
Alemanha

Antineoplásico Ruxolitinib Sem comparador Ainda não recrutando 24/04/2020 Philipps University 
Marburg Medical 
Center
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti - HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°17

BUSCA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 9 ARTIGOS

Não foram achadas atualizações na base Clinical Trials. A distribuição da frequência das 

publicações encontradas é apresentada, por classes, segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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HIDROXICLOROQUINA
SÉRIE DE CASOS \ FRANÇA

Nesse estudo observacional, os autores descrevem o curso clínico da COVID-19 (entre 29/03 e 
06/04/2020) em 17 pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), tratados cronicamente com 
hidroxicloroquina (HCQ) por 7,5 anos em média [variação de 0,5 – 29,8]). Doze pacientes (71%) eram 
também tratados com prednisona (doses ≤ 10mg/dia), e sete (41%) com um imunossupressor. Na 
admissão dos pacientes, a HCQ e a prednisona foram mantidas na mesma dose, enquanto que os 
imunossupressores foram interrompidos ou tiveram doses diminuídas. Nenhum tratamento antiviral 
adicional foi iniciado. Antibióticos foram administrados em nove casos (53%). Um total de 14 pacientes 
(82%) necessitou de internação hospitalar, incluindo 7 (41%) em UTI; oxigenoterapia foi necessária 
em 11 pacientes (65%). Em 07/04, cinco pacientes (36%) receberam alta, sete (50%) permaneceram 
hospitalizados e dois (14%) morreram. Nenhum paciente apresentou sinais clínicos de lúpus durante 
a curso da COVID-19. Autores concluem que, com uma alta prevalência de comorbidades, como 
doença renal crônica e obesidade, os pacientes com LES podem sofrer de formas graves da COVID-19. 
Com base na observação de que a maioria dos pacientes com LES neste estudo recebeu tratamento a 
longo prazo com HCQ, com concentrações sanguíneas dentro da faixa terapêutica, parece que a HCQ 
não previne a COVID-19, pelo menos suas formas graves, em pacientes com LES.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 08/10 
critérios foram atendidos. Não houve menção sobre informações demográficas 
do local/clínica onde os pacientes foram tratados, nem informações sobre a 
utilização de uma análise estatística apropriada. Apesar da ausência dessas 
informações, considera-se que o artigo possui boa qualidade metodológica, 
uma vez que apresentou, de forma clara, as informações demográficas dos 
pacientes e suas características basais, os resultados de laboratório e de 
evolução clínica durante o tratamento desses pacientes, e uma conclusão 
coerente com os achados do estudo.

CLOROQUINA E CLARITROMICINA
RELATO DE CASO \ COLÔMBIA

Descrição de caso de um paciente com 34 anos, sexo masculino, com obesidade grau II, febre 
baixa, calafrios, fadiga, tosse, produção de expectoração clara, mialgia, artralgia, rinite e fraqueza 
que iniciaram em 4 dias após o retorno da Espanha. Em sua admissão, os seus sinais vitais estavam 
normais, bem como seu exame físico. Em exame laboratorial, houve leucopenia leve e aumento de 
proteína C reativa. No primeiro momento, houve suspeita de Dengue, resultando em teste negativo. 
Posteriormente, em exame de hemocultura, constatou-se colonização por Staphylococcus auriculares. 
Paciente com febre e sintomas respiratórios persistentes, iniciou-se tratamento com ampicilina/
sulbactam (IV.3 g q4h) e claritromicina(IV.500 mg q12h) por suspeita de pneumonia adquirida na 
comunidade. Como diagnóstico diferencial para a pneumonia viral, foram realizados exames de 
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imagem, apresentando opacidade pulmonar em vidro fosco periférica com consolidações. No segundo 
dia de internação, com os sinais vitais estáveis e a ausência de sintomas respiratórios graves, recebeu 
oseltamivir (VO 75mg q 12h). No terceiro dia, confirmou o resultado positivo por rRT-PCR (transcrição 
reversa em tempo real- PCR) para infecção por SARS-CoV-2. No quarto dia, iniciou o uso da Cloroquina 
(VO,300mg, q12h) por 10 dias, em uso concomitante com oseltamivir e antibióticos. No quinto dia, 
a contagem de plaquetas estava próxima do normal, ainda com febre, tosse e leucopenia, embora 
sem o uso de suporte de oxigênio e exame físico pulmonar normal. Iniciou o uso de Trazodona para 
ansiedade. No sexto dia, apresentou diminuição das consolidações pulmonares. No sétimo dia, 
paciente já estava sem tosse, sem febre, sem dispneia e com exames laboratoriais normais, exceto 
pela presença de leucopenia e linfopenia. No oitavo dia, a leucopenia melhorou e foi descontinuado o 
uso de cloroquina e oseltamivir, completando 5 dias de tratamento. No nono dia, sua condição clínica 
foi significativamente melhorada, com resultado negativo por rRT-PCR e recebeu alta hospitalar neste 
dia. Portanto, o paciente não precisou de ventilação mecânica e nem de admissão em unidade de 
tratamento intensivo. Após 9 dias de alta, o paciente permaneceu sem sintomas e foi considerado 
recuperado. Os autores salientam que, a partir de seu estudo, não se pode ter certeza do efeito 
antiviral da cloroquina e claritromicina, embora os medicamentos tenham sido bem tolerados e sem 
a presença de eventos adversos em seu relato de caso.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
08/08 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica 
do estudo. Os autores descrevem originalmente o uso de um análogo de 
eritromicina, claritromicina, que, assim como a azitromicina, vem sendo 
usada em pacientes com infecção por SARS-CoV-2. Os autores realizaram o 
acompanhamento após a alta hospitalar para descrição completa de desfechos. 
Embora os desfechos tenham sido favoráveis neste relato de caso, não se pode 
extrapolar essas evidências sem a realização de estudos clínicos randomizados. 

INIBIDORES ESPECÍFICOS DA IL-1 E IL-6
REVISÃO SISTEMÁTICA \ REINO UNIDO

Nesta revisão, os autores descrevem a avaliação e análise sistemática da eficácia de inibidores 
específicos da interleucina-1 (IL-1) e interleucina-6 (IL-6) no tratamento de infecções relacionadas 
ao SARS-CoV-2. Foram selecionados 310 estudos originais, incluindo resumos de conferências e 
relatos de casos, relacionados ao uso dos fármacos anakinra, tocilizumab, sarilumab e siltuximab, 
em pacientes com mais de 18 anos com suspeita ou confirmação de COVID-19. Após a remoção de 
duplicatas e triagem, três artigos foram selecionados para inclusão, e dois outros estudos adicionais 
foram identificados após uma pesquisa em bases de pré-impressão, fornecendo um total de 5 estudos 
e 59 pacientes envolvidos. Quatro estudos eram sobre o tocilizumab e apenas um sobre o siltuximab. 
Não foram identificados estudos publicados para o anakinra e o sarilumab. Os desfechos de eficácia 
avaliados foram o tempo até a alta hospitalar (dias) e a gravidade da COVID-19 (escala ordinal medida 
no 15º dia, baseada em óbito, hospitalização, necessidade de oxigenoterapia e alta). Segundo os 
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5

autores, embora esses desfechos tenham sido relatados de forma inconsistente nos artigos incluídos, 
os dados sugerem que muitos pacientes experimentaram uma melhora clínica no 7º dia após o 
início do tratamento. Nesta revisão sistemática, os pesquisadores ressaltam que concentrações 
plasmáticas de IL-6 parecem estar elevadas em pacientes com COVID-19 grave e apontam que agentes 
imunomoduladores têm um papel plausível no tratamento de COVID-19. Os autores concluem dizendo 
que esses achados justificam a necessidade de estudos clínicos randomizados bem projetados, com 
grupos de controle simultâneos para explorar ainda mais essa hipótese.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for 
systematic reviews, 11/16 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade 
metodológica. Dois critérios não puderam ser aplicados, uma vez que não houve 
meta-análise dos dados nessa revisão. Não houve informação sobre estudos 
excluídos, nem justificativa para as exclusões. Não foram relatadas as fontes 
de financiamento para os estudos incluídos, nem alguma fonte potencial de 
conflito de interesses, incluindo possibilidade de financiamento recebido pelos 
autores para a realização desse estudo. Em adição, segundo os próprios autores, 
todos os estudos incluídos nessa revisão foram relatos de casos individuais ou 
séries retrospectivas não randomizadas, de tamanho amostral relativamente 
modesto, com alto risco, ou risco moderado de vieses, e, portanto, sugerem 
que tais resultados precisam ser reproduzidos em ensaios clínicos prospectivos 
bem conduzidos, antes que essas terapias imunomoduladoras possam ser 
recomendadas para uso clínico.

BARICITINIBE
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ ITÁLIA 

A eficácia e a segurança do uso do baricitinibe foram avaliadas em um estudo clínico na Itália. 
Vinte e quatro pacientes com COVID-19 moderada foram divididos em dois grupos: teste (baricitinibe 4 
mg/dia) e controle (atendimento padrão). A divisão entre os grupos ocorreu de forma consecutiva, os 
doze primeiros receberam o medicamento teste e os doze últimos o tratamento padrão. A avaliação foi 
realizada por duas semanas.  Febre, saturação periférica de oxigênio capilar, relação entre pressão parcial 
de oxigênio arterial e fração de oxigênio inspirado, concentração de proteína C reativa e escore para 
alerta precoce modificado melhoraram significativamente no grupo tratado com baricitinibe quando 
comparados ao grupo controle. Em pacientes tratados com baricitinibe, nenhum evento adverso foi 
registrado após 2 semanas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação de risco de viés em ECR da 
Cochrane, em geral, o estudo teve qualidade metodológica razoável. O método 
de randomização adotado não foi o mais adequado e o desenho aberto desse 
ensaio clínico implica em alto risco de viés. O pequeno tamanho amostral é mais 
uma limitação desse estudo. Deste modo, é necessário cautela ao extrapolar os 
resultados aqui apresentados.
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INTERFERON LAMBDA
REVISÃO NARRATIVA \ GRÉCIA

A tempestade de citocinas, uma reação hiper inflamatória, tem papel-chave nos casos de 
COVID-19 grave. Trata-se de um mecanismo de proteção que visa limitar a propagação do vírus, mas 
os danos causados por essa resposta são prejudiciais ao organismo. A tempestade de citocinas é 
modulada, principalmente, pelos interferons (IFN). O IFN λ desempenha função essencial para manter 
uma resposta antiviral balanceada no trato respiratório, ao passo que os IFN tipo I desencadeiam uma 
hiper inflamação que pode levar à doença grave. Além disso, IFN λ são induzidos com menor carga 
viral, respondendo prontamente a infecção. Ao contrário do IFN tipo I, que tem resposta mais tardia. 
Ou seja, IFN λ constitui um agente terapêutico promissor para reduzir tanto a carga viral, como a 
hiper inflamação, evitando as consequências mais graves da COVID-19, como pneumonia e síndrome 
respiratória aguda grave.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de revisões narrativas. 
Este estudo se mostrou superficial, com certa tendência dos autores em 
diminuir a importância dos IFN tipo I para aumentar a importância do IFN 
λ na resposta à tempestade de citocinas. Apesar dos autores comentarem 
o promissor papel terapêutico do IFN λ no controle da COVID-19, nenhum 
dado contundente foi apresentado.

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA 
ANGIOTENSINA (IECAS) E BLOQUEADORES DOS 
RECEPTORES DA ANGIOTENSINA (BRA)
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Nesta revisão narrativa, os autores inicialmente discorrem sobre a patogênese da COVID-19 via 
ligação do SARS-CoV-2 com a enzima conversora de angiotensina-2 (ECA2). Em seguida, descrevem 
que ocorre um desequilíbrio na ação de peptídeos derivados de ECA1/ECA2, levando a alterações 
pulmonares e cardíacas, contribuindo para piora do quadro na COVID-19. Esse desequilíbrio de 
ECA1/ECA2 ocorre devido à ligação do SARS-CoV-2 a ECA2, reduzindo a conversão mediada de 
peptídeos ANG II em ANG, que neutralizam os efeitos fisiopatológicos do ANGII gerado pela ECA1. 
Baseados nessa hipótese, os autores sugerem várias abordagens para o tratamento da COVID-19 
para restaurar o equilíbrio ACE1/ACE2: 1) uso de bloqueadores do receptor ANG II (BRA); 2) uso 
de inibidores da ECA1 (IECAs); 3) uso de agonistas de receptores ativados por peptídeos derivados 
de ACE2; 4) uso de peptídeos ACE2 ou ACE2 humanos recombinantes como iscas para o vírus. 
Os autores preveem que a redução do desequilíbrio da ECA1/ECA2 diminua a morbimortalidade 
associada a COVID-19, especialmente em pacientes vulneráveis. É importante ressaltar que os IECA 
e BRA podem ser rapidamente reposicionados para testar sua eficácia no tratamento da COVID-19.6
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, os 
autores não sugerem nenhum medicamento específico para modulação das 
vias em potencial para tratamento da COVID-19. Mencionam ensaios clínicos 
randomizados em andamento e resultados de estudos in vitro e pré-clínicos 
em animais; Porém, a efetividade dos inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina (IECAs) e dos bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) 
para COVID-19 ainda não pode ser confirmada.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA, MALÁSIA E REINO UNIDO

Trata-se de uma revisão narrativa que comenta os primeiros 75 dias de surto da COVID-19. Os 
autores discorrem sobre a epidemiologia da doença, suas manifestações clínicas, transmissão, além 
de estratégias de prevenção adotadas por vários países. Em seguida, comentam possíveis terapias 
que podem ser utilizadas e que estão em desenvolvimento, como: Uso de antivirais: oseltamivir, 
ganciclovir, remdesivir, lopinavir/ritonavir. A ribavirina, penciclovir, nitazoxanida, nafamostat, 
cloroquina e favipiravir foram testadas in vitro e tem potencial para serem utilizadas contra o SARS-
CoV-2, apesar da ribavirina, penciclovir e favipiravir serem consideradas menos efetivas devido 
a necessidade de altas dosagens; Terapia antibiótica: utilizados principalmente em pacientes com 
imunidade comprometida para prevenir co-infecções bacterianas. As classes mais usadas foram as 
cefalosporinas, carbapenêmicos e quinolonas, em combinação com o uso de antivirais; Proteínas de 
fusão (ECA2-Ig): testes in vitro de fusão de proteína à ECA2 para inibir a ligação do SARS-CoV-2; Vacinas: 
estão em desenvolvimento vacinas de RNA ou para um epítopo específico do vírus da COVID-19; Terapia 
Celular: uso de células mesenquimais que permitem a regeneração tecidual e redução significativa 
de marcadores inflamatórios. Além da revisão dos possíveis tratamentos, relatam alguns casos de 
pacientes que foram tratados com os medicamentos antivirais, combinados ou não (entre si ou com 
antibióticos). Posto isso, recomendam que os pacientes diagnosticados com a COVID-19 devem ser 
tratados com terapia antiviral combinada com antibióticos, além de oxigenioterapia, uma vez que as 
vacinas ainda não estão disponíveis e que os demais tratamentos ainda não tem os resultados dos 
seus ECR validados.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar revisões narrativas. Os autores fazem 
uma revisão sobre a epidemiologia da COVID-19, porém os tratamentos 
mencionados ainda não são efetivamente comprovados como eficazes.
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DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ NÃO SE APLICA

Nessa revisão narrativa, os autores sumarizam as opções terapêuticas potenciais para COVID-19 e 
descrevem seus potenciais mecanismos de ação. Tratamentos antivirais. Remdesivir: a Gilead Sciences 
anunciou um estudo clínico sobre a eficácia do remdesivir no COVID-19 (Grein et al., 2020). No entanto, 
o tamanho da amostra deste estudo foi pequeno (n = 53). Lopinavir/ ritonavir: um estudo randomizado 
aberto com 199 pacientes mostrou que a monoterapia com LPV/r não produziu benefício terapêutico para 
pacientes com COVID-19 em comparação com tratamento padrão (Cao et al., 2020). Outro estudo de coorte 
retrospectiva, a terapia combinada de LPV/r e arbidol foi associada a melhores imagens de tomografia 
pulmonar (Deng et al., 2020). Favipiravir: dados preliminares de 80 pacientes em Shenzhen sugeriram que 
o favipiravir exerceu efeitos antivirais de forma mais potente que o LPV/r, sem reações adversas evidentes 
(Third People, 2020). Outro ensaio clínico em Wuhan mostrou que o favipiravir demonstrou maior eficácia 
que o arbidol em termos de taxa de recuperação em 7 dias e duração dos sintomas (Chen et al., 2020a). 
EIDD-2801: a revisão cita como vantagem, em comparação ao remdesivir, sua administração oral, no 
entanto, ainda não há ensaios clínicos com esse medicamento. Plasma convalescente. A revisão cita dois 
estudos sobre plasma convalescente, com tamanho amostral pequeno: Roback & Guarner, 2020 e Duan et 
al., 2020. Refere que o FDA concedeu permissão para a aplicação de plasma convalescente no tratamento 
de pacientes com COVID-19 em estado crítico. Cloroquina e hidroxicloroquina. Um estudo aberto na França 
mostrou que o tratamento com HCQ estava significativamente associado à redução/desaparecimento da 
carga viral em pacientes com COVID-19 e que seu efeito foi reforçado pela azitromicina (Gautret et al., 
2020). Outro estudo de coorte demonstrou que o tratamento com HCQ a curto prazo é seguro (Lane et al., 
2020). No entanto, a combinação de HCQ e azitromicina pode induzir um risco aumentado de mortalidade 
cardiovascular em 30 dias, dor no peito/angina e insuficiência cardíaca (Lane et al., 2020). Anticorpos 
monoclonais. Tocilizumabe e sarilumabe: a Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar da 
China aprovou o tratamento com tocilizumabe em pacientes com nível elevado de IL-6 (NHPFC, 2020). 
Foi realizado um ensaio clínico de fase II/III nos EUA para o sarilumabe em pacientes com COVID-19 grave 
(Regeneron, 2020). Inibidor de Janus kinase. Baricitinibe: não foram apresentados resultados clínicos, 
apenas de mecanismo de ação. Terapia celular. Células-tronco mesenquimais (CTMs): tratamento com 
transplante alogênico de CTMs em Pequim mostrou resultados funcionais significativamente melhorados 
sem efeitos adversos óbvios em 7 pacientes com COVID-19 (Zikuan Leng et al., 2020). Potenciadores 
imunológicos. Interferons: dados os efeitos inconclusivos dos IFNs no tratamento de doenças infecciosas 
virais, os IFNs e a terapia combinada devem ser empregados com prudência na COVID-19. Gama globulina 
intravenosa: pode ser útil para COVID-19, no entanto, deve ser administrada cuidadosamente, devido aos 
seus efeitos adversos, como mialgia, febre, insuficiência renal e tromboembolismo venoso. Terapia com 
células NK: Como produto celular NK, o CYNK-001 tem potencial de inibir a infecção viral através da morte 
direta de células hospedeiras infectadas por SARS-CoV-2 e induzir indiretamente respostas imunes. No 
entanto, existe controvérsia se as fortes respostas inflamatórias provocadas são favoráveis ou prejudiciais 
para pacientes infectados com COVID-19 grave. O estudo ainda cita corticosteroides, anticoagulantes, 
vitaminas C e D, anti-inflamatórios não esteroidais, estudos relacionados a vacinas e zinco.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar revisões narrativas. Os autores revisam 
principalmente mecanismos de ação e ensaios clínicos em andamento, porém 
dados clínicos confiáveis sobre esses tratamentos ainda são escassos.
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TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \ NÃO SE APLICA

Trata-se de uma revisão narrativa que estuda a síndrome de liberação de citocinas ou tempestade 
de citocinas na COVID-19. O estudo fala sobre o papel central da citocina IL-6 na síndrome sua via de 
transdução de sinal e função biológica. Em seguida fala sobre o tocilizumabe, anticorpo monoclonal que 
bloqueia o receptor da IL- 6. No que diz respeito à segurança do tocilizumab no tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave, um estudo pre-print incluiu 21 pacientes, e não houve complicações associadas ao 
tratamento e nenhuma história de deterioração da doença ou morte. No geral, os autores consideram 
que o risco de infecção secundária com tocilizumab não é muito alto. A revisão reporta que esse único 
ensaio clínico com tamanho amostral pequeno (ChiCTR2000029765) mostrou eficácia de tocilizumabe 
para COVID-19 grave ou crítico. Após alguns dias de tratamento, a temperatura corporal do paciente com 
febre voltou ao normal (no início, todos os 21 pacientes estavam com febre) e os outros sintomas foram 
significativamente melhorados. Houve melhora da função pulmonar, pois 75% (15/20) dos pacientes 
reduziram a ingestão de oxigênio suplementar. O exame de imagem (TC) mostrou que 90,5% (19/21) dos 
pacientes apresentavam melhora das lesões pulmonares. O exame laboratorial mostrou que a proporção 
de linfócitos do sangue periférico e a concentração de proteína C reativa retornou ao normal. Uma das 
deficiências do estudo é que apenas a concentração de IL-6 no sangue periférico antes do tratamento com 
tocilizumab foi relatada, e não após o tratamento.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. O 
estudo investiga a síndrome de liberação de citocinas, e suas diversas causas, dentre 
elas a COVID-19. Somente um estudo específico para infecção por SARS-CoV-2 foi 
apresentado, com tamanho amostral pequeno e sem grupo controle. Portanto, não é 
possível concluir sobre o efeito de tocilizumabe no tratamento da COVID-19.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti - HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°18

BUSCA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 5 ARTIGOS E 41 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



2

SUMÁRIO

Cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, favipiravir, lopinavir/ritonavir,tocilizumab, plasma convalescente e imunoglobulinas ........3
Revisão narrativa

Glicirrizina ...............................................................................................................................................................................3
Revisão narrativa

Inibidores do sistema renina-angiostenina e ibuprofeno ....................................................................................................4
Revisão narrativa

Hidroxicloroquina, remdesivir, oseltamivir, lopinavir, ritonavir e ribavirina......................................................................5
Revisão narrativa

Tocilizumabe ............................................................................................................................................................................5
Revisão narrativa

Referências ..............................................................................................................................................................................7

Apêndice 1: Protocolos de Ensaios Clínicos registrados em 28/04/2020 na Base ClinicalTrials.gov  .......................................... 9

Apêndice 2: Ensaios Clínicos sobre COVID-19 aprovados pela CONEp e informados em 22/04/2020 ...................................14

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



3

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, REMDESIVIR, 
FAVIPIRAVIR, LOPINAVIR/RITONAVIR, TOCILIZUMAB, 
PLASMA CONVALESCENTE E IMUNOGLOBULINAS
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Nessa revisão narrativa, os autores procuraram atualizar as informações disponíveis na 
literatura científica a respeito dos principais tratamentos em investigação contra a COVID-19. Foram 
incluídos na revisão artigos sobre ensaios clínicos e relatos de casos com os seguintes fármacos/
terapias: cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, favipiravir, lopinavir/ritonavir, tocilizumab, plasma 
convalescente e imunoglobulinas. Essa revisão traz ainda uma atualização sobre os ensaios clínicos 
em andamento com esses fármacos, extraídos das bases do ClinicalTrials.gov e do Chinese Clinical Trial 
Registry (até 14/04/2020). Os autores destacam que, atualmente, nenhum tratamento comprovado 
está disponível para a pandemia de COVID-19, e que, apesar do grande número de artigos publicados, 
ainda são poucos os dados de estudos mais robustos. A maioria dos trabalhos publicados são sobre 
estudos observacionais abertos, relatos e séries de casos, com baixo poder de evidência. Ressaltam 
ainda que os medicamentos testados se baseiam em suas atividades in vitro contra SARS-COV-2, ou 
em alguma experiência clínica anterior, porém, com outras doenças por outros coronavírus (SARS e 
MERS). Por fim, os autores destacam a importância da conclusão de ensaios clínicos randomizados 
mais robustos, e esperam que os primeiros resultados desses ensaios com alguns desses fármacos 
estejam disponíveis até o final de junho de 2020.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. O artigo traz um bom 
resumo dos principais trabalhos já publicados acerca dos tratamentos mais 
predominantes sob investigação clínica. Os autores apresentam os resultados 
em forma de tabelas claras e bem organizadas, e o artigo apresenta ainda 
uma vasta lista de referências bibliográficas. Contudo, poucos detalhes sobre 
a metodologia das buscas e seleção dos artigos foram fornecidos. Observa-se 
que os autores só utilizaram uma base de dados para as buscas dos estudos 
(PubMed), e selecionaram textos apenas em língua inglesa, o que pode ter 
limitado os resultados dessa revisão.

GLICIRRIZINA
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Nesta breve revisão, os autores discutem um possível tratamento da COVID-19 pela glicirrizina, 
baseado em resultados promissores in vitro para inibição de SARS-CoV. Suas funções biológicas e efeitos 
farmacológicos são regulação negativa de citocinas pró-inflamatórias, inibição do acúmulo de espécies 
reativas de oxigênio, inibição seletiva da trombina, capacidade de reduzir a hiperprodução de exsudatos 
das vias aéreas, produção endógena de interferon, o que auxilia na inibição viral e, baseado em ensaios 
e modelagem in silico, tem a capacidade de interagir com a ECA2, inibindo a entrada do SARS-CoV-2. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



4

Baseados nessas informações, os autores recomendam que glicirrizina e seus derivados sejam testados 
como proposta terapêutica para a COVID-19. Chamam a atenção, contudo, sobre os efeitos colaterais do 
uso deste medicamento em idosos, pacientes com doenças cardíacas e hipertensos.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Apesar de os autores 
defenderem o uso da glicirrizina, baseiam seus achados em estudos in vitro 
com SARS-CoV e modelagem in silico, sendo necessário o desenvolvimento de 
estudos clínicos para averiguar a eficácia da droga na COVID-19.

INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOSTENINA E 
IBUPROFENO
REVISÃO NARRATIVA \ HOLANDA

O artigo discorre sobre a utilização de inibidores do sistema renina-angiostenina e ibuprofeno 
em casos de dor de cabeça e enxaqueca em acometidos por COVID-19. A questão levantada é que 
esses medicamentos induzem a expressão da enzima conversora da angiostenina 2 (ECA2), molécula 
que supostamente facilita a entrada de SARS-CoV-2 nas células humanas. Por esta razão, há intensa 
discussão na literatura científica se os medicamentos devem ser continuados em acometidos por 
COVID-19. Os autores argumentam que não há evidências suficientes indicando que o aumento 
da regulação de ECA2 realmente facilita a entrada do vírus nas células, especialmente em doses 
moderadas de inibidores. Além disso, sustentam que a suspensão de bloqueadores do sistema renina-
angiostenina representa riscos cardiovasculares para pacientes com enxaqueca similares aos riscos 
para pacientes hipertensivos. Esse mesmo entendimento se estende ao uso de ibuprofeno, pois os 
autores afirmam haver pouca evidência sobre a relação do medicamento e aumento de infecção 
por SARS-CoV-2. Contudo, de maneira prudente, recomendam o uso de acetaminofeno como 
primeira opção de analgésico. Neste contexto, os autores afirmam não haver razões para alteração na 
prescrição dos fármacos e que esta posição é apoiada por diversas sociedades médicas e Organização 
Mundial de Saúde.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
Neste artigo, os autores fazem um revisão resumida dos achados científicos. 
Parece não haver um critério claro para inclusão de estudos sobre o tema e 
potencialmente outras evidências científicas não foram contempladas.
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HIDROXICLOROQUINA, REMDESIVIR, OSELTAMIVIR, 
LOPINAVIR, RITONAVIR E RIBAVIRINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

O estudo informa que na Índia, vários medicamentos têm sido reposicionados para tratamento da 
COVID-19 (uso off-label ou investigacional). Alguns deles aparentemente têm sido eficazes, uma vez que 
a taxa de mortalidade na Índia é baixa (0,02 mortes / 1 milhão de pessoas) em comparação com a Itália 
(178 mortes / 1 milhão de pessoas). O autor menciona que as principais drogas para uso off-label são 
hidroxicloroquina, remdesivir, oseltamivir, lopinavir, ritonavir e ribavirin. Também são mencionados o 
mecanismo de ação de outros medicamentos, como a teicoplanina, oritavancin, dalbavancin, telavancin, 
azitromicina + hidroxicloroquina, favipiravir, baricitinibe, clorpromazina, nitazoxanida, hidroxicloroquina 
+ nitazoxanida, tocilizumabe e vitamina C. Estes tratamentos são enfatizados por suas atividades in vitro 
e in vivo, conforme resultados de alguns estudos já realizados. O autor conclui que, apesar dos efeitos 
adversos, o uso de medicações off-label deve ser explorado para poupar vidas dos indivíduos afetados. 
Todos os medicamentos incluídos no artigo são apontados pelo autor como candidatos em potencial 
para tratar pacientes da COVID 19, se dados in vivo demonstrarem sua eficácia, e recomenda que os 
dados preliminares in vitro devem ser reavaliados, além de recomendar mais estudos clínicos.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. Neste 
artigo, o autor explora a hipótese de que a baixa letalidade da COVID-19 na 
Índia se deve ao emprego de tratamentos off-label, e evidências são reunidas 
para validar essa hipótese. Não foram explorados os efeitos adversos das 
terapias mencionadas no artigo, apenas seu mecanismo de ação, que por vezes 
foi descrito em comparação com outros coronavírus ou outras doenças virais, 
não necessariamente contra SARS-CoV-2.

TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

A tempestade de citocinas é uma das principais causas para o agravamento da COVID-19 e a 
interleucina-6 (IL-6) é uma das principais citocinas envolvidas. Tocilizumabe, antagonista do receptor 
de IL-6, vem sendo apontado como um dos possíveis tratamentos para a COVID-19. O tratamento 
com tocilizumabe foi avaliado em um estudo com 14 pacientes diagnosticados com COVID-19. Nove 
pacientes se apresentavam em estado grave e outros dois em estado crítico. Além disso, todos os 
14 pacientes apresentavam lesões difusas nos pulmões e 11 tinham febre persistente. Com o início 
do tratamento, a temperatura corporal dos 11 pacientes voltou ao normal dentro de 24 horas. A 
tomografia computadorizada mostrou melhora das lesões pulmonares em 4 pacientes. Além disso, 
a função respiratória e o índice de oxigenação foram aprimorados em diferentes graus em todos os 
pacientes. Um pequeno estudo clínico em dois hospitais chineses com 20 pacientes com COVID-19 
grave ou crítica tiveram tocilizumabe adicionado à terapia de rotina. Em poucos dias, febre, insuficiência 
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respiratória e lesões pulmonares melhoraram consideravelmente na maioria dos pacientes. Dezenove 
pacientes receberam alta em média 13,5 dias após o início do tratamento com tocilizumabe. Neste 
estudo, não foi observado efeitos adversos. Apesar desses resultados, vários efeitos adversos (risco de 
infecção grave, neutropenia, trombocitopenia e danos hepáticos) são relatados em estudos clínicos 
controlados e randomizados para outras enfermidades. Faz-se necessário monitoramento desses 
efeitos durante a terapia com tocilizumabe em pacientes com COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de 
revisões narrativas. Os autores não demonstram como os artigos foram 
selecionados, no entanto, percebe-se que uma ampla pesquisa foi realizada 
e as referências utilizadas foram bem detalhadas. Além disso, os autores 
abordam de maneira imparcial os pontos fortes e os pontos fracos da 
terapia com tocilizumabe.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04363866/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não recrutando 27/04/2020 Oregon Health and 
Science University; 
OHSU Knight Cancer 
Institute

2 NCT04364022/ Suíça Antimalárico; Antivirais Hidroxicloroquina Lopinavir/ritonavir Recrutando 27/04/2020 Calmy Alexandra; 
University Hospital, 
Geneva

3 NCT04364815/ Filipinas Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não recrutando 28/04/2020 University of the 
Philippines

4 NCT04363203/ EUA Antimalárico; 
Antibióticos sistêmicos 
simples

Hidroxicloroquina Azitromicina Ainda não recrutando 27/04/2020 Salomeh Keyhani 
MD; San Francisco VA 
Health Care System

5 NCT04365231/ França Antimalárico; 
Antibióticos sistêmicos 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina (somente 
grávidas)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 Hospital St. Joseph, 
Marseille, France

6 NCT04363060/ França Antibióticos sistêmicos 
simples

Azitromicina + Amoxicilina/
Clavulanato

Amoxicilina/
Clavulanato

Ainda não recrutando 27/04/2020 Nantes University 
Hospital

7 NCT04363827/ Itália Antimalárico Hidroxicloroquina Sem intervenção Ainda não recrutando 27/04/2020 Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo 
Studio e la cura dei 
Tumori; University of 
Bologna

8 NCT04363450/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Placebo Ainda não recrutando 27/04/2020 Louisiana State 
University Health 
Sciences Center in 
New Orleans; Lafayette 
General Medical 
Center; University of 
Louisiana Lafayette
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

9 NCT04365582/ França Antimalárico; 
Antibióticos sistêmicos 
simples; Antivirais

Azitromicina; 
Hidroxicloroquina;  
Lopinavir/Ritonavir

Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 Groupe Hospitalier 
Paris Saint Joseph

10 NCT04363346/ EUA Terapia celular FT516 em escalonamento 
de dose

Sem comparador Ainda não recrutando 27/04/2020 Masonic Cancer Center, 
University of Minnesota

11 NCT04365257/ EUA Anti-hipertensivo  Prazosin Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 Johns Hopkins 
University; Fast Grants

12 NCT04363372/ Reino 
Unido

Imunomodulador MRx-4DP0004 Placebo Ainda não recrutando 27/04/2020 4D pharma plc

13 NCT04362813/ País 
não declarado

Imunomodulador  Canakinumab (inibidor de 
IL-1beta)

Placebo Ainda não recrutando 27/04/2020 Novartis 
Pharmaceuticals; 
Novartis

14 NCT04365699/ EUA Medicamentos para 
cardiomiopatia

AT-001 Sem comparador Recrutando 28/04/2020 NYU Langone Health

15 NCT04366115/ EUA Antineoplásico  AVM0703 + Hidrocortisona Placebo + 
hidrocortisona

Ainda não recrutando 28/04/2020 AVM Biotechnology 
LLC; Medpace, Inc.

16 NCT04366050/ EUA Anti-hipertensivo Ramipril Placebo Ainda não recrutando 28/04/2020 University of California, 
San Diego; Pfizer

17 NCT04363216/ EUA Nutriente Ácido ascórbico Tratamento padrão Ainda não recrutando 27/04/2020 Thomas Jefferson 
University

18 NCT04363814/ 
Espanha

Produto biológico BACTEK-R (preparação 
bacteriana que contém uma 
mistura de bactérias Gram + 
e Gram - inativadas)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 27/04/2020 Inmunotek S.L.; 
BioClever 2005 S.L.

19 NCT04366245/ 
Espanha

Imunoterapia Plasma hiperimune Hidroxicloroquina 
+ Azitromicina; 
Lopinavir/ritonavir 
+ Interferon β-1b + 
Hidroxicloroquina

Recrutando 28/04/2020 Andalusian Network for 
Design and Translation 
of Advanced Therapies
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

20 NCT04365127/ EUA Terapia hormonal Progesterona Tratamento padrão Recrutando 28/04/2020 Sara Ghandehari; IBSA 
Institut Biochimique AS; 
Cedars-Sinai Medical 
Center

21 NCT04366180/ 
Espanha

Suplemento de dieta Probióticos Placebo Recrutando 28/04/2020 Biosearch S.A.

22 NCT04363736/ Suíça Imunomodulador Tocilizumabe em 
escalonamento de doses

Sem comparador Ainda não recrutando 27/04/2020 Hoffmann-La Roche

23 NCT04363853/ México Imunomodulador Tocilizumabe Sem comparador Recrutando 27/04/2020 Instituto Nacional 
de Cancerologia de 
Mexico; Roche Pharma 
AG

24 NCT04366232/ França Antirreumático Anakinra sozinho ou 
Anakinra + Ruxolitinib

Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 Centre Hospitalier 
Intercommunal de 
Toulon La Seyne 
sur Mer; Hospital 
d'instruction des 
arm√©es Sainte-Anne; 
Assistance Publique 
Hopitaux De Marseille

25 NCT04364763 Medicamento para 
doença renal crônica

Stannous protoporphyrin 
(90mg)

Placebo Ainda não recrutando 28/04/2020 Renibus Therapuetics, 
Inc.

26 NCT04366323/ 
Espanha

Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas do 
tecido adiposo

Sem comparador Ainda não recrutando 28/04/2020 Andalusian Network for 
Design and Translation 
of Advanced Therapies
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

27 NCT04364893/ Brasil Anti-hipertensivo Manutenção de 
bloqueadores dos 
receptores da angiotensina 
e inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina

Suspenção de 
bloqueadores 
dos receptores 
da angiotensina e 
inibidores da enzima 
de conversão da 
angiotensina

Recrutando 28/04/2020 D'Or Institute for 
Research and 
Education; Brazilian 
Clinical Research 
Institute

28 NCT04365153/ EUA Imunomodulador Canakinumab Placebo Recrutando 28/04/2020 The Cleveland Clinic

29 NCT04366063/ Irã Terapia celular Células-Tronco 
Mesenquimais (MSC)

Tratamento padrão Recrutando 28/04/2020 Royan Institute; Tehran 
University of Medical 
Sciences; Shahid 
Beheshti University of 
Medical Sciences

30 NCT04364737/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Recrutando 28/04/2020 Albert Einstein College 
of Medicine; New York 
University

31 NCT04364009/ França Antirreumático Anakinra Tratamento padrão Ainda não recrutando 27/04/2020 University Hospital, 
Tours; INSERM CIC-P 
1415, University 
Hospital Center of 
Tours; Swedish Orphan 
Biovitrum (SOBI)

32 NCT04365517/ Itália Antidiabético Sitagliptin Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 University of Milan

33 NCT04365985/ EUA Antagonista de 
receptor opióide; 
Antagonistas dos 
receptores NMDA

 Naltrexone; Ketamine Placebo Ainda não recrutando 28/04/2020 William Beaumont 
Hospitals
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

34 NCT04366089/ Itália Terapia adjuvante Terapia com oxigênio-
ozônio; suplementação 
com probióticos; 
Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Recrutando 28/04/2020 Roberto Poscia MD, 
PhD; Azienda Policlinico 
Umberto I

35 NCT04366271/ 
Espanha

Terapia celular Células mesenquimais Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 Hospital Infantil 
Universitario Ni√±o 
Jes√∫s, Madrid, Spain; 
Apices Soluciones S.L.

36 NCT04365101/ EUA Terapia celular CYNK-001 (células CD56 
+ / CD3- NK expandidas a 
partir de células CD34 + da 
placenta humana)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/04/2020 Celularity Incorporated; 
IDRI; Lung 
Biotechnology PBC

37 NCT04365439/ Itália Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 28/04/2020 Enos Bernasconi; Ente 
Ospedaliero Cantonale, 
Bellinzona

38 NCT04363437/ EUA Antigotoso Colchicina Tratamento padrão Recrutando 27/04/2020 Maimonides Medical 
Center

39 NCT04365309/ China Antiagregante 
plaquetário

Aspirina 100mg Tratamento padrão Inscrição por convite 28/04/2020 Xijing Hospital

40 NCT04363840/ EUA Antiagregante 
plaquetário; 
Suplemento de dieta

Aspirina + Vitamina D Aspirina Ainda não recrutando 27/04/2020 Louisiana State 
University Health 
Sciences Center in New 
Orleans

41 NCT04363502/ EUA Imunomodulador  Clazakizumab Placebo Ainda não recrutando 27/04/2020 Johns Hopkins 
University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti - HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°19

BUSCA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 13 ARTIGOS E 7 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

(HIDROXI) CLOROQUINA, (HIDROXI) CLOROQUINA / 
AZITROMICINA, LOPINAVIR / RITONAVIR, 
CORTICOIDES, TOCILIZUMABE
REVISÃO SISTEMÁTICA\ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CANADÁ E CHINA

Trata-se de um guia baseado em evidências com recomendações sobre o uso de medicamentos em 
acometidos por COVID-19, produzido pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Foi conduzida 
uma revisão sistemática, utilizando o método GRADE para avaliar a certeza nas evidências e fazer as 
recomendações. 1) (Hidroxi) cloroquina: recomendam a utilização preferencialmente no contexto de 
ensaios clínicos, pois, com base nas evidências analisadas, há lacunas de conhecimento sobre riscos 
e benefícios. Sobre os estudos consultados, há riscos de viés, inconsistências, evidências indiretas e 
imprecisões gerais dos estudos. Quando combinada com azitromicina, a incerteza é ainda maior e 
deve ser implementada somente no contexto de ensaios clínicos. 2) Lopinavir/ritonavir: há lacunas de 
conhecimento e diversos eventos adversos relatados. Recomendam o tratamento somente no contexto 
de ensaios clínicos. 3) Corticoides: o estudo não recomenda para uso em acometidos por COVID-19. Alta 
incerteza quanto às evidências produzidas e muitos efeitos adversos relatados e, por isso, recomendam 
o uso apenas em pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave e em contexto de ensaio clínico. 
4) Tocilizumabe: baixo nível de certeza obtido nos estudos analisados, contendo riscos de viés, fatores de 
confusão, evidências indiretas e imprecisões. Adicionalmente, há efeitos adversos constatados, sendo 
sua utilização recomendada apenas em contexto de ensaio clínico. 5) Plasma convalescente: muita 
incerteza associada às evidências, com riscos de viés e imprecisões dos estudos. Ainda há muitas lacunas 
de conhecimento. Outros tratamentos e medicamentos avaliados não foram alvo de recomendações 
sobre suas utilizações, devido à inexistência de estudos ou estudos inconclusivos de suas ações sobre a 
COVID-19. Dentre eles estão: lopinavir/ritonavir + interferon beta, plasma convalescente para profilaxia, 
ribavarina, oseltamivir, imunoglobulina intravenosa e remdesivir. Os autores discutem que há dificuldade 
de diversos hospitais incluírem seus pacientes em tratamento em cenários de ensaios clínicos. Contudo, 
esse tipo de procedimento é essencial para verificar o sucesso dos medicamentos administrados.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 13/14 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Outros dois critérios não puderam ser aplicados, uma vez que não houve meta-
análise dos dados nessa revisão. Não há informação sobre estudos excluídos.

INIBIDOR DA ENZIMA DE CONVERSÃO E BLOQUEADORES 
DE RECEPTORES PARA ANGIOTENSINA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE\ÍNDIA

Esta meta-análise inclui pacientes de cinco estudos com infecção confirmada por SARS-CoV-2, 
e compara os resultados entre 308 pacientes que receberam inibidor da enzima de conversão da 
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4

angiotensina (IECA) e bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA) com 1172 pacientes que não 
receberam IECA/BRA. Pacientes com COVID-19 que fizeram uso de IECA/BRA apresentaram menos 
chances de desenvolver as formas graves da doença (OR = 0,56; IC 95%: 0,34-1,89), menos chances de 
morrer (OR = 0,38; IC 95%: 0,19-0,74) e menos chances de hospitalização (OR = 0,81; IC 95%; 0,42-1,55) 
quando comparados a pacientes que não fizeram uso dessa terapia. De acordo com esse estudo, é seguro 
usar IECA/BRA em pacientes com COVID-19 que necessitam destes medicamentos para comorbidades.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 13 de 16 critérios foram atendidos, 
o que reflete uma boa qualidade metodológica. No entanto, no estudo não 
consta declaração de conflito de interesse, se o autores fizeram ou não uso de 
um protocolo de revisão e os financiadores dos cinco estudos selecionados

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO RÁPIDA\ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Devido à pandemia da COVID-19, a comunidade científica tem se empenhado em desenvolver e/
ou redirecionar medicamentos que podem controlar o SARS-CoV-2. Uma grande quantidade de artigos 
está sendo publicada todos os dias, principalmente com ensaios relacionados ao redirecionamento de 
fármacos. Outro desafio da comunidade científica é interpretar rapidamente essa grande quantidade 
de informação para que as melhores decisões de tratamento possam ser tomadas, minimizando os 
danos aos pacientes. Deste modo, a OPAS vem publicando periodicamente um levantamento das 
principais evidências de tratamento da COVID-19 para orientar e atualizar os profissionais de saúde 
para uso da melhor terapia. Os medicamentos atualmente em análise são: meplazumabe, ivermectina, 
siltuximabe, danoprevir, tocilizumabe, favipiravir, darunavir, nelfinavir, remdesivir, interferon-alfa, 
cloroquina ou hidroxicloroquina, plasma convalescente, heparina, corticosteroides, umifenovir 
(arbidol) e lopinavir / ritonavir. Todos os estudos incluídos no relatório foram avaliados individualmente 
por meio de ferramentas de análise crítica, para averiguação da qualidade da evidência apresentada. 
Até o momento, nenhuma dessas terapias fornece evidências sólidas para que possam ser indicadas 
como tratamento da COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 5 de 10 critérios foram atendidos (meta-
análise não realizada), o que reflete uma razoável qualidade metodológica. 
Os autores não mencionam o protocolo de revisão, se as buscas e a extração 
dos dados foram realizados por mais de um pesquisador, se artigos foram 
excluídos e o financiamentos dos estudos selecionados. No entanto, trata-se 
de uma revisão muito bem escrita e detalhada, na qual os autores avaliaram 
criticamente, por meio de ferramentas de análise, a qualidade dos estudos que 
servem de orientação para o tratamento da COVID-19.
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LOPINAVIR/RITONAVIR
SÉRIE DE CASOS\TAIWAN

Foram descritos os tratamentos de cinco casos de COVID-19, dois deles receberam prescrição de 
Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 2 comprimidos 2 x/dia e três casos receberam apenas terapia de suporte. Os 
casos foram monitorados por meio de coleta diária de swab orofaríngeo e de amostras de escarro com 
realização de RT-PCR. Um dos casos foi tratado desde o 5º dia de doença com LPV/r e teve a medicação 
suspensa no 8º dia, em razão de efeitos colaterais, e as amostras permaneceram positivas até o 23º dia 
de doença. O segundo caso recebeu LPV/r desde o 3º dia de doença, e as amostras foram negativas no 
24º dia de doença. Os demais casos receberam apenas terapia de suporte, e tiveram duas amostras 
negativas nos 17º e 19º dia de doença (caso 3), três testes consecutivos no 23º, 25º e 27º dia (caso 4), 
e o 5º caso teve três amostras negativas consecutivas e alta hospitalar no 32º dia de doença. O limiar 
de detecção viral teve incremento de 0,9/dia nos casos tratados com LPV/r, e de 1,0 por dia nos que 
receberam apenas medidas de suporte. Outro destaque dado pelos autores se refere a sensibilidade 
da detecção viral em amostras de escarro quando comparada ao swab orofaríngeo (67,% e 32,5%, 
respectivamente). Os autores concluíram que o tratamento com LPV/r não contribuiu para redução da 
replicação viral em pacientes com pneumonia leve por COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, foram 
atendidos 7/10 critérios. Apesar da realização de coleta diária de amostras 
para monitoramento da replicação viral, o estudo não permite inferir a eficácia 
do tratamento com LPV/r quando comparado aos casos que não receberam 
tratamento. Adicionalmente, um dos casos teve a medicação suspensa com 3 
dias de uso. Estudos do tipo série de casos não produzem evidências robustas 
para tomada de decisão.

LOPINAVIR/RITONAVIR + HIDROXICLOROQUINA, 
HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA
RELATO DE CASO\COREIA DO SUL

O artigo apresenta o relato dos casos de duas pessoas submetidas a transplante renal anos antes 
de terem COVID-19. O primeiro caso fazia uso de Micofenolato de Mofetila (MMF), imunomodulador, 
tacrolimus e prednisolona. O MMF foi descontinuada e iniciado o tratamento com lopinavir/
ritonavir (400/100 mg). Após ajustes e alterações nas medicações de uso contínuo (tacrolimus e 
prednisolona), a hidroxicloroquina foi adicionada. No 13º dia, lopinavir/ritonavir foi descontinuado, 
e hidroxicloroquina foi mantida até o 23º dia de hospitalização. O segundo caso, usava os mesmos 
imunossupressores do primeiro caso, teve a MMF descontinuada. No 19º dia de doença e 2º dia de 
hospitalização, foi iniciado tratamento com hidroxicloroquina 400 mg. No 9º dia de hospitalização, 
foi adicionada azitromicina (500 mg) e hidroxicloroquina foi mantida. Os autores reconhecem que 
embora não exista uma estratégia de tratamento estabelecida, houve sucesso no tratamento dos dois 
casos de pacientes transplantados, e atribuem parte do sucesso a triagem e ao manejo adequado.5
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
foram atendidos 6/8 critérios. Ressalta-se que, apesar da boa qualidade 
metodológica, estudos de relatos de caso não produzem evidências robustas o 
suficiente para tomada de decisão.

LOPINAVIR / RITONAVIR, LEFLUNOMIDA, 
HIDROXICLOROQUINA, METILPREDNISOLONA, 
MELOXICAM, FAMOTIDINA
RELATO DE CASO\COREIA DO SUL

Relato de caso de uma paciente em tratamento para Artrite Reumatoide (AR) e com pneumonia 
por COVID-19. Esses pacientes têm mais susceptibilidade em contrair infecções pois apresentam uma 
desregulação do sistema imunológico, devido à doença de base, e por usarem imunossupressores e 
medicamentos antirreumáticos modificadoras da doença (DMARDs). Há três anos, foi diagnosticada 
com AR e usa leflunomida (20 mg por dia), hidroxicloroquina (200 mg por dia), metilprednisolona (2 
mg por dia), meloxicam (7,5 mg por dia), famotidina (20 mg por dia) e ácido fólico (1 mg por dia). 
Na admissão hospitalar, não tinha sintomas respiratórios e apresentava sinais vitais, exame físico e 
resultados laboratoriais normais. Exame de imagem, Raio-X, normal e hemocultura negativa. Resultado 
de RT-PCR para SARS-CoV-2 positivo. No terceiro dia da admissão, a paciente desenvolveu tosse e dor 
de garganta. Os níveis de proteína C reativa apresentaram elevação e o exame de imagem apresentou 
pneumonia em estágio inicial. Foi iniciado a administração do tratamento com lopinavir 200mg / 
ritonavir 50mg por 10 dias, 2 vezes ao dia. Os medicamentos da AR, leflunomida e metilprednisolona, 
foram descontinuados. A paciente continuou recebendo hidroxicloroquina, meloxicam e famotidina. 
Após o tratamento antiviral, os sintomas melhoraram gradativamente. Após 10 dias da admissão, 
seus níveis de proteína C reativa voltaram ao normal. Após 24 dias da admissão hospitalar, o teste 
de RT-PCR foi negativo e a paciente recebeu alta sem complicações. A hidroxicloroquina foi mantida 
por seus possíveis efeitos antivirais. Embora o efeito das DMARDs na COVID-19 ainda sejam incertos, 
os autores optaram em descontinuar esses medicamentos e incluírem antivirais e, assim, obtiveram 
sucesso no tratamento da pneumonia por COVID-19 da paciente com artrite reumatoide.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
08/08 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica do 
estudo. Embora o manejo terapêutico em pacientes com artrite reumatoide 
ainda seja incerto, essa experiência clínica fornece subsídios para a realização 
de estudos clínicos a fim de estabelecer um manejo terapêutico padrão para 
esse perfil de paciente com a COVID-19. Os autores discutem sobre avaliação 
dos riscos e benefícios para a descontinuação do imunossupressor, pois 
poderia aumentar a inflamação, embora também possa melhorar as defesas 
imunológicas contra o patógeno SARS-CoV-2.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS E PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA\ARÁBIA SAUDITA

Nessa revisão, os autores avaliam alguns medicamentos e terapias utilizados no combate à 
COVID-19. 1) Lopivanir / ritonavir: em um estudo randomizado, controlado e aberto, com 199 pacientes 
diagnosticados com COVID-19, nenhuma melhora clínica significativa ou redução de mortalidade foi 
observada no grupo de 99 pacientes que foram tratados com lopinavir / ritonavir (Cao et al. 2020). Em 
outro estudo, 44 pacientes diagnosticados com COVID-19 foram divididos em três grupos: lopinavir 
(21 pacientes), umifenovir (16 pacientes) e tratamento padrão (7 pacientes). Nenhuma diferença 
significativas nos resultados clínicos foi observada (Li et al. 2020). 2) Favipiravir: em um ensaio clínico 
com 80 pacientes, esta terapia demonstrou melhores resultados do que lopinavir / ritonavir (Cai et al. 
2020). Em um outro ensaio clínico, com 340 pacientes, favipiravir reduziu a carga viral de pacientes 
com COVID-19 em quatro dias, enquanto o tratamento padrão levou 11 dias (Sandoiu et al. 2020). 
Um terceiro ensaio clínico, randomizado e aberto, comparou as terapias com favipiravir e umifenovir. 
Os pacientes tratados com favipiravir tiveram maior taxa de recuperação e melhores resultados 
clínicos (Chen et al. 2020). 3) Remdesivir: esta terapia foi testada em 53 pacientes diagnosticados 
com COVID-19. 30 pacientes que faziam uso de ventilação mecânica tiveram melhora significativa 
e outros 17 foram extubados. Um total de 25 pacientes recebeu alta e sete morreram (Grein et al. 
2020). 4) Darunavir: este medicamento foi avaliado em um estudo com 30 pacientes com COVID-19. 
Esta terapia não foi eficaz em reduzir os sintomas ou a duração do tratamento (Bethesda et al. 2020). 
5) Cloroquina e hidroxicloroquina: um estudo clínico demonstrou que a hidroxicloroquina, sozinha ou 
em conjunto com azitromicina, reduziu significativamente a carga viral de pacientes com COVID-19 
(Gautret et al. 2020). No entanto, outros dois estudos foram interrompidos após pacientes morrerem 
e/ou apresentarem ritmos cardíacos anormais, após tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina 
(Borba et al. 2020; Osborne et al. 2020). 6) Plasma convalescente: dez pacientes com COVID-19 
receberam a transfusão de plasma, dos quais nove apresentaram aumento rápido nos valores dos 
títulos de anticorpos. Os sintomas clínicos melhoraram significativamente, incluindo melhor saturação 
de oxi-hemoglobina e redução de proteína C reativa plasmática (Duan et al. 2020). 7) Interferon alfa: 
um estudo apontou que a inalação de IFN-α 2b reduziu significativamente a taxa de infecção por 
SARS-CoV-2 (Shen et al. 2019). 8) Sarilumab: sem dados clínicos até o momento.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores não demonstram como os artigos foram selecionados. 
Em alguns estudos, os autores apresentaram detalhes do trabalho, enquanto 
em outros, a informação foi superficial, não mencionando sequer o número de 
pacientes avaliados.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



8

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA\ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os autores descrevem sobre o uso da Cloroquina (CQ) e da Hidroxicloroquina (HCQ), autorizado 
pelo FDA em situação de emergência nos EUA, já que não há tratamento padrão. 1) Cloroquina: 
o mecanismo de ação é a partir do aumento do pH endossômico e lisossômico, que interfere 
na capacidade do vírus liberar o seu material genético na célula e se replicar. Age também na 
disponibilidade de ferro e zinco na célula, o que altera a multiplicação viral. Um dos riscos de seu 
uso é o efeito cardiotóxico. Quando administrado em doses superiores às recomendadas, foram 
observados eventos de arritmias, pelo prolongamento do intervalo QTc, taquicardia ventricular do 
tipo torsades de pointes, hipocalemia e bloqueio atrioventricular. Eventos não cardíacos observados 
foram náusea, vômitos, diarreia, trombocitopenia, anemia aplásica, choque, convulsão, coma e morte. 
2) Hidroxicloroquina: possui melhor perfil de segurança quando comparada à CQ. Complicações 
hemodinâmicas são mais frequentes em doses mais altas, embora o prolongamento do intervalo QTc 
possa ocorrer em doses recomendadas, mesmo na ausência de anormalidades eletrolíticas. Além 
disso, o risco de aumento do intervalo QTc é maior quando administrado juntamente com outras 
medicações, tais como: hipoglicemiantes orais, digoxina, medicamentos antiepilépticos, metotrexato, 
ciclosporina e outros medicamentos que prolongam o intervalo QTc. Os eventos não cardiovasculares 
são similares aos que ocorrem no uso da CQ. A comunidade clínica deve estar atenta a esses eventos 
cardiovasculares e, assim, mensurar riscos e benefícios quando houver a decisão em prescrever a CQ 
e a HCQ. O autor traz um escore de mensuração de risco do prolongamento de intervalo QTc, a partir 
do estudo “RISQ-PATH”, o que poderia ser um dos norteadores da tomada decisão. O autor enfatiza 
o risco de altas doses para tratamento da COVID-19 e sugere que, de acordo com estudos clínicos, 
não é segura. Discorre sobre a importância de estudos robustos e de colaboração na descoberta de 
evidências sobre essa doença.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Os autores trazem um 
apanhado sobre HCQ e CQ a partir de muitos estudos in vitro e poucos estudos 
clínicos. Discorre, de forma didática e abrangente, sobre esses medicamentos, 
enfatizando os riscos de seu uso. Traz muitos dados de referência da OMS, CDC e 
FDA e ratifica a importância da colaboração dos pesquisadores neste momento.

MEDICAMENTOS DIVERSOS E PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA\ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS E EGITO

Nesta revisão, os autores discorrem sobre a COVID-19, seu surgimento, transmissão, sintomas e 
epidemiologia. Em seguida, resumem o conhecimento existente sobre medicamentos disponíveis e 
opções de tratamento da COVID-19, cujos maiores esforços estão concentrados no reposicionamento 
de fármacos. O favilavir é um medicamento antiviral aprovado no Japão para tratamento da influenza 
e, agora, aprovado para tratar os sintomas de COVID-19 na China. A cloroquina e a hidroxicloroquina 
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9

foram recomendadas pela Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China, devido a 
resultados positivos in vitro. Atualmente, a cloroquina e a hidroxicloroquina estão sob investigação 
da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA como tratamento para a COVID-19, além dos vários 
ensaios clínicos que estão sendo realizados para atestar sua eficácia nesta doença. O tratamento com 
lopinavir/ritonavir foi efetivo no caso da SARS, porém não teve resultados positivos na COVID-19. 
Os autores mencionam que, de acordo com a OMS, o tratamento com lopinavir/ritonavir deve ser 
combinado com outros medicamentos como interferon-β, oseltamivir ou ribavirina. Atualmente, o 
tocilizumabe está sendo testado em um ensaio clínico de fase 3, devido a um relato de 19 casos 
com desfecho positivo. Além disso, alguns medicamentos como o darunavir e a ivermectina tiveram 
resultados promissores in vitro, porém, ainda não há resultados de ensaios clínicos ou relatos de caso 
que fizeram o uso desses medicamentos. Quanto a vacinas, se espera que a primeira vacina para 
a COVID-19 esteja pronta para ensaios clínicos antes do final do ano. Os autores comentam ainda 
sobre o uso de plasma convalescente, que teve resultados positivos em alguns relatos de caso. A 
FDA aprovou o uso de plasma com um alto título de anticorpos neutralizantes para tratamento da 
COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, os 
autores fazem um breve, porém bom levantamento da COVID-19 e das atuais 
terapias que estão sendo testadas para o seu tratamento. Infelizmente, ainda 
não há uma proposta terapêutica que seja comprovadamente eficaz para o 
tratamento da doença.

(HIDROXI) CLOROQUINA E PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA\ÍNDIA E REPÚBLICA DA COREIA

Trata-se de uma revisão narrativa sobre a origem, diagnóstico e tratamento de COVID-19. Os 
autores listam estudos clínicos realizados e em andamento que testam a eficácia de medicamentos 
sobre acometidos por COVID-19. Ao longo do texto são emitidos comentários mais extensos apenas 
sobre (Hidroxi) cloroquina e Plasma Convalescente. Sobre (Hidroxi) cloroquina, medicamento 
antimalárico com efeito sobre outras doenças, os autores destacam que estudos verificaram que o 
medicamento pode reduzir sintomas e melhorar quadro de pneumonia em acometidos por COVID-19. 
Para esses pacientes, o uso do medicamento foi aprovado emergencialmente pelo FDA. Está sendo 
testado em estudos clínicos e em combinação com outros compostos, como remdesivir e azitromicina. 
Alguns estudos mostram eficácia, recomendando o uso em pacientes graves. Contudo, não há 
evidências suficientes de estudos in vivo, e resultados de ensaios clínicos são urgentes para verificar 
sua eficácia e segurança contra COVID-19, assim como para fazer generalizações como estratégia 
de primeira opção. Sobre o Plasma Convalescente, os autores destacam alguns resultados positivos 
para o tratamento de outras doenças. Apesar de existirem algumas evidências promissoras para o 
tratamento de COVID-19, ainda são necessários mais estudos clínicos e, em especial, considerando 
coortes amplas.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade de revisões narrativas. 
Uma análise crítica permite afirmar que o estudo tem relevância em listar 
diversos estudos clínicos sobre a eficácia de tratamentos contra a COVID-19. 
Por outro lado, o artigo não é uma referência expressiva no que se refere à uma 
revisão extensa sobre possíveis tratamentos, prós e contras das opções, custo-
benefício, entre outros aspectos.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA\ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de uma revisão narrativa na qual os autores descrevem os tratamentos testados 
para COVID-19, abrangendo os medicamentos favirapir, ribavirina, lopinavir/ritonavir, remdesivir, 
hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, tocilizumabe, sarilumabe, plasma convalescente, 
ibuprofeno, indometacina, IECA e BRA. Esses medicamentos são divididos em acordo às suas classes 
terapêuticas e possíveis aplicações para facilitar a consulta. Baseado em todas as informações que 
trazem, as recomendações são: não há indicação para o uso de favirapir, ribavirina, Lopinavir/ritonavir 
e, por isso, não recomendam o seu uso para o tratamento da COVID-19. O remdesivir é indicado 
para pessoas com manifestações graves da doença e SRAG. A hidroxicloroquina deve ser usada em 
combinação com azitromicina e é recomendada para pacientes com doença moderada a grave. A 
cloroquina deve ser utilizada na ausência da hidroxicloroquina. O uso de corticosteroides é indicado 
apenas para pacientes com choque séptico refratário ou SRAG grave e não recomendado para uso 
rotineiro. O uso de tolicizumabe e sarilumabe pode ser considerado em pacientes com a presença 
da tempestade de citocinas e agravamento da função respiratória. A recomendação para o uso de 
plasma convalescente é controverso e seu uso pode ser considerado em pacientes com agravamento 
das condições clínicas refratárias a outros tratamentos. O ibuprofeno e indometacina não possuem 
ação contra o SARS-CoV-2, porém não possuem contraindicação do uso, podendo ser utilizados 
como antitérmicos. Por fim, comentam o uso dos IECA e BRA, cujo uso contínuo para tratamento da 
hipertensão não deve ser descontinuado e a condição clínica individual de cada paciente deve ser 
considerada antes de alterar os regimes de tratamento com anti-hipertensivos.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. O levantamento das 
informações foi feito em buscas nas bases de dados SCOPUS e PubMed, o que 
limita o acesso a todos os estudos existentes. Vale a pena ressaltar, contudo, 
que os autores recomendam que o tratamento seja feito somente a casos 
moderados e graves da doença, com uma indicação de estratégia para cada 
caso, ainda que não mencionem dose ou esquema terapêutico.
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MEDICAMENTOS ANTIRREUMÁTICOS
REVISÃO NARRATIVA\TURQUIA E ITÁLIA

O estudo descreve as características de medicamentos antirreumáticos e possíveis 
reposicionamentos para COVID-19, abrangendo corticoides, (hidroxi)cloroquina, imunoglobulinas, 
antagonistas IL-6, inibidores de Janus Kinase (JAK), antagonista IL-1, mavrilimumab, micofenolato 
de mofetila e anti-inflamatórios não esteroidais 1) Corticoides: pode ter efeito sobre o processo 
inflamatório, porém estudos sobre SERS e MERS mostraram atraso na depuração viral e infecções 
secundárias. Outros estudos não mostraram melhora em COVID-19. 2) (Hidroxi)cloroquina: alguns 
estudos com resultados positivos no tratamento de COVID-19 e diversos efeitos negativos como intervalo 
QT longo, toxicidade retiniana e arritmia na interação de medicamentos por pacientes cardíacos. 
Resultados de estudos clínicos em andamentos são determinantes para o melhor entendimento do 
fármaco em acometidos por COVID-19. 3) Imunoglobulinas intravenosas: com ação imunomodulatória, 
demonstrou eficácia contra SARS e MERS e poderia ser aplicado em acometidos com COVID-19. 
4) Antagonistas IL-6: com efeito de inibição da sinalização via receptor IL-6 e regulagem de citocinas 
pró-inflamatórias. Dentre eles, o anticorpo monoclonal tocilizumabe (com dose em geral de 4-8 mg/
Kg) é um agente com ação potencial contra COVID-19 e que precisa ser alvo de estudos clínicos. 
5) Inibidor de Janus Kinase (JAK): baricitinibe com potencial de bloquear a entrada do vírus na célula 
humana. No momento, este fármaco é alvo de estudos clínicos. 6) Anakinra: antagonista de IL-1 
humano com potencial resposta na ação resposta inflamatória. Estudos clínicos estão sendo realizados 
prevendo doses de 100 mg (subcutâneo) por dia e 400-600 mg/dia intravenoso. Além desses, outros 
fármacos com evidências incipientes de eficácia sobre a COVID-19 e vírus semelhantes precisam ser 
testados: mavrilimumab, micofenolato de mofetila e anti-inflamatórios não esteroidais.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade de revisões narrativas. 
Uma análise crítica permite afirmar que o estudo faz uma descrição ampla sobre 
os efeitos dos fármacos analisados e das iniciativas de reposicionamento para 
COVID-19. São evidenciados os prós e contras dos tratamentos, assim como 
estão representados diversos estudos científicos. Uma fragilidade é a omissão 
de critérios de inclusão dos artigos revisados, além de não especificar as bases 
e termos contemplados nas buscas de evidências

CLOROQUINA
ESTUDO DE TOXICOLOGIA\FRANÇA

O estudo foi realizado com o objetivo de analisar a concentração de cloroquina (CLQ) que pode 
ser fatal. Foram analisados dados individuais da concentração sanguínea de CLQ em 258 pacientes 
que tiveram auto-envenenamento com uso desta medicação e que foram manejados na Unidade 
Nacional de toxicologia de Paris. A mortalidade geral foi de 10% (26 de 258), e a concentração de 
cloroquina no sangue total associada a 1% de mortalidade foi de 13 µmol / L (IC 95%: 10-16). Essa 
é considerada a menor mortalidade para a qual uma estimativa confiável pode ser derivada dos 
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12

dados. Esse limiar foi usado para avaliar o risco de toxicidade fatal em regimes de cloroquina em 
avaliação para tratamento da COVID-19. Dois diferentes modelos farmacocinéticos foram usados para 
simular o intervalo esperado de curvas de concentração-tempo para cinco potenciais regimes de 
tratamento com cloroquina para COVID-19 e para o regime de tratamento da malária, em adultos 
com pesos variando de 40 a 90 kg. Com base nas concentrações máximas obtidas no ensaio clínico 
CloroCovid-19, as taxas de mortalidade no braço de altas doses (600 mg de cloroquina para adultos, 
2 x /dia) foram estimadas entre 0,06% (90 kg adulto, IC95%: 0 a 0,3%) e 4,8% (40kg adulto, IC95%: 
1,9 a 9,7%), resultando em pico de concentração acima de 10 µmol/L em mais de 60% dos adultos 
com peso médio de 70 kg. Outros regimes com altas doses de cloroquina testados atualmente para 
COVID-19 resultam em pico de concentração acima de 10 µmol/L em apenas 0,2% dos adultos com 
peso de 70 kg. Os autores concluíram, com base no modelo proposto, que os regimes de tratamento 
com doses elevadas de cloroquina resultam em concentrações no sangue total abaixo de 10 µmol/L 
para a maioria dos pacientes, portanto, não devem resultar em toxicidade cardiovascular com risco 
de vida.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade de estudos de toxicologia. 
No modelo utilizado pelos autores, as dosagens propostas para tratamento da 
COVID-19 foram inferiores às observadas nos resultados de ensaios clínicos com 
doses elevadas de cloroquina. Até o momento, os resultados destes ensaios 
não se mostraram seguros
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 29/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04366739 / França Neurolepticos Clorpromazina Tratamento Padrão Ainda não recrutando 29/04/2020 Hospital Cochin

2 NCT04366960 / Itália Anticoagulante Enoxaparina Enoxaparina Ainda não recrutando 29/04/2020 Hospital Niguarda

3 NCT04367831 / EUA Anticoagulante Heparina Enoxaparina Ainda não recrutando 29/04/2020 Universidade de 
Columbia

4 NCT04366908 / 
Argentina

Nutriente Calcifediol Terapia padrão Ainda não recrutando 29/04/2020 Instituto de Pesquisa 
Biomédica Maimónides

5 NCT04367077 / EUA Terapia Celular MultiStem Placebo Ainda não recrutando 29/04/2020 Athersys

6 NCT04368377 / Itália Antiplaquetário com 
anticoagulante

Tirofibana + Clopidogrel 
+ Ácido acetilsalicílico + 
Fondaparinux + Ventilação

Ventilação Completo 29/04/2020 Universidade de Milão

7 NCT04367168 / México Antigotoso Colchinina Placebo Ainda não recrutando 29/04/2020 Instituto Nacional 
de Ciências Médicas 
e Nutrição Salvador 
Zubiran
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti —   HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais —   
PUCMG

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa —   DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas —   UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°20

BUSCA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 13 ARTIGOS E 10 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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LOPINAVIR/RITONAVIR, CLOROQUINA, 
HIDROXICLOROQUINA, REMDESIVIR, FAVIPIRAVIR, 
INTERFERON E RIBAVARINA
DIRETRIZES DE MANEJO CLÍNICO \ COREIA DO SUL

Trata-se de diretrizes clínicas para o manejo da COVID-19 compilada por especialistas e baseada 
em evidências. Foram realizadas buscas no Pubmed sobre tratamento para SARS, MERS e COVID-19. 
A força das recomendações e nível da evidência foram determinados pelos critérios da Sociedade 
de Doenças Infecciosas da América. A) Pergunta 1: Há alguma terapia antiviral recomendada 
para pacientes com COVID-19? Não há terapia antiviral com eficácia comprovada para COVID-19. 
Medicamentos antivirais podem ser empregados por tentativa pelos profissionais.  B) Pergunta 2: 
Para quais pacientes a terapia antiviral é considerada? O uso da terapia antiviral pode ser considerado 
em pacientes com COVID-19 confirmada com evolução moderada a grave, incluindo pneumonia, com 
piora nos achados clínicos e com probabilidade de progredir para doença grave (idosos, portadores 
de doenças crônicas e pacientes imunocomprometidos). C) Pergunta 3: Qual o momento mais 
apropriado para iniciar a terapia com antivirais? Os agentes antivirais devem ser administrados logo 
após o diagnóstico ou o mais cedo possível. Para pacientes com sintomas graves e forte suspeita de 
COVID-19, mas que ainda não receberam testes confirmatórios, a terapia antiviral pode ser iniciada 
antes que os resultados sejam confirmados.  D) Pergunta 4: Quais antivirais podem ser usados? Como 
o fosfato de cloroquina não está disponível na Coreia, a hidroxicloroquina pode ser administrada em 
uma dose de 800 mg/dia no primeiro dia, seguida de 400 mg/dia. LPV/r (Kaletra®) 400 mg/100 mg 
pode ser usado até duas vezes por dia, quando usado sozinho. As formulações de xarope podem ser 
usadas em pacientes pediátricos (consulte doses e usos pediátricos). A monoterapia com interferon 
tipo I (IFN) não é recomendada para pacientes com COVID-19. Se o IFN do tipo I for considerado, 
recomenda-se uma terapia combinada com o IFN do tipo I e o LPV/r (Kaletra®). No entanto, como 
os efeitos esperados do IFN tipo I podem variar dependendo do estágio da doença (estágio inicial 
ou tardio), esse aspecto deve ser levado em consideração adicional. De várias formas de IFN do tipo 
I, o IFN-β1b é recomendado como o agente na COVID-19. O remdesivir está em teste clínico para 
COVID-19 em outros países e só pode ser usado em ensaios clínicos. Na Coreia, o favipiravir pode ser 
usado em ensaios clínicos após a aprovação do Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos. 
A ribavirina não é recomendada como terapia de primeira linha devido a reações adversas comuns. 
No entanto, se medicamentos de primeira linha não puderem ser usados ou considerados ineficazes, 
a terapia combinada com LPV/r ou IFN pode ser considerada. No entanto, a monoterapia com 
ribavirina não é recomendada. E) Pergunta 5: Por quanto tempo os agentes antivirais podem ser 
administrados? Geralmente, os agentes antivirais são recomendados por 7 a 10 dias; no entanto, 
a duração pode ser reduzida ou prolongada, dependendo do status do paciente e das atualizações 
recentes. F) Pergunta 6: É possível usar outros tratamentos farmacológicos que não antivirais? O 
uso rotineiro de esteroides não é recomendado, pois a exposição a longo prazo está associada a 
vários efeitos adversos. No entanto, quando outras indicações para esteroides estão presentes, 
incluindo agravamento da asma e choque séptico grave, o uso de esteroides pode ser considerado. 
Imunoglobulina intravenosa (IVIG) não é recomendada rotineiramente para COVID-19. No entanto, 
pode ser considerada em casos de sepse. O uso rotineiro de inibidores da neuraminidase, agentes 
anti-influenza, não é recomendado para o tratamento de COVID-19. Os agentes anti-influenza podem 
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4

ser usados quando houver co-infecção com influenza ou forte suspeita de co-infecção. O uso rotineiro 
de antibióticos não é recomendado para o tratamento de COVID-19. No entanto, antibióticos podem 
ser usados quando houver suspeita ou co-infecção bacteriana. G) Pergunta 7: Terapia com plasma 
convalescente é recomendada? Embora sejam necessários estudos em larga escala, a terapia com 
plasma convalescente pode ser mencionada como uma opção para o COVID-19, pois pode ajudar no 
prognóstico e na progressão da doença. No entanto, como a quantidade de anticorpos pode variar 
dependendo da gravidade da doença e do momento da coleta, os doadores devem ser selecionados 
com cuidado.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AGREE para avaliação de diretrizes clínicas, 17 
de 23 critérios foram atendidos, caracterizando boa qualidade metodológica. 
O estudo não capturou as visões e preferências de sua população-alvo e não 
demonstrou a estratégia de busca utilizada. Ademais, as diretrizes falharam em 
abordar os seguintes itens: facilitadores e barreiras para as recomendações; 
conselhos sobre a implementação das ações; os recursos necessários; e os 
critérios para monitoramento da implementação das recomendações clínicas.

REMDESIVIR
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Neste ensaio clínico multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, os 
pesquisadores avaliaram a eficácia e a segurança do remdesivir intravenoso (200 mg no 1º dia, seguido 
de 100 mg nos dias 2 a 10, em infusões diárias únicas) em adultos (idade ≥ 18 anos) hospitalizados com 
COVID-19 grave. O desfecho primário (eficácia) utilizado foi o tempo para melhora clínica em 28 dias 
após a randomização (traduzido pelo tempo necessário para um declínio de dois níveis, em uma escala 
ordinal de seis pontos [1= alta, até 6= morte], ou tempo para alta hospitalar, o que ocorrer primeiro). Os 
pacientes foram divididos aleatoriamente em uma proporção de 2:1, onde 158 receberam o remdesivir, 
enquanto que 79 receberam placebo. Não houve diferença clínica estatisticamente significativa entre 
o tempo para melhora clínica entre os grupos do remdesivir (mediana 21 dias [IQR 13.0–28.0]) versus 
placebo (mediana 23 dias [IQR: 15,0-28,0]), [IC 95% 0,87-1,75]. Contudo, para os pacientes que 
receberam remdesivir ou placebo nos 10 dias após o início dos sintomas (população ITT), aqueles que 
receberam remdesivir tiveram um tempo numericamente mais rápido para a melhora clínica (mediana 
de 18 dias [IQR 12,0-28,0]) do que aqueles que receberam placebo (mediana 23 dias [15,0-28,0]); HR 
1,52 [0,95-2,43]. Em relação à segurança, eventos adversos foram relatados em 102 (66%) dos 155 
pacientes no grupo do remdesivir versus 50 (64%) de 78, no grupo placebo. O remdesivir foi interrompido 
precocemente devido a eventos adversos em 18 pacientes (12%) versus quatro pacientes (5%) no grupo 
placebo. A mortalidade em 28 dias foi semelhante entre os dois grupos (22 [14%] no grupo remdesivir vs 
10 [13%] no grupo placebo). Os autores concluem informando que não houve associação do remdesivir 
a benefícios clínicos estatisticamente significativos. No entanto, os resultados da redução numérica no 
tempo de melhora clínica, naqueles pacientes tratados mais cedo com remdesivir, requerem confirmação 
em estudos mais robustos.2
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane: o 
estudo tem risco de viés moderado a baixo. 1) Geração da sequência aleatória: 
geração de números randômicos por computador (baixo risco de viés). 2) 
Ocultação de alocação: envelopes sequenciais numerados, não é claro se são 
opacos (risco de viés incerto). 3) Cegamento de participantes e profissionais: 
o estudo menciona ser duplo cego, mas não dá informações suficientes para 
avaliação de cegamento (risco de viés incerto). 4) Cegamento de avaliadores 
de desfecho: informação insuficiente para julgar (risco de viés incerto). 5) 
Desfechos inconpletos: 12% de participantes no grupo remdesivir deixaram o 
estudo por causa de eventos adversos (alto risco de viés). 6) Relato de desfecho 
seletivo: os desfechos previstos no protocolo foram relatados no estudo (baixo 
risco de viés). 7) Outras fontes de viés: o estudo aparenta estar livre de outras 
fontes de viés (baixo risco de viés).

LOPINAVIR/RITONAVIR E ARBIDOL
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Foi realizado um estudo observacional retrospectivo, com o objetivo de avaliar a eficácia 
de lopinavir/ritonavir (LR) sozinho ou combinado com arbidol (Arb), no tratamento de pacientes 
hospitalizados por COVID-19. Um dos grupos com 34 participantes recebeu tratamento com LR e 
outro com 39 participantes recebeu LR associado com Arbidol (umifenovir). Não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas do percentual de cura entre os dois grupos (LR= 92,3% 
e LR+Arb=97,1%). No grupo por intenção de tratar (intention-to-treat), a combinação de LR+Arb 
reduziu em 1,5 dias o tempo de internação (12,5 vs 14 dias). O percentual de clearence do RNA viral 
foi de 92,3 no grupo LR e 97,1 no grupo LR+Arb. O tempo médio para o RT-PCR se tornar negativo 
foi de 11,5 (+/- 9,0) dias no grupo LR+Arb, mais longo que no grupo LR (9,9 +/-7,5 dias). Os autores 
concluíram que o tratamento com lopinavir/ritonavir combinado com arbidol não incrementou a 
taxa de cura, não reduziu tempo de hospitalização, nem a taxa de negativação do vírus em pacientes 
com COVID-19 hospitalizados.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, o 
estudo atendeu 7/11 critérios, o que reflete moderada qualidade metodológica. 
Dentre as principais limitações apontadas pelos autores está a ausência de 
randomização da alocação dos tratamentos, o tamanho amostral que deveria 
ser de pelo menos 300 participantes; e o não balanceamento das diferenças 
entre sexo e idade nos dois grupos. Cabe ressaltar ainda, que este estudo é 
pré-print, ainda não foi aprovado em revista revisada por pares.
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6

UMIFENOVIR
COORTE \ CHINA

Os autores descrevem uma coorte retrospectiva que teve como objetivo investigar a eficácia e a 
segurança do antiviral umifenovir contra o SARS-CoV-2, em 81 pacientes hospitalizados com COVID-19 
moderada. Pacientes sem necessidade de terapia intensiva, com idade ≥ 18 anos, dados clínicos 
completos e confirmação de COVID-19 por RT-PCR foram divididos em dois grupos, baseados no uso ou 
não do fármaco sob investigação. O grupo umifenovir foi composto por 45 casos, enquanto que o grupo 
controle, por 36 casos. Segundo os pesquisadores, as características clínicas basais e os parâmetros 
laboratoriais eram comparáveis entre os dois grupos. Os desfechos de eficácia foram a taxa negativa 
do teste do swab da faringe, após uma semana da admissão do paciente, bem como o tempo em 
dias para a negativação do teste por RT-PCR. Os resultados mostram que, após 7 dias de tratamento, 
a taxa negativa de SARS-CoV-2 no swab da faringe entre os dois grupos foi semelhante (33/45 [73%] 
vs 28/36 [78%]). Da mesma forma, o tempo médio desde o início da doença até a data do primeiro 
resultado negativo foi comparável entre dois grupos (18 dias [IQR, 12-21] vs 16 dias [IQR, 11-21], p> 
0,05). Já o tempo médio entre a admissão e o primeiro teste negativo de SARS-CoV-2 foi maior no grupo 
umifenovir do que no grupo controle (6 dias [IQR, 4-8] vs 3 dias [IQR, 1-7], p < 0,05). Nenhum efeito 
colateral grave foi encontrado no tratamento com umifenovir. Baseado nesses achados, os autores 
sugerem que o umifenovir pode não ter influência positiva sobre a depuração viral. Concluem, por fim, 
que, em relação ao tratamento sintomático e de suporte, a adição do umifenovir à terapia parece não 
melhorar o prognóstico dos pacientes moderados. Alertam, portanto, que essa conclusão precisa ser 
verificada por meio de ensaios clínicos randomizados.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
06/11 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. O 
estudo apresenta possibilidade alta de viés de seleção. Não houve identificação 
dos possíveis fatores de confusão do estudo, nem menção sobre estratégias 
para lidar com esses fatores. A medida de desfecho (teste de swab e contagem 
de ácidos nucleicos patogênicos) não foi realizada de maneira confiável.

METILPREDNISOLONA
COORTE \ CHINA

Neste estudo de coorte retrospectiva, os autores avaliaram a influência da administração da 
metilprednisolona sobre os resultados clínicos de 46 pacientes graves com pneumonia causada por 
COVID-19. As posologias do corticoide foram determinadas de acordo com as manifestações clínicas, 
contagem de leucócitos e linfócitos, índice inflamatório e extensão de lesões pulmonares. Todos os 46 
pacientes receberam oxigenoterapia; lopinavir/ritonavir, interferon-alfa, antibióticos, antitussígenos 
e suporte nutricional. Segundo os pesquisadores, não houve diferença significativa de idade, sexo, 
comorbidades, parâmetros clínicos ou laboratoriais entre os dois grupos.  Os autores relataram 
que a administração precoce, em baixas doses e a curto prazo, de metilprednisolona foi associada 
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7

a melhores resultados clínicos em pacientes graves com pneumonia por COVID-19. Tais pacientes 
apresentaram diminuição mais rápida das concentrações de proteína C-reativa e interleucina-6, e 
melhora mais rápida dos parâmetros de saturação arterial de oxigênio (SpO2), quando comparados 
aos pacientes que não usaram o corticoide. Embora nenhuma diferença significativa da taxa de 
mortalidade entre os dois grupos (P = 0,714) tenha sido observada, o tempo de internação na UTI 
foi significativamente menor em pacientes tratados com metilprednisolona. Os autores sugerem que 
seu uso deve ser considerado antes da ocorrência da SARS. No entanto, alertam que futuros ensaios 
clínicos randomizados devem ser feitos, a fim de confirmar esses achados e avaliar tais resultados a 
médio e longo prazo, após alta hospitalar dos pacientes.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
07/11 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Não 
houve identificação dos possíveis fatores de confusão do estudo, nem menção 
sobre estratégias para lidar com esses fatores. Não há informação sobre as 
análises estatísticas utilizadas para examinar os dados do estudo.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Descrição de caso de paciente, sexo feminino, 39 anos, com cardiomiopatia com fração de ejeção 
de 40-45%, com reparo prévio de válvula mitral e artrite reumatoide em uso de HCQ (VO, 200mg por 
dia). A paciente relata sintomas leves de febre, dor de garganta e rinorreia e resultado positivo por RT-
PCR para COVID-19, além de estar de quarentena em casa. Os sintomas evoluíram para tosse produtiva 
leve, dispneia, dor corporal generalizada, cefaleia tensional, mialgia, fadiga, náusea e diarreia. Após 
uma semana de início dos sintomas, a paciente foi admitida no Hospital. Estava normotensa, febril e 
com exame físico normal. Em exame de imagem, demonstrou infiltrações pulmonares. Em exames 
laboratoriais: glóbulos brancos: 5,1 [normais 3,6-11 × 109 células/L], linfocitopenia: 0,64 [normal 
0,90-2,90 × 109 células/L], razão de neutrófilos-linfócitos: 6,1, plaquetas: 164 [150-400 x 109 células 
normais por litro], depuração da creatinina> 60 mL/min e transaminases e bilirrubina normais. Após 
dois dias de hospitalização, os sintomas foram resolvidos e a paciente recebeu alta. Continuou em 
uso da HCQ (VO, 200mg por dia). Durante a hospitalização, não foi iniciado anti-inflamatório, nem 
antiviral. Foi caracterizado o estágio leve da doença. Os autores sugerem que, embora a dose seja 
baixa quando comparada a dose de tratamento e profilaxia da COVID-19, a cronicidade do uso poderia 
mitigar essa diferença. Salientam que deve levar em consideração a meia-vida desse medicamento 
(30 dias) e isso configura maior acúmulo celular e extracelular do medicamento em paciente em 
uso crônico, o que poderia ser comparável ao uso com dose mínima para tratamento da COVID-19. 
Mesmo considerando esses fatores, a paciente em uso crônico de HCQ desenvolveu a doença e 
necessitou hospitalização, o que remete a necessidade de estudos com resultados robustos sobre o 
uso da HCQ na presença ou ausência de comorbidades. Portanto, não há dados que apoiem o uso da 
HCQ como terapia profilática.6
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8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos, indicando moderada qualidade metodológica 
do estudo. Não ficou claro a realização de um novo teste de RT-PCR a fim de 
verificar se estava negativo, bem como o acompanhamento da paciente após a 
alta hospitalar com a realização de um novo exame de imagem. O estudo clínico 
citado sobre o uso profilático de HCQ está sendo realizado, mas sem resultados 
disponíveis. 

TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA\ARÁBIA SAUDITA

Processos inflamatórios causados pela liberação de citocinas pró-inflamatórias são 
frequentemente observados em acometidos por COVID-19. O uso de antagonista do receptor da 
interleucina-6 (ILS), tocilizumabe, é uma terapia potencial. Contudo, as evidências científicas quanto 
a eficácia não estão bem estabelecidas. O estudo em questão reporta dois casos de pacientes 
hospitalizados por COVID-19 e que foram tratados com tocilizumabe. Ambos apresentavam quadros 
de síndrome de liberação de citocinas com níveis de altos de IL-6, e receberam tratamento inicial com 
hidroxicloroquina/azitromicina. Após agravamento dos quadros, foi administrado tocilizumabe, dose 
única de 400 mg IV para o caso 1, e duas doses para o caso 2 (560 mg IV e 700 mg IV). Mesmo com 
redução das concentrações de proteína C-reativa após o tocilizumabe, o quadro dos casos se agravou, 
levando-os a óbito. Um dos casos desenvolveu miocardite viral após a administração de tocilizumabe. 
Os autores discutem que o uso off-label de tocilizumabe no tratamento da COVID-19 não tem 
demonstrado eficácia, e que resultados de estudos clínicos são determinantes para a definição de 
uma terapêutica. Por último, recomendam a administração do medicamento apenas em um contexto 
de ensaio clínico.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
foram atendidos 7/8 critérios, demonstrando boa qualidade metodológica. 
Uma fragilidade é o fato dos autores não descreverem com clareza o papel de 
outros medicamentos administrados e suas possíveis interações e resultados, 
os quais possivelmente também tem implicações no desfecho dos pacientes.

DARUNAVIR
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

O lopinavir e darunavir, medicamentos inibidores de protease do HIV, estão sendo propostos 
atualmente para o tratamento da COVID-19. Neste artigo, os autores relatam o caso de três 
indivíduos HIV positivos, com bom estado imunovirológico, em regime antirretroviral contendo 
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9

darunavir, diagnosticados com COVID-19. O primeiro caso era de um homem de 62 anos que fazia 
uso de darunavir/cobicistat 800/150 mg e lamivudina 300 mg uma vez ao dia como regime antiviral e 
também estava em terapia de manutenção com doxazosina, metoprolol e amlodipina para hipertensão 
arterial e cardiopatia isquêmica. O darunavir/cobicistat foi substituído por lopinavir/ritonavir mais 
hidroxicloroquina. Nos dias seguintes, a função respiratória do paciente piorou rapidamente, com 
necessidade de ventilação mecânica. Na unidade de terapia intensiva, lopinavir/ritonavir mais 
hidroxicloroquina foram substituídos por tocilizumabe (duas doses) e remdesivir (retirado por 
lesão hepática aguda após 5 dias) com melhora das condições respiratórias. O segundo caso foi um 
homem de 63 anos em terapia antirretroviral com darunavir (administrado a 800 mg coformulado 
com cobicistat, tenofovir alafenamida e emtricitabina), além de tratamento ativo com irbesartan 
para hipertensão arterial. Na internação, o darunavir/cobicistat foi substituído por lopinavir/ritonavir 
(além de tenofovir alafenamida mais emtricitabina) e hidroxicloroquina administrada por 5 dias e 
o paciente teve alta após 10 dias de internação. O terceiro caso foi uma mulher com 57 anos em 
terapia antirretroviral à base de darunavir (administrada em 800 mg combinada com cobicista e 
raltegravir). Neste caso, foi mantido o darunavir/cobicistat (não substituído por lopinavir/ritonavir 
devido a histórico da paciente com baixa tolerabilidade ao medicamento) e a hidroxicloroquina foi 
adicionada por 7 dias, sendo que a paciente ainda aguardava a confirmação da detecção da carga viral 
do SARS-CoV-2. Os autores mediram as concentrações plasmáticas de darunavir nos três casos que foi 
de 1043, 628 e 1683 ng/mL, respectivamente (faixa terapêutica> 500 ng/mL), excluindo uma possível 
baixa adesão terapêutica dos pacientes. Dada a semelhança estrutural com o lopinavir, o darunavir 
é um tratamento potencialmente eficaz contra o SARS-CoV-2 e está atualmente sob investigação nos 
ensaios clínicos de fase III. No entanto, com os relatos apresentados, os autores fornecem evidências 
preliminares de que o darunavir, pelo menos na dose atualmente adotada de 800 mg, não preveniu a 
infecção por SARS-CoV-2 em pessoas vivendo com HIV.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 3/8 
critérios foram atendidos. Apesar de trazer um alerta sobre uma possível falta de 
efetividade no darunavir em proteger contra o SARS-CoV-2, relatos de caso não 
produzem evidências robustas que possam orientar a tomada de decisão.

PLASMA CONVALESCENTE E VACINA
REVISÃO NARRATIVA\SINGAPURA

O estudo comenta a aplicação de plasma convalescente e possíveis vacinas para o tratamento 
da COVID-19. Os autores destacam sucesso de estudos in vivo que testam vacinas com efeito sobre 
as proteínas S de vírus MERS-CoV e SARS-CoV. Em adição, vacinas com efeito na ativação de células 
T também são alvos promissores para a experimentação contra COVID-19. Contudo, observam que 
a eficácia de vacinas deve contemplar diversos fatores, como adjuvantes e idade dos indivíduos, e 
levando em conta riscos de imunopatologias. O tratamento por globulinas hiperimunes via plasma 
convalescente tem se mostrado promissor, com relatos de prevenir a progressão para doenças 
pulmonares severas em acometidos por COVID-19. Da mesma forma, imunoglobulinas intravenosas 
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10

parecem ter respostas anti-inflamatórias. Os autores afirmam que existem poucas evidências sobre a 
relação dessas terapias e eventuais aumentos de infecção por COVID-19 e que estudos clínicos com 
esses tratamentos devem ser priorizados nos esforços ao combate da COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
Um análise crítica permite verificar que os autores revisaram um número 
razoável de estudos e apresentaram os termos e as bases utilizadas nas buscas 
pelos artigos. Isso demonstra certo rigor metodológico. Contudo, o artigo não 
se aprofunda nos tratamentos sugeridos e não contribui decisivamente no 
entendimento sobre os temas.

VITAMINA C
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O autor faz uma breve revisão de dados da literatura para defender o uso da vitamina C em altas 
doses como medida preventiva na COVID-19. Descreve que a tempestade de citocinas é observada 
em infecções virais e bacterianas e resulta em aumento do estresse oxidativo por uma via comum 
e inespecífica. Como a prevenção e o gerenciamento do estresse oxidativo podem ser realizados 
com grandes doses de antioxidantes, essa abordagem pode ser aplicável a COVID-19 com altas doses 
intravenosas de vitamina C, com base no resultado de estudos prévios. Nesses estudos, a aplicação 
de várias infusões intravenosas de alta dose de vitamina C (por exemplo, 200 mg/kg de peso corporal/
dia, divididas em 4 doses) diminuíram a permanência na unidade de terapia intensiva em 7,8%, 
acompanhada de uma redução significativa na taxa de mortalidade. O uso de suplementação com 
antioxidantes (como a vitamina C e sulforafano) parecem diminuir a lesão pulmonar inflamatória 
aguda induzida pelo estresse oxidativo em pacientes que receberam ventilação mecânica. Não 
obstante, o autor menciona que a vitamina C intravenosa em altas doses foi utilizada com sucesso no 
tratamento de 50 pacientes com COVID-19 moderado a grave na China, em doses que variaram entre 
10 e 20 g por dia, administradas durante um período de 8 a 10 h levando a melhora na oxigenação e 
todos os pacientes eventualmente se curaram e receberam alta.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, o 
autor faz uma revisão breve de outros artigos que fizeram o uso de vitamina 
C para tratamento, mas não necessariamente da COVID-19, para defender o 
seu uso, tratando-se muito mais de um artigo de opinião do que uma revisão 
propriamente dita. O próprio autor menciona que ainda é necessário o 
desenvolvimento de um ensaio clínico bem delineado para atestar a eficácia da 
vitamina C na COVID-19.
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IECA (INIBIDOR DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA) 
E BRA (BLOQUEADOR DE RECEPTOR DE ANGIOTENSINA)
REVISÃO NARRATIVA \ JAPÃO

Os autores discorrem sobre a prevalência da COVID-19 em pacientes idosos, com hipertensão, 
diabetes e doenças cardiovasculares, bem como a hipótese de que o aumento da expressão de 
receptores de angiotensina II (ECA2), receptor funcional de SARS-CoV-2, possivelmente tornaria 
esses pacientes mais suscetíveis à COVID-19. Isso porque o uso de bloqueadores de receptores de 
angiotensina (BRA) e do inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), classes de medicamentos 
que esses pacientes utilizam, aumentam a expressão de receptores da ECA2 no sistema cardiovascular 
e renal, desta forma, isso poderia ser um fator de risco para as infecções por SARS-CoV-2. Além disso, 
os autores trazem que há a possibilidade, a partir de estudos in vitro, da existência de um receptor 
secundário, além do ECA2, como o CD209L. Os estudos clínicos descritos não demonstram que o 
uso de IECA e BRA não apresenta efeitos na morbimortalidade da COVID-19. Não há estudos com 
evidências que direcionem o uso de IECA e BRA como neutro, prejudicial ou benéfico na suscetibilidade 
de infecção de SARS-CoV-2, bem como na progressão da doença. Os autores reiteram a importância 
da comunidade médica manter o manejo terapêutico de pacientes que tenham indicação do uso de 
IECA e BRA e não somente em paciente de alto risco. Recomendação essa que vai ao encontro das 
declarações divulgadas recentemente pela Sociedade Europeia de Hipertensão, Sociedade Europeia 
de Cardiologia, Sociedade de Insuficiência Cardíaca da América e Colégio americano de Cardiologia.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em análise crítica desta revisão os autores trazem uma descrição 
ampla de estudos in vitro, in vivo e alguns estudos clínicos sobre o uso de IECA 
e BRA em doenças por SARS-CoV e SARS-COV-2. Os autores não descrevem os 
critérios utilizados para a seleção dos artigos utilizados nesta revisão. Embora 
a sua ampla revisão na literatura ratifica que não há ainda nenhum estudo que 
possa responder o efeito do uso de IECA e BRA na fisiopatologia da COVID-19.

MELATONINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS, ISRAEL E RÚSSIA

 Nesta revisão narrativa, os autores discutem o papel da melatonina (MEL) e um possível benefício 
que teria sobre a prevenção e tratamento da COVID-19. A MEL, um hormônio produzido pela glândula 
pineal na ausência de luz, tem um papel preponderante sobre o ciclo circadiano, exercendo um forte 
papel sobre o metabolismo e cuja produção começa a decair com idade, sendo bastante reduzida em 
idosos. Os morcegos, carregadores naturais de coronavírus, possuem uma concentração plasmática 
muito alta de MEL, muito maior que os humanos e, em função disso, os autores inicialmente discorrem 
sobre um possível papel protetor deste hormônio sobre os graves efeitos do coronavírus nesses 
animais. Em seguida, discorrem sobre uma possível ação da MEL com papel antioxidante, ação anti-
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inflamatória, reduzindo a produção de citocinas e auxiliando o sistema imune. Além disso, defendem 
o uso MEL concomitante a outros tratamentos utilizados para a COVID-19, já que ensaios pré-clínicos,  
a combinação de MEL com ácido alfa lipóico reduziu os danos renais devido ao estresse oxidativo 
(causado pela combinação lopinavir/ritonavir), que a MEL aumentou a potência da ribavirina como 
um agente anti-influenza. Estudos in vitro demonstraram que a ribavirina em combinação com a MEL 
apresenta propriedades para inibir a replicação do vírus da influenza. Os autores defendem que a 
MEL poderia reduzir a dose necessária de cloroquina/hidroxicloroquina, que o uso concomitante da 
MEL com prednisona poderia ser mais eficiente para redução do edema pulmonar e que há estudos 
mostrando redução da fibrose pulmonar pela MEL, podendo ser utilizada como coadjuvante para 
recuperação após a infecção pelo SARS-CoV-2.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura 
crítica, os autores defendem o uso da melatonina baseado principalmente em 
estudos in vitro e pré-clínicos. A melatonina ainda carece de regulamentação 
pela Anvisa e sua venda é autorizada somente como suplemento. Ensaios 
clínicos são necessários para comprovar a efetividade da melatonina, sobretudo 
na COVID-19.

VACINA
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Em levantamento da Organização Mundial da Saúde, com atualização no dia 30 de abril, relata-
se que há 8 candidatos a vacinas contra SARS-CoV-2 em fase clínica de avaliação, são elas: vacina 
do tipo “Adenovirus type 5 vector” (CanSino Biological Inc. e Instituto de Biotecnologia de Pequim), 
do tipo “ChAdOx1” (Universidade de Oxford), mRNA (desenvolvida pela BioNTech/Fosun Pharma/
Pfizer) estão em fase 1 e 2 de pesquisa clínica. Já os candidatos dos tipos: “DNA plasmid vaccine 
Electroporation device” (Inovio Pharmaceuticals); inativada (Instituto de Produtos Biológicos de 
Pequim/Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan); inativada com o adjuvante de vacinas Alum 
(Sinovac); e “LNP-encapsulated mRNA” (Moderna/NIAID) estão na fase 1 de desenvolvimento clínico. 
Outros 94 candidatos a vacina estão na fase pré-clínica.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. É um levantamento do cenário de desenvolvimento de vacinas 
para COVID-19, atualizado periodicamente.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 30/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

1 NCT04368728/ País 
não declarado

Vacina BNT162a1; BNT162b1; 
BNT162b2;  BNT162c2 
em doses e populações 
diferentes

Placebo Ainda não recrutando 30/04/2020 Biontech SE; Pfizer

2 NCT04370262/ EUA Antimalárico; Inibidor 
de secreção gástrica

Hidroxicloroquina +  
Famotidine

Hidroxicloroquina + 
placebo

Recrutando 30/04/2020 Northwell Health

3 NCT04368988/ 
Austrália

Vacina Vacina SARS-CoV-2 rS 
com ou sem o adjuvante 
Matrix-M 

Placebo Ainda não recrutando 30/04/2020 Novavax

4 NCT04369742/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina  Placebo Recrutando 30/04/2020 NYU Langone 
Health|State 
University of New York 
- Downstate Medical 
Center

5 NCT04370236/ EUA Produto biológico; 
anti-TNF

XPro1595 Tratamento padrão Ainda não recrutando 30/04/2020 Inmune Bio, Inc.

6 NCT04370288/ Irã Antioxidante MCN (azul de metileno, 
vitamina C, N-acetilcisteína)

Tratamento padrão Recrutando 30/04/2020 Mashhad University of 
Medical Sciences

7 NCT04370015/ 
Paquistão

Antimalárico Hidroxicloroquina  Placebo Ainda não recrutando 30/04/2020 Services Institute of 
Medical Sciences, 
Pakistan

8 NCT04369469/ EUA Produto biológico; 
inibidor da C5 do 
sistema complemento

Ravulizumabe Tratamento padrão Ainda não recrutando 30/04/2020 Alexion 
Pharmaceuticals
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 30/04/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

9 NCT04369794/ Brasil Vacina Vacina BCG Placebo Ainda não recrutando 30/04/2020 University of 
Campinas, Brazil; 
Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e 
Tecnológico; Instituto 
de Infectologia Emílio 
Ribas; Universidade 
Estadual de Campinas, 
Unicamp; Pontifícia 
Universidade Católica 
de Campinas, PUC-
Campinas; Faculdade 
de Medicina de 
Ribeirão Preto/USP; 
Faculdade de Medicina 
de Botucatu, Unesp; 
Federal University 
of São Paulo; State 
Hospital Dr. Leandro 
Franceschini, Sumaré, 
Unicamp; Paulinia 
Municipal Hospital

10 NCT04369365/ Austria Antibiótico sistêmico 
simples

Azitromicina como profilaxia 
contra COVID-19 para 
pacientes com câncer

Placebo Recrutando 30/04/2020 Prof. Dr. Matthias 
Preusser; Medical 
University of Vienna
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti —   HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais —   
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa —   DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas —   UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°21

BUSCA REALIZADA EM 1° DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 12 ARTIGOS E 16 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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REMDESIVIR, HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ALEMANHA

Foi realizada uma revisão sistemática sobre o vírus SARS-CoV-2 e sobre o tratamento da COVID-19. Os 
autores discutem se algum medicamento aprovado ou sob investigação será o protagonista no controle da 
doença. São apresentadas a ação do Remdesivir, inibidor da replicação viral com eficácia demonstrada in 
vivo e in vitro contra vírus de RNA; bem como a ação da cloroquina e hidroxicloroquina, que demonstraram 
efeito imunomodulador contra o vírus SARS-CoV-2. Os autores concluem que a hidroxicloroquina é usada 
há 70 anos, tem baixo custo, é segura e, portanto, tem potencial contra a COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, o artigo não atendeu a nenhum critério 
para avaliação da qualidade de revisões sistemáticas, considerado como baixa 
qualidade metodológica. A pergunta no formato PICO não foi incluída no artigo, 
os critérios de inclusão e exclusão dos artigos selecionados para revisão não 
estão claros, assim como os desenhos de estudos incluídos. Foram pesquisadas 
quatro grandes bases de dados, porém, a literatura cinza não foi incluída. 
Não foi informado se as análises dos artigos e extração das evidências foram 
realizadas por dois revisores. Os autores mencionaram o uso de termos MESH 
na busca, mas não informaram quais foram esses termos, além de não informar 
sobre o risco de viés ou confundimento nos estudos selecionados. Devida a falta 
de informações relevantes, não é possível compreender as razões para incluir 
apenas as três medicações mencionadas no artigo de revisão. Sobre o uso do 
Remdesivir foram incluídos três artigos, sobre cloroquina, 2 artigos e sobre 
hidroxicloroquina, 3 referências (para este último medicamento a referência 
mais recente é de 2005).

FAVIPIRAVIR
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ CHINA

 Neste ensaio clínico aberto e não randomizado, os pesquisadores avaliaram a eficácia e a 
segurança do favipiravir (FPV) (via oral,1600 mg 2x/dia no 1º dia, seguido de 600 mg 2x/dia nos 
dias 2 a 14) em uma população de 35 pacientes com COVID-19 leve a moderada. O estudo usou 
como grupo controle uma população de 45 pacientes sob tratamento com lopinavir/ritonavir (KLT) 
(via oral,400mg/100mg 2x/dia, nos dias 1 a 14). Os desfechos de eficácia avaliados foram o tempo 
para depuração viral (traduzido pela presença de dois resultados de PCR negativos consecutivos, 
durante um intervalo de 24h), e a taxa de melhora da tomografia computadorizada de tórax, após 14º 
dia de tratamento. A segurança dos tratamentos foi avaliada por meio de questionário padronizado 
para eventos adversos, e por resultados de testes laboratoriais. Os autores declararam que as 
características demográficas e clínicas basais dos pacientes eram comparáveis entre os dois grupos. 
Todos os participantes do estudo terminaram a terapia e foram acompanhados por 14 dias após o 
início do tratamento. Os dados do estudo demonstram que o tempo para depuração viral no grupo 
do FPV foi menor do que no grupo do KLT (mediana 4 dias [IQR: 2,5-9] versus mediana 11 dias [IQR: 
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8-13], P<0,001). A taxa de melhora nas imagens do tórax também foi maior no grupo FPV, quando 
comparada à taxa do grupo controle (91,43% versus 62,22%, P = 0,004). Em relação à segurança, 
o número total de eventos adversos no grupo FPV (n=4; 11,43%), foi significativamente menor do 
que os 25 eventos adversos (55,56%) no grupo controle (P <0,001). Diante dos achados, os autores 
concluem que o FPV mostrou melhores respostas terapêuticas contra a COVID-19 em termos de 
progressão da doença e eliminação viral.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-
Experimental Studies (non-randomized experimental studies), 09/09 critérios 
foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Estudo bem 
detalhado, com apresentação clara e organizada dos dados clínicos basais 
dos pacientes e da metodologia utilizada. A conclusão está coerente com os 
resultados do estudo. Como limitações, os próprios autores destacam que, por 
não se tratar de um ensaio clínico randomizado, paralelo e duplo-cego, estudos 
bem delineados e em larga escala são necessários para confirmar os resultados. 
Por fim, alertam que a relação entre a carga viral e o prognóstico clínico não foi 
bem esclarecida neste estudo, o que merece futuras investigações.

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA
ANÁLISE POST HOC DE ENSAIO CLÍNICO \ CANADÁ

Os autores trazem uma reanálise do primeiro estudo clínico, de Gautret (2020), com o uso de 
Hidroxicloroquina (HCQ) na COVID-19. As fragilidades deste estudo são elencadas pelos autores, 
dentre elas, uma diferença significativa de idade entre o grupo controle e o grupo tratamento, a qual 
não foi discutida e tampouco controlada. Além disso, o desenho do estudo limita a capacidade de 
discernir qualquer efeito de sinergismo entre a HCQ e a azitromicina (AZT) no curso da doença. A 
este grupo (HCQ + AZT) foi alocado um pequeno número (N=6) de pacientes e os critérios de inclusão 
não estavam claros. Os dados ainda são muito preliminares para recomendar a associação do uso da 
HCQ e AZT, e já se conhece o risco do prolongamento do intervalo QT. Sobre a análise de método, os 
autores descrevem que o grupo controle são pacientes que se recusaram a serem tratados com HCQ 
ou pacientes de outros centros que receberam somente tratamento de suporte e muitos não tinham 
resultados de teste diário para mensurar a carga viral. O estudo de Gautret (2020) descreveu que 
houve muitos testes com resultados falso negativo pela técnica de RT-qPCR, além disso, em seu relato 
não estava descrita a sequência de primer utilizada para detectar o SARS-CoV-2. Ademais, não há 
dados sobre a carga viral no início e nos dias seguintes nos grupos controles e de tratamento. Para a 
validação da carga viral, usou-se microscopia eletrônica e nenhum exame de imagem. Ao que se refere 
à análise estatística do estudo, os autores não ajustaram as variáveis idade e estágio da doença e há 
inconsistências quanto aos critérios de elegibilidade nos grupos estudados. Nessa reanálise do estudo 
de Gautret (2020), por intenção de tratar, incluindo os dados de perda de acompanhamento, também 
não foi encontrada diferença significativa para o desfecho de cura virológica entre os grupos. Portanto 
neste estudo, a partir dos dados de Gautret (2020), os autores concluem que a hidroxicloroquina não 
demonstrou efeito na diminuição da carga viral de SARS-CoV-2.3

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação metodológica de análise post 
hoc de ensaio clínico. A partir de uma leitura crítica, observa-se que, embora a 
análise dos autores tenha sido realizada de forma profunda a partir dos dados 
do primeiro estudo clínico realizado, eles trazem poucos estudos clínicos como 
referência na literatura. As fragilidades apontadas sobre o delineamento e a 
metodologia do estudo pelos autores são relevantes e pertinentes, inviabilizando 
a tomada de decisão a partir dos resultados do estudo de Gautret (2020).

PLASMA CONVALESCENTE
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Trata-se de um estudo observacional e retrospectivo de prontuários de pacientes internados 
em um hospital chinês, que foram alocados em dois grupos: tratados e não tratados com plasma 
convalescente. O desfecho primário foi mortalidade e recuperação (alta hospitalar), e o desfecho 
secundário foi clearance do RNA de SARS-CoV-2. A amostra foi de 21 pacientes, os quais necessitaram 
de UTI, e 6 deles receberam plasma convalescente. As idades médias dos grupos tratados e controle 
foram 61,5 e 73 anos, respectivamente. O estudo relata que os grupos foram comparáveis quanto a 
características clínicas e estratégias de manejo. O volume médio de plasma infundido foi de 300 ml. 
Não foram observados efeitos adversos imediatos e perceptíveis nas infusões de plasma convalescente. 
A mortalidade no grupo de tratamento foi de 5/6 e no grupo de controle foi de 14/15 (p = 0,184). 
Cada grupo teve um paciente recuperado. Todos os 6 pacientes do grupo de tratamento obtiveram 
depuração viral após transfusões de plasma convalescente, e 100% (5/5) e 21,4% (3/14) dos pacientes 
fatais apresentaram SARS-CoV-2 indetectável antes do óbito nos grupos de tratamento e controle, 
respectivamente (p = 0,005). Além disso, o período de sobrevivência do grupo de tratamento foi maior 
que o grupo controle (p = 0,029). No presente estudo, os autores indicam que o tratamento com plasma 
convalescente contribui para a descontinuação do derramamento de SARS-CoV-2 e maior duração da 
sobrevida em pacientes com insuficiência respiratória devido a COVID-19. No entanto, o tratamento 
com plasma convalescente não foi capaz de reduzir a mortalidade em pacientes com COVID-19 em 
estágio crítico.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
o estudo atendeu 9/11 critérios, indicando qualidade metodológica moderada. 
Os grupos não eram similares em tamanho amostral nem em idade, o que é um 
importante fator de confundimento. Ademais, as estratégias para lidar com os 
fatores de confundimento não foram relatadas. A principal limitação do estudo 
é que o grupo de intervenção (plasma convalescente) teve apenas 6 pacientes, 
e 5 deles vieram a óbito. Sendo assim, o poder estatístico foi baixo.
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INIBIDOR DA ENZIMA CONVERSORA (IECA) E 
BLOQUEADOR DE RECEPTOR (BRA) DE ANGIOTENSINA
CASO-CONTROLE \ CHINA

Foram analisados pacientes com COVID-19, que faziam uso de IECA e BRA e que não fazia uso 
desses medicamentos de forma a investigar seus desfechos clínicos e características epidemiológicas. 
Dessa forma, 462 pacientes com COVID-19 foram alocados: grupo hipertenso (n=126) e grupo 
não hipertenso (n=125). Além disso, pacientes com COVID-19 e hipertensão foram alocados em 
dois subgrupos: 43 no subgrupo BRA/IECA e 83 no subgrupo não BRA/ IECA (usavam outros anti-
hipertensivos). Os controles foram os pacientes com COVID-19 sem hipertensão preexistente (n = 
336). Comparado com o grupo hipertenso, o grupo sem hipertensão teve menos casos de doença 
crítica (14 [11,2%]) e menos mortes (8 [6,4%]), mas essa diferença não é estatisticamente significativa. 
Além disso, dentro do grupo hipertenso, os pacientes em uso de BRA/IECA apresentaram uma 
proporção marginalmente menor de pacientes críticos (9,3% [4 de 43] vs. 22,9% [19 de 83]; p = 
0,061) e menor taxa de mortalidade (4,7% [dois de 43] vs. 13,3% [11 de 83]; p = 0,283) do que os 
que não tomam BRA/IECA, embora essas diferenças não tenham significância estatística. Comparado 
com controles sem hipertensão, os pacientes com hipertensão e COVID-19 apresentaram uma taxa 
de mortalidade mais alta (10,3% [13 de 126]) vs. 6,4 [oito de 125]) e maior incidência de casos críticos 
(18,3% [23 de 126]) vs. 11.2 [14 de 125]), mas essas diferenças não atingiram significância estatística. 
Portanto, comparou-se a frequência de uso de BRA/IECA em pacientes com hipertensão e COVID-19 
com aqueles pacientes hipertensos admitidos no Hospital antes da emergência da COVID-19 e 
descobriu-se que a frequência não era estatisticamente diferente (34% [43 de 126] vs. 35,4 % [688 de 
1942]; p = 0,797). A principal descoberta é que, sem aumentar o risco de infecção por SARS-CoV-2, o 
tratamento com BRA/IECA foi superior a outro tratamento anti-hipertensivo na redução dos níveis de 
proteína C reativa e procalcitonina em pacientes com COVID-19 e hipertensão preexistente. Portanto, 
os resultados forneceram evidência de que a hipertensão é um fator de risco crítico para o mau 
prognóstico de pacientes com COVID-19. No entanto, o tratamento com BRA/IECA não representava 
um risco adicional para a infecção por SARS-CoV-2 nesse estudo.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, 10/10 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
O estudo poderia ter maior tamanho amostral para maior poder estatístico, 
porém oferece uma valiosa contribuição para a discussão sobre a influência 
do uso de IECA/ BRA no prognóstico de pacientes hipertensos com COVID-19.
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CEFTRIAXONA, LOPINAVIR/RITONAVIR, 
HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Foi realizado relato de caso de paciente de 21 anos de idade, usuário de drogas e tabagista, que 
buscou atendimento hospitalar no 3º dia de início dos sintomas, atendendo a definição de caso suspeito 
de COVID-19. O paciente fez uso de Ceftriaxona IV 1g. Foi realizado painel viral, com resultado positivo 
para vírus parainfluenza 4 e teste de SARS-CoV-2 pendente, recebeu alta com doxiciclina 100 mg, 
albuterol inalatório e Ibuprofeno 800 mg, se necessário. Três dias depois (6° dia de doença) retornou 
ao hospital com piora dos sintomas respiratórios, e exame de imagem característico da COVID-19. 
Foi iniciado Ceftriaxona 2g IV, Azitromicina 500 mg, nebulização com albuterol e Acetaminofeno 
1000 mg. O teste para SARS-CoV-2 foi positivo no 2º dia de internação. Foi então iniciado Lopinavir/
Ritonavir (Kaletra) 400/100 mg e Hidroxicloroquina 400 mg iniciais e demais doses de 200 mg por 4 
dias em combinação com Azitromicina 500 mg. Houve melhora clínica, porém, os exames de imagem 
apresentaram piora nos infiltrados bilaterais. As principais conclusões dos autores se referem a 
dificuldade de diferenciação e identificação de outra infecção concomitante com o SARS-CoV-2.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o artigo atendeu 8/8 critérios, demonstrando boa qualidade metodológica. 
O principal objetivo dos autores foi evidenciar a possibilidade de coinfecção 
de SARS-CoV-2 e outras doenças, inclusive vírus respiratórios, dificultando o 
diagnóstico. Vários medicamentos em estudo para tratamento da COVID-19 
foram utilizados durante a segunda internação. Apesar da melhora dos sinais 
clínicos, que pode ser atribuída ao tratamento, relatos de caso não produzem 
evidências robustas para subsidiar tomada de decisão.

INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-
ALDOSTERONA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS E REINO UNIDO

A enzima de conversão de angiotensina 2 (ECA2) é o receptor funcional do SARS-CoV-2, o 
vírus responsável pela pandemia de COVID-19. Estudos pré-clínicos sugeriram que os inibidores do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) podem aumentar a expressão da ECA2, levantando 
preocupações sobre sua segurança em pacientes com COVID-19. Até o momento, nenhum estudo 
avaliou os efeitos dos inibidores do SRAA em pacientes com COVID-19 e os dados disponíveis na 
literatura são insuficientes para determinar essas observações. No entanto, os autores acreditam 
que os pacientes que já fazem uso desses medicamentos não devem interromper o tratamento. A 
interrupção pode resultar em instabilidade clínica e resultados adversos à saúde.7
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de uma 
revisão abrangente sobre o SRAA e sua potencial influência no agravamento 
das infecções por SARS-CoV-2. No entanto, a discussão sobre o tema é baseada 
em dados pré-clínicos, com outros vírus, e hipotéticos.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

A terapia com plasma convalescente pode ser de grande valor no controle da COVID-19, dada 
a falta de opções preventivas e terapêuticas específicas. Três estudos, totalizando 19 pacientes, 
avaliaram a resposta clínica da terapia com plasma convalescente em pacientes com COVID-19 grave. 
No primeiro estudo, quatro de cinco pacientes apresentaram normalização da temperatura corporal 
em 3 dias. Além disso, com 12 dias, quatro de cinco pacientes tiveram diminuição do escore SOFA 
(avaliação sequencial de falência de órgãos) e aumento da capacidade respiratória. No segundo estudo, 
todos os dez pacientes que receberam a terapia com plasma convalescente melhoraram a respiração, 
reduziram a inflamação pulmonar e a carga viral. Por fim, no terceiro estudo, os quatro pacientes 
que receberam plasma convalescente se recuperaram da COVID-19. Baseado nessas informações, os 
autores sugerem que o plasma convalescente é uma terapia promissora para o controle da COVID-19 
e que o plasma de doadores deve passar por tecnologias de redução de patógenos para garantir a 
segurança dos pacientes receptores.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Esse estudo 
apresenta uma robusta revisão da terapia de plasma convalescente para 
tratamento de pacientes com COVID-19. Apesar dos resultados favoráveis à 
terapia e da indicação dos autores para seu emprego no tratamento da COVID-19, 
é necessário cautela na interpretação desse resultado, principalmente devido ao 
tamanho amostral dos estudos apresentados.

REMDESIVIR
PRESS RELEASE \ ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA

A empresa de biofarmacologia Gilead Sciences traz, em forma de comunicado, os resultados 
obtidos do estudo SIMPLE: randomizado, aberto, multicêntrico e em fase 3. Foi avaliada a eficácia e a 
segurança dessa droga em dois regimes de tratamento: 5 dias e 10 dias em pacientes hospitalizados 
em estágio grave da doença. Todos os pacientes receberam no primeiro dia 200mg (endovenoso) e 
foram alocados em 1:1 nos grupos de 5 e de 10 dias de tratamento. Os dois grupos receberam, para 
uso concomitante, a medicação padrão local (não relatado). O objetivo do estudo é avaliar se, no ciclo 
de 5 dias de tratamento com remdesivir, os pacientes alcançariam resultados de eficácia semelhantes 
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aos alcançados no ciclo de 10 dias. Os resultados de eficácia e segurança foram avaliados no 14° 
dia. No grupo remdesivir por 5 dias: o tempo de melhora clínica foi de 10 dias, 60,0% (120/200) dos 
pacientes receberam alta hospitalar no 14° dia, 64,5% (129/200) dos pacientes obtiveram recuperação 
clínica no 14° dia. No grupo de remdesivir por 10 dias: o tempo de melhora clínica foi de 11 dias. 
52,3% (103/197) e 53,8% (106/197) obtiveram recuperação clínica no 14°dia. Não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. Em uma análise exploratória, os autores observaram 
que, se iniciado o tratamento precocemente, são observados melhores desfechos clínicos. Pacientes 
que receberam remdesivir dentro de 10 dias após o início dos sintomas obtiveram melhores resultados 
em comparação aos pacientes que iniciaram tratamento após 10 dias de sintomas. Ao analisar todos 
os pacientes no dia 14, 62% dos pacientes tratados precocemente, 49 % dos pacientes do grupo de 
tratados receberam alta hospitalar após os 10 dias de início dos sintomas. Sobre os desfechos de 
segurança, em ambos os grupos o medicamento foi bem tolerado. Os eventos adversos mais comuns 
em ambos os grupos: náusea (grupo 5 dias: 10,0%, [20/200] vs. grupo 10 dias: 8,6%, [17/197]), 
insuficiência respiratória aguda (5 dias: 6,0%, [12/200] vs. 10 dias: 10,7%, [21/197]). Ao avaliar o total 
de pacientes do estudo, elevações de grau 3 ou superior da enzima hepática (ALT) ocorreram em 
7,3% desses pacientes (28/385) e 3% interromperam o remdesivir devido aos resultados elevados 
nos testes hepáticos. O estudo demonstra uma eficácia semelhante para os desfechos clínicos (OR 
= 0,75 [IC 95%: 0,51 - 1,12] no dia 14) nos manejo de 5 e 10 dias de tratamento de Remdesivir. Este 
medicamento ainda não tem registro em nenhum país e ainda não foi demonstrado ser eficaz para o 
tratamento da COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Uma vez que o documento publicado pela Gilead não se configura em artigo 
científico, não foi avaliada a sua qualidade metodológica. Não há a descrição 
sobre: o modo de randomização dos pacientes, a presença ou não de ocultação 
da alocação, o cegamento dos participantes, profissionais e dos avaliadores de 
desfecho, ou informação sobre possíveis perdas de dados. Ademais, não há 
descrição da medicação padrão utilizada nos braços do estudo. É importante 
salientar que os resultados deste estudo não trazem uma definição sobre a 
eficácia e a segurança do remdesivir na COVID-19. A primeira fase do estudo 
SIMPLE ocorreu somente com 397 pacientes em estado grave da doença. 
A segunda fase desse estudo prevê incluir 5.600 pacientes em ventilação 
mecânica com o mesmo objetivo da primeira fase. O segundo estudo SIMPLE 
pretende avaliar a segurança e a eficácia de 5 e 10 dias de remdesivir com 
pacientes em estágio moderado da COVID-19, em comparação com ao grupo 
de tratamento padrão.

VITAMINA D
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

A revisão investiga a hipótese de que níveis normais de vitamina D sejam protetivos contra 
COVID-19 e outras infecções respiratórias agudas. Essa hipótese se baseia no fato de que estudos 
in vitro demonstram que vitamina D está envolvida em respostas imunes de células de organismos 
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com infecção viral e/ou bacteriana. Os autores não encontraram resultados indicando que baixas 
concentrações de vitamina D sejam fator de risco para COVID-19. Existem estudos clínicos em 
andamento que ainda não obtiveram resultados. Por outro lado, os autores verificaram evidências 
moderadas de que suplementações diárias ou semanais de vitamina D3 podem prevenir outras 
doenças que geram infecções respiratórias, particularmente em pessoas que apresentam níveis 
baixos ou muito baixos (até 25 nmol/L). No entanto, estudos de metanálise indicam limitações dessas 
evidências, uma vez que esses estudos apresentam populações heterogêneas, definições confusas 
sobre os tipos de infecções respiratórias e associação não linear entre infecções e níveis de vitamina 
D (casos em que há atribuição de maior risco em <37.5nmol/L, mas detecção de risco também em 
níveis altos <60nmol/L). Os autores concluem que são necessários estudos clínicos sobre a relação 
dos níveis de vitamina D e prevenção da COVID-19. Recomenda-se suplementação em pessoas com 
níveis baixos de vitamina D, de acordo com orientação de especialistas e para manutenção de níveis 
adequados. Contudo, não é possível concluir que isso previna infecções respiratórias graves.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
Uma análise crítica permite inferir que o artigo foi claro sobre a pergunta de 
pesquisa e identificou as bases utilizadas para levantamento dos estudos. Além 
disso, foram críticos sobre os estudos revisados e fizeram recomendações 
sobre a utilização de suplementos. Neste contexto, o estudo demonstra boa 
qualidade metodológica.

RESINIFERATOXINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Síndrome Respiratória Aguda (SARA) é uma das maiores causas de óbitos em acometidos 
por COVID-19, especialmente em indivíduos acima de 65 anos, motivando a implementação de 
ventilação mecânica nos pacientes. Os autores hipotetizam que comorbidades, gravidade da doença 
e eventos fisiológicos subjacentes podem estar relacionados com a expressão da proteína receptora 
de potencial transitório vanilóide tipo 1 (TRPV1), superexpressa em cenários patológicos virais e 
indivíduos mais velhos. TRPV1 tem implicação no processo de modulação associado a tempestades 
de citocinas, processo pró-inflamatório, o que acelera o progresso infeccioso da doença. Lesões 
pulmonares decorrentes de ventilação mecânica podem ainda potencializar a inflamação no 
pulmão, deteriorando ainda mais a condição do paciente. Neste sentido, os autores defendem o 
uso de antagonistas de TRPV1 para reduzir a severidade dos casos de SARA. Para isso, sugerem a 
administração de resiniferatoxina, agonista super potente do receptor TRPV1. Os autores apontam 
que há diversos estudos pré-clínicos e clínicos que sugerem eficácia do medicamento e segurança 
para a melhora de quadros inflamatórios no contexto de síndromes respiratórias.11
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
Uma análise crítica permite inferir que o artigo é bem estruturado, 
comentando claramente os mecanismos de atuação do fármaco e os cenários 
para sua administração. Ressalta-se, no entanto, que os autores do artigo são 
funcionários de companhia farmacêutica envolvida na produção e pesquisas 
com o medicamento proposto, sugerindo possível conflito de interesses.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ SUÍÇA

Nesse estudo, os autores abordam a epidemiologia, características clínicas, diagnóstico, 
tratamento e medidas de prevenção para infecções por coronavírus em crianças, considerando os 
medicamentos Interferon alfa-2b, lopinavir/ritonavir, corticosteróides, imunoglobolina, anticorpos 
monoclonais, inibidores de protease, cloroquina e inibidores da síntese de RNA. Até o momento, a única 
recomendação para tratamento de crianças com COVID-19 foi publicada pela Escola de Medicina da 
Universidade de Zhejiang, na qual se sugere o uso da nebulização de interferon alfa-2b, administração 
oral lopinavir/ritonavir juntamente com corticosteroides e imunoglobulina intravenosa, para casos 
graves. Vale ressaltar que nenhuma dessas terapias mostrou benefício claro e eficaz no tratamento de 
outros coronavírus. Uma série de casos que avaliou as características clínicas e epidemiológicas de 34 
crianças infectadas com SARS-CoV-2, e apontou que 59% dos pacientes foram tratadas com lopinavir/
ritonavir. Anticorpos monoclonais, inibidores de protease, cloroquina e inibidores da síntese de RNA 
são citados no estudo como potenciais terapias para tratamento da COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Apesar 
da revisão incluir muitas referências, o tópico de tratamento de pacientes 
pediátricos com COVID-19 é abordado de forma rasa. No único trabalho citado, 
os autores apresentam apenas o número de pacientes e a porcentagem de uso 
de uma medicação.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 01/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04372017/ EUA Antimaláricos Hidroxicloroquina como 
profilaxia pós exposição 

vitamina D Ainda não recrutando 01/05/2020 Sanford Health

2 NCT04371640/ EUA Imunossupressor Sirolimus Placebo Recrutando 01/05/2020 Walter K. Kraft; Thomas 
Jefferson University

3 NCT04371926/ EUA Antimaláricos Hidroxicloroquina como 
profilaxia 

Tratamento se 
necessário

Ainda não recrutando 01/05/2020 Texas Cardiac 
Arrhythmia Research 
Foundation

4 NCT04370782/ EUA Antimaláricos; 
Suplemento de dieta; 
Antibiótico sistêmico 
simples; Tetraciclina

Hidroxicloroquina + Zinco + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina + 
Zinco + Doxiciclina

Ainda não recrutando 01/05/2020 St. Francis Hospital, 
New York

5 NCT04371822/ Egito Produto biológico Sn-protoporfirina IX (SnPPIX) Tetranafil-porfirina 
sulfonada

Ainda não recrutando 01/05/2020 Kafrelsheikh University

6 NCT04372186/ País 
não declarado

Produto biológico Tocilizumabe Placebo Ainda não recrutando 01/05/2020 Genentech, Inc.

7 NCT04372082/ França Antimaláricos; Anti-
hipertensivos; Anti-
helmíntico

Hidroxicloroquina; 
Associação de diltiazem e 
niclosamide

Tratamento padrão Ainda não recrutando 01/05/2020 University Hospital, Lille

8 NCT04371406/ França Antimaláricos; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Zinco Ainda não recrutando 01/05/2020 Assistance Publique - 
Hospitaux de Paris

9 NCT04371952/ França Tetraciclina Doxiciclina Placebo Ainda não recrutando 01/05/2020 Nantes University 
Hospital

10 NCT04371107/ França Antibiótico sistêmico 
simples

Azitromicina Tratamento se 
necessário

Ainda não recrutando 01/05/2020 Centre Hospitalier 
Universitaire, Amiens

11 NCT04371601/ China Antivirótico; Terapia 
celular

Oseltamivir; hormônios; 
terapia com oxigênio; células 
tronco mesenquimais

Oseltamivir; 
hormônios; terapia 
com oxigênio

Ativo, não recrutando 01/05/2020 Fuzhou General 
Hospital

12 NCT04371978/ Israel Antidiabético  Linagliptina Tratamento padrão Ainda não recrutando 01/05/2020 Rabin Medical Center
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 01/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

13 NCT04370834/ EUA Produto biológico Tocilizumabe Sem comparador Ainda não recrutando 01/05/2020 National Cancer 
Institute (NCI)

14 NCT04371393/ EUA Terapia celular  Remestemcel (células-
tronco mesenquimais)

Placebo Ainda não recrutando 01/05/2020 Icahn School of 
Medicine at Mount 
Sinai; Mesoblast, Inc.

15 NCT04371523/ Canada Antimaláricos Hidroxicloroquina como 
profilaxia 

Placebo Ainda não recrutando 01/05/2020 St. Joseph's Healthcare 
Hamilton

16 NCT04371367/ França Produto biológico Avdoralimab Placebo Recrutando 01/05/2020 Assistance Publique 
Hopitaux De Marseille; 
Innate Pharma

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



16

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti —  HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais —  
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa —  DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas —  UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°22

BUSCA REALIZADA ENTRE 1° E 4 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 24 ARTIGOS E 10 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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TOCILIZUMABE
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Neste estudo, os autores realizaram uma revisão sistemática para avaliar os resultados 
associados ao tratamento com tocilizumabe (TCZ) em pacientes com COVID-19. Um total de 63 
artigos atendeu aos critérios de elegibilidade e desses, 17 foram selecionados para leitura de texto 
completo. Após essas duas etapas, restaram seis artigos que atenderam aos critérios de inclusão 
pré-estabelecidos: dois estudos observacionais e quatro relatos de caso. No primeiro estudo 
observacional, Luo et al. (2020) relataram o uso de TCZ em 15 pacientes chineses diagnosticados 
com COVID-19. As doenças crônicas dos pacientes estudados incluem hipertensão, diabetes 
mellitus e derrame. O estudo relatou que 87% dos pacientes estavam em estado crítico ou 
gravemente doentes. Óbitos foram registrados em 20% da população, enquanto os outros 80% 
permaneceram hospitalizados no momento da publicação. No segundo estudo, Xu et al. (2020) 
relataram o uso de TCZ em 21 pacientes chineses diagnosticados com COVID-19. As doenças crônicas 
dos pacientes estudados incluíram hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral e doença 
pulmonar obstrutiva crônica. O estudo relatou que 19% dos pacientes estavam em estado crítico 
enquanto 81% estavam gravemente doentes. Nenhuma morte foi relatada, 10% dos pacientes 
foram hospitalizados e 90% dos pacientes os pacientes receberam alta no momento da publicação. 
 Nos relatos de caso, foram identificados quatro pacientes diagnosticados com COVID-19 que 
receberam TCZ. As doenças crônicas variaram, incluindo doença renal em estágio terminal, doença 
arterial coronariana, cardiomiopatia, carcinoma de células renais, mieloma múltiplo, esclerose 
sistêmica, diabetes e obesidade. No momento da publicação, 75% dos pacientes estavam recuperados 
da COVID-19. Os autores concluem que TCZ pode ser uma alternativa para tratamento da COVID-19 
e que ensaios clínicos randomizados, que já estão em andamento, esclarecerão o papel dessa terapia 
no tratamento da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 6/10 critérios foram atendidos, indicando razoável qualidade 
metodológica (meta-análise não realizada). Os autores não relataram um 
protocolo de revisão, não utilizaram de ferramentas de avaliação de viés para 
os estudos selecionados e a fonte de financiamento desses estudos não foi 
relatada. Além disso, os artigos não foram buscados por dois autores. Sobre 
as limitações do estudo, nenhum dos artigos incluídos eram ensaios clínicos 
randomizados e controlados, o número total pacientes foi pequeno e a dosagem 
de TCZ foi inconsistente entre os estudos.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Os autores conduziram uma revisão sistemática rápida no intuito de analisar o papel da 
cloroquina (CQ) e da hidroxicloroquina (HCQ) no tratamento de pacientes com COVID-19. Quatro 
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bases de dados (EMBASE, PubMed, Cochrane Library e MedRxiv), além de uma base de registro 
de ensaios clínicos (ClinicalTrials.gov), foram utilizadas para selecionar estudos nos quais a CQ e 
a HCQ foram especificamente utilizadas como agentes terapêuticos. Partindo de um total de 340 
estudos encontrados, 66 textos completos foram analisados e 7 artigos sobre ensaios clínicos já 
finalizados foram incluídos nessa revisão. Os resultados mostram que, embora a HCQ ou CQ, tenha se 
mostrado eficaz em comparação aos cuidados de suporte e ao Lopinavir/Ritonavir no tratamento de 
COVID-19, todos os estudos analisados   apresentaram risco significativo de viés e apresentaram falhas 
metodológicas significativas. Sendo assim, os autores alertam que ainda faltam evidências clínicas 
para apoiar o uso terapêutico de HCQ ou CQ. Como conclusão, os autores informam que, atualmente, 
existem vários ensaios clínicos randomizados em andamento, com desenhos mais robustos e um 
número maior de participantes. Portanto, enquanto aguardam seus resultados, os médicos devem 
adiar o uso rotineiro de CQ ou HCQ para COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews, 
08/16 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica mediana. Três 
critérios não puderam ser aplicados, uma vez que não houve meta-análise dos dados 
nessa revisão. Não foram descritos os controles ou comparadores utilizados para 
definir as questões de pesquisa e os critérios de inclusão dos estudos. Não houve 
declaração explícita de estabelecimento prévio dos métodos de revisão. Os autores 
da revisão não forneceram uma lista de estudos excluídos e nem justificaram as 
exclusões. Não foram relatadas as fontes de financiamento dos estudos incluídos na 
revisão. Não houve menção a fontes potenciais de conflito de interesses, incluindo 
possibilidade de financiamento dos autores para conduzir essa revisão.

VITAMINA D
REVISÃO RÁPIDA \ REINO UNIDO

Esta revisão rápida da literatura foi realizada a fim de mapear as evidências disponíveis sobre o 
uso de vitamina D para prevenção e tratamento da COVID-19. Em estudo in vitro, há evidência de que 
a vitamina D está envolvida na resposta de células imunes em algumas infecções por patógenos virais e 
bacterianos. A partir da hipótese de que a vitamina D possa prevenir ou mitigar os efeitos da COVID-19, 
esta seria uma boa alternativa de suplementação por ser de baixo custo e risco. Logo, os autores buscaram 
evidências que corroborem com essa hipótese. Não foram encontrados estudos clínicos com resultados 
disponíveis sobre o uso da Vitamina D na COVID-19, e muitos dos estudos registrados apresentavam 
fragilidades em suas metodologias, tais como ausência de cegamento e do braço placebo. Em estudo 
observacional, sugere-se que níveis séricos baixos de vitamina D estão associados à alta incidência de 
infecções agudas do trato respiratório. A partir dos resultados de revisões sistemáticas em condições 
clínicas não esqueléticas, sugeriu-se que a suplementação de vitamina D2 e D3 não exerce efeito clínico 
importante. Isto reforça a hipótese de que a deficiência de vitamina D é subjacente a alguma doença 
ao invés de ser a causa. Os autores concluem que na ausência de estudos clínicos randomizados com 
cegamento e braço comparador, a suplementação de vitamina D não demonstra benefício na prevenção 
e nem mesmo no tratamento da COVID-19. Além disso, não há evidências quanto à relação da deficiência 
de vitamina D e a predisposição à infecção por SARS-CoV-2.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, essa revisão rápida, ao ser avaliada nos moldes de uma revisão sistemática, 
é caracterizada como de baixa qualidade metodológica. Os pesquisadores não 
descreveram critérios de elegibilidade. Não foi descrita a seleção por pares no 
método de seleção, bem como não foi demonstrada a lista de estudos excluídos. 
Além disso, não descreve sobre a restrição de estudos em bases em outras 
línguas. As buscas dos estudos foram realizadas em poucas bases e uma delas de 
literatura cinzenta: PubMed, Google Scholar e medRxiv. Os autores discorreram, 
em forma de sumário narrativo, as evidências disponíveis na literatura, e também 
descreveram as fragilidades metodológicas dos estudos encontrados e suas 
estratégias de busca na literatura. Este artigo não foi revisado por pares.

HIDROXICLOROQUINA
METANÁLISE \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O estudo propõe uma nova abordagem em metanálise rápida para responder questões clínicas. 
Com base em inteligência artificial para a busca de estudos e avaliação de qualidade, os autores 
buscaram responder se o uso de hidroxicloroquina em acometidos por COVID-19 possui toxicidade 
ocular como efeito colateral adverso. A inovação se dá pelo uso de algorítimos que substituem o esforço 
humano nas etapas necessárias para condução de metanálise. Onze estudos foram selecionados após 
uma triagem inicial de 5.010 artigos. Uma análise de modelos mistos generalizados foi implementada e 
encontrou uma incidência de 3,4% de toxicidade ocular como efeito adverso. Os autores destacam que 
foi observada um heterogeneidade elevada entre os indivíduos dos estudos analisados, e que, por essa 
razão, os resultados devem ser interpretados com cautela.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 05/16 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica 
baixa. Não houve especificação de comparadores ou descrição de possíveis vieses 
dos estudos selecionados. O foco do estudo é direcionado à implementação de 
um método para elaboração de metanálise, e é aí que recai sua relevância. 
Como os próprios autores alertam, os resultados precisam ser interpretados 
com cuidado, sugerindo que há vieses. Por último, trata-se de artigo que ainda 
não passou por revisão por pares.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ÍNDIA

Foi realizada uma revisão sistemática de 5 estudos sobre a terapia com plasma convalescente 
(TPC) para COVID-19 tendo como desfechos de interesse: mortalidade, carga viral, títulos de 
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6

anticorpos virais, benefícios clínicos e eventos adversos. Os estudos envolveram 27 pacientes, 
sendo 4 estudos conduzidos na China e 1 na Coreia do Sul. A faixa etária dos casos variou entre 
28 e 75 anos, e 15 (55,6%) eram do sexo masculino. As principais comorbidades foram bronquite, 
doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e hipertensão. Uma gestante foi também incluída. 
Todos os estudos relataram bons resultados após TPC, porém todos tiveram risco de viés devido a 
uma combinação de avaliações não randomizadas, confusão, má conduta metodológica na seleção 
dos participantes, variação da dosagem de plasma convalescente utilizada e duração da terapia. A 
heterogeneidade não permitiu realizar uma meta-análise. Além da TPC, todos receberam drogas 
antivirais e cinco receberam antibacterianos e antifúngicos. Mais da metade dos casos (n=21) foram 
considerados críticos na admissão em terapia intensiva e 14 fizeram uso de ventilação mecânica. 
Houve redução da carga viral e aumento do nível de anticorpos neutralizantes ao longo do tempo 
em todos os estudos. Os benefícios clínicos foram observados em todos os pacientes e foi medido 
pela normalização da temperatura corpórea, absorção das lesões pulmonares, resolução da SRAG. 
O desmame da ventilação variou entre 1 e 35 dias após TPC. Todos os pacientes sobreviveram. Não 
foi possível identificar se os benefícios podem ser atribuídos exclusivamente a TPC, já que outros 
medicamentos foram utilizados. Efeito adverso mínimo foi descrito em apenas um caso. Os autores 
concluíram que TPC pode ser uma opção terapêutica eficaz com evidências promissoras de segurança, 
melhora dos sintomas clínicos e redução da mortalidade. Eles reconheceram que não é possível obter 
uma conclusão definitiva sobre doses ótimas e tempo de tratamento para o TPC para COVID-19, e que 
são necessários grandes ensaios clínicos multicêntricos para lidar com essa pandemia.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o AMSTAR 2, o estudo atendeu 12/14 critérios, indicando 
boa qualidade metodológica. Porém, os estudos incluídos na revisão foram 
predominantemente relatos de casos, série de casos ou não tiveram grupo 
controle adequado. Além disso, foi identificado risco moderado a alto de viés.

REMDESIVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL

Revisão sistemática que buscou identificar, avaliar e sumarizar as evidências disponíveis sobre 
os efeitos do remdesivir em pacientes com infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19). Foram incluídos 11 
estudos: um ensaio clínico randomizado publicado [Wang 2020b]; dois ensaios clínicos randomizados 
com resultados preliminares [NCT04280705 e NCT04292899]; e oito estudos clínicos em andamento. 
Na comparação remdesivir versus placebo, os dados do ensaio clínico publicado (237 adultos) não 
identificaram diferenças estatísticas para os desfechos: tempo para melhora clínica, proporção de 
pacientes em cada categoria da escala clínica, mortalidade após 28 dias, tempo de ventilação mecânica 
invasiva, tempo de oxigenoterapia, tempo de hospitalização, eventos adversos, eventos adversos graves, 
interrupção do tratamento devido a eventos adversos e negativação da carga viral [Wang 2020b]. Por 
meio de uma análise de subgrupo, este estudo sugere que a administração precoce de remdesivir (< 
10 dias do início dos sintomas) possa ter um efeito mais positivo. Os dados preliminares do estudo 
NCT04280705 sugerem benefícios do remdesivir na redução do tempo até a recuperação clínica, mas 
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7

sem diferenças para a mortalidade. Na comparação remdesivir por 5 dias versus remdesivir por 10 
dias, um estudo com dados preliminares considerou 397 adultos e crianças hospitalizados com quadro 
grave de COVID-19 [NCT04292899]. Os resultados não identificaram diferença entre os dois esquemas 
de tratamento para nenhum dos desfechos avaliados. Apesar de não ter sido demonstrada diferença 
estatística significativa, as estimativas pontuais de eficácia (melhora clínica e alta hospitalar) e de segurança 
(mortalidade, eventos adversos em geral) foram piores com o esquema de tratamento mais longo. A 
qualidade metodológica (e risco de viés) foi considerada adequada para o estudo publicado [Wang 
2020b], exceto pela interrupção precoce do estudo por falta de participante. A qualidade metodológica 
dos dois estudos com dados preliminares será avaliada quando houver informações suficientes para o 
julgamento. Os autores enfatizam que os resultados dos estudos disponíveis não foram concordantes 
sobre os efeitos do remdesivir na melhora clínica quando comparado ao placebo. Para todos os demais 
desfechos de eficácia, originados de um único ensaio clínico interrompido precocemente, não foram 
identificados benefícios com o uso do remdesivir.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 10 de 13 critérios aplicáveis foram 
atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Não foi realizada meta-
análise devido a indisponibilidade de dados. Ademais, são limitações da 
presente revisão sistemática: a falta de protocolo prévio (explicado pelos 
autores pela necessidade de resposta rápida) e a ausência de informação sobre 
a extração dos estudos incluídos ter sido feita em pares.

HEPARINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Foi realizada uma revisão sistemática rápida para identificar, avaliar e sumarizar as melhores 
evidências científicas disponíveis sobre os efeitos das heparinas no manejo de pacientes com 
infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19), uma vez que a heparina tem mostrado propriedades anti-
inflamatórias ao reduzir a liberação e a atividade biológica da interleucina 6 (IL-6). Após o processo 
de seleção, foram incluídos 6 estudos: 2 estudos de coorte histórico com dados publicados [Shi 
2020; Tang 2020b] e 4 estudos clínicos em andamento [ChiCTR2000030700, ChiCTR2000030701, 
NCT04344756 e ACTRN12620000517976]. Os dois estudos com dados publicados apresentaram 
heterogeneidade clínica e metodológica, o que torna sínteses quantitativas de seus resultados 
(metanálises) inapropriadas. Dois estudos do tipo coorte histórico (retrospectivo) foram realizados 
na China e avaliaram 491 adultos internados com infecção por SARS-CoV-2 (com pneumonia ou não) 
e confirmada por critérios diferentes. Foram comparados participantes que receberam heparina, 
enoxaparina ou nadroparina (doses e durações de tratamento variados) associadas à terapia de 
suporte com participantes que receberam apenas a terapia de suporte. A síntese qualitativa dos 
desfechos laboratoriais sugere que o uso de heparina parece: (a) reduzir a concentração de dímero D, 
de produtos de degradação de fibrinogênio e de interleucina-6 (substâncias relacionadas ao processo 
inflamatório) e (b) aumentar a concentração de linfócitos. A síntese qualitativa dos desfechos clínicos 
sugere que o uso de heparina parece não reduzir o tempo de internação hospitalar e a mortalidade 
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geral após 28 dias. Análises de subgrupo, considerando apenas os participantes potencialmente mais 
graves — como aqueles com concentrações plasmáticas muito altas de dímero D ou com um alto 
escore de coagulopatia induzida por sepse (SIC escore) -, sugerem benefício da heparina na redução 
da mortalidade após 28 dias. No entanto, estes achados são baseados em análises de subgrupo, 
provavelmente não planejadas, possivelmente selecionadas pelos resultados positivos e com poucos 
participantes. O risco de viés global dos dois estudos foi considerado crítico, o que significa que eles 
são metodologicamente muito problemáticos para fornecer qualquer evidência confiável sobre os 
efeitos da heparina em pessoas com infecção por SARS-CoV-2. Foi utilizada a metodologia GRADE 
para avaliar a certeza da evidência para os desfechos de interesse, e esta foi considerada muito baixa 
para todos os desfechos incluídos, principalmente devido à imprecisão, risco de viés e ausência de 
estratégias de controle para fatores de confusão nos estudos que contribuíram para a análise. Isso 
quer dizer que os efeitos da heparina para pessoas com COVID-19 continuam incertos. Espera-se que 
os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam reduzir esta incerteza para 
orientar a tomada de decisão.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 12 de 13 critérios aplicáveis foram 
atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Não foi possível realizar 
a meta-análise devido à heterogeneidade de estudos e desfechos. Como 
fragilidade, o estudo não apresentou protocolo prévio à condução da revisão 
sistemática devido ao caráter emergencial da pandemia. Como fortaleza, 
o estudo realizou análise do grau de certeza das evidências por meio da 
metodologia GRADE.

CLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ HOLANDA

Neste estudo, os autores coletaram os registros de eletrocardiograma de 95 pacientes com suspeita 
de COVID-19 antes e após o início do tratamento com cloroquina e avaliaram se a terapia prolongaria 
o intervalo QT nesses pacientes. De acordo com as regras do hospital, pacientes com intervalo QT 
superior a 500ms não poderiam receber a terapia. Além disso, se alcançassem este intervalo durante 
o tratamento, teriam a dosagem diminuída ou até mesmo interrompida. A terapia com cloroquina, 
usando interpretação computadorizada, resultou em aumento do prolongamento médio do intervalo 
QT de 35ms (IC 95%: 28-43ms) e 34ms (IC 95% 25-43ms), usando interpretação manual. Além disso, 
22 pacientes (23%) tiveram um intervalo QT superior a 500ms durante o tratamento com cloroquina. 
Nenhum desses pacientes teve um intervalo QT prolongado antes do início do tratamento. Deste 
modo, os autores destacam a necessidade de monitoramento do eletrocardiograma aos pacientes de 
COVID-19 tratados com cloroquina.8
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6 de 11 critérios foram atendidos e 2 não se aplicavam, o que indica boa 
qualidade metodológica. Apesar do número amostral considerável, não houve 
um grupo controle, o que poderia trazer maior confiabilidade aos resultados 
encontrados. Além disso, os 95 pacientes avaliados no estudo não tiveram 
diagnóstico confirmado para COVID-19. Deste modo, é necessário cautela ao 
avaliar esses resultados.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Estudo que avalia como desfecho primário o tempo entre a primeira confirmação positiva e 
a segunda confirmação negativa entre os grupos em uso de Hidroxicloroquina (HCQ) e sem uso. 
Essa confirmação negativa foi definida a partir da obtenção de duas amostras analisadas e com 
resultados negativos por RT-PCR, no intervalo de 24 horas, a partir de amostras nasofarígeas. Dos 34 
pacientes com COVID-19 leve a moderada, 21 pacientes receberam HCQ e 13, não. A hipertensão foi 
a comorbidade mais prevalente e, quanto aos sintomas, a tosse. 23,5% dos pacientes tiveram febre 
e 14 pacientes desenvolveram pneumonia e necessitaram de oxigênio, mas nenhuma intervenção 
de ventilação mecânica foi necessária. Nenhum paciente deu entrada na U.T.I. Todos os pacientes 
receberam alta hospitalar com vida. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 
quanto aos dados demográficos, taxas de sintomas, dados laboratoriais, taxa de pneumonia ou 
oxigenoterapia dos pacientes. A taxa de comorbidades e concentração plasmática de dímero D foram 
maiores no grupo que não estava em uso de HCQ, com diferença significativa. O tempo de internação 
hospitalar foi maior no grupo da HCQ em comparação ao grupo controle, embora sem diferença 
significativa. O tempo para o teste de negatividade da SARS-CoV-2 foi maior em pacientes que 
receberam HCQ em comparação com aqueles que não receberam (17 dias [13-21] com HCQ vs. 10 
dias [4-13] dias sem HCQ, p = 0,023), com diferença estatística. A partir de uma análise de regressão 
simples com ajustes de fator de confusão: o tratamento com HCQ foi, independentemente, associado 
a um tempo maior para o resultado do teste de negatividade. No dia 14, apenas 11 pacientes entre 
os 23 pacientes tratados com HCQ tiveram seus testes SARS-CoV-2 negativos. Enquanto isso, entre os 
pacientes que não receberam tratamento com HCQ, 10 pacientes dos 11 pacientes (47,8% vs. 90,9%, 
respectivamente, p=0,016) tiveram sua segunda confirmação negativa. Quando se avalia efeitos do 
uso de HCQ no curso dos marcadores inflamatórios, a contagem de leucócitos, linfócitos, taxa de 
linfopenia, proteína C reativa e a ferritina não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. 
O uso de HCQ foi bem tolerado nos pacientes e não foi observado nenhum evento adverso grave. Isso 
pode ser atribuído ao regime de baixa dosagem de 400 mg por dia de HCQ.9
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10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal 
Checklist for Cohort Studies, 9/11 critérios foram atendidos, indicando uma 
qualidade metodológica moderada. Os grupos eram semelhantes, o que diminui 
o risco de viés, embora de tamanhos diferentes. Porém, o estudo apresentou 
um pequeno tamanho de amostra. Não foram descritas as terapêuticas 
concomitantes utilizadas pela coorte que não estava em uso de HCQ. Não foi 
realizado um cálculo de amostra prévio à coleta de dados. Além disso, estudos 
retrospectivos resguardam maior risco de viés e, embora tenha sido realizada 
uma análise multivariável, há fatores de confusão no estudo.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de estudo retrospectivo que buscou identificar a manifestação de QT prolongado 
em 90 pacientes diagnosticados com COVID-19 e que receberam hidroxicloroquina ou 
hidroxicloroquina+azitromicina. As comorbidades mais observadas foram hipertensão e diabetes 
mellitus. 30 pacientes estavam em estado crítico e 23 foram submetidos à ventilação mecânica. Todos 
os 90 pacientes receberam, ao menos uma vez, a hidroxicloroquina (400 mg duas vezes ao dia), e, 
pacientes que seguiram com esse tratamento, receberam mais 400 mg por dia até o dia 5. A linha 
de base considerada para se medir QT prolongado foi de 430-474 milissegundos. Dezoito pacientes 
mostraram QT= 500 milissegundos ou mais após o tratamento, sendo que 7 pacientes receberam 
apenas hidroxicloroquina e 11, azitromicina concomitante. Além disso, 10 pacientes — 3 medicados 
com hidroxicloroquina e 7 com associação de azitromicina — apresentaram alteração severa do 
intervalo de QT (ΔQTc > 60 milissegundos). Houve diferença significativa no desenvolvimento de QT 
prolongado entre os tratados somente com hidroxicloroquina e tratados com os dois medicamentos, 
sendo o segundo grupo com maior manifestação do efeito adverso. Quarenta e um pacientes receberam 
alta, 4 morreram e 45 continuaram internados. De 21 pacientes que testaram para COVID-19 após 3 
dias de tratamento, apenas 1 apresentou resultado negativo (grupo hidroxicloroquina+azitromicina). 
Os autores discutem que os estudos que advogam a favor do uso dos medicamentos tem como 
referência estudos in vitro e outros com vieses de análises e de amostra. Sustentam que, nos casos 
analisados, a administração dos fármacos aumentou os riscos para os pacientes. Sugerem que é 
urgente o desenvolvimento de estudos clínicos rigorosos e com qualidade metodológica.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
09/10 critérios foram contemplados, sendo um critério não aplicável, indicando 
boa qualidade metodológica. O estudo apresentou delineamento experimental 
bem estruturado e resultados discutidos à luz dos achados mais recentes.
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IECA, BRA, BETA-BLOQUEADORES, BLOQUEADORES DE 
CANAIS DE CÁLCIO, DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Foi avaliada a relação entre tratamento prévio com inibidores de enzima conversora de 
angiotensina (IECA), bloqueadores de receptores de angiotensina (BRA), beta-bloqueadores, 
bloqueadores dos canais de cálcio ou diuréticos tiazídicos e a probabilidade de resultado positivo 
para COVID-19 ou da forma grave da doença entre os pacientes positivos (definida pela necessidade 
de admissão em terapia intensiva, uso de ventilação mecânica ou morte). Métodos Bayesianos foram 
usados para comparar os pacientes tratados com os não tratados com estas medicações; pacientes 
em geral e pacientes hipertensos. A diferença de pelo menos 10 pontos percentuais entre os grupos e 
classes de medicamentos foi definido a priori como uma diferença substancial. Dos 12.594 pacientes 
testados para o COVID-19, 5.894 (46,8%) foram positivos; dentre esses, 1.002 (17,0%) tiveram a forma 
grave da doença. Hipertensão estava presente em 4.357 pacientes (34,6%), dos quais 2.573 (59,1%) 
foram positivos e 634 (24,6%), graves. Não houve associação entre nenhuma classe de medicação 
e aumento da probabilidade de teste positivo, bem como nenhum dos medicamentos examinados 
foi associado a um aumento (>=10% entre os grupos) no risco da forma grave da doença entre os 
pacientes que apresentaram resultado positivo. Os autores concluíram que não houve aumento 
substancial na probabilidade de um teste positivo para Covid-19, ou no risco de gravidade entre 
pacientes positivos em associação com as classes de medicamentos anti-hipertensivos estudados.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, o 
artigo atendeu 8/10 critérios aplicáveis, indicando boa qualidade metodológica. 
Fatores de confusão e análise de sensibilidade reduziram o risco de vieses nas 
análises, e as diferenças entre os grupos foram definidas a priori. As limitações 
observadas no estudo são aquelas inerentes aos estudos observacionais e ao 
uso de dados de prontuários clínicos.

TOCILIZUMABE
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ CHINA

Trata-se de um estudo de coorte de braço único, prospectivo, de tocilizumabe para tratamento 
de pacientes graves ou críticos com COVID-19, utilizando dados prévios dos pacientes, coletados em 
prontuários, quando necessário. Todos os pacientes receberam lopinavir/ritonavir, IFN-alfa, ribavirina, 
glicocorticoide e tratamento de suporte. Ademais, receberam tocilizumabe. A amostra foi de 21 
pacientes com COVID-19, idade média de 56,8 ± 16,5 anos. Dezoito pacientes (85,7%) receberam 
tocilizumabe uma vez e três pacientes (14,3%) receberam, devido à febre, outro medicamento em 
mesma dose, dentro de 12 horas. A temperatura corporal de todos os pacientes retornou ao normal 
no primeiro dia após receber tocilizumabe e permaneceu estável a partir de então. Os sintomas clínicos 
foram significativamente aliviados de forma síncrona nos dias seguintes. A saturação periférica de 
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oxigênio melhorou. Quinze pacientes (15/20, 75,0%) diminuíram a ingestão de oxigênio em 5 dias após 
o tratamento com tocilizumabe. Entre esses, um paciente não precisou de oxigenoterapia adicional. 
Entre os três pacientes que usaram ventilador, um foi retirado do ventilador não invasivo no primeiro 
dia após o tocilizumabe, um foi extubado traqueal e recuperou a consciência no quinto dia, e outro, no 
décimo primeiro dia. A porcentagem de linfócitos em 10 pacientes (10/19, 52,6%) retornou ao normal 
(média: 22,62 ± 13,48%). A PCR diminuiu significativamente e voltou ao normal em 84,2% dos pacientes 
(16/19; média de 2,72 ± 3,60 mg/L) após o quinto dia de tratamento. Após o tratamento, a tomografia 
computadorizada mostrou que as lesões foram absorvidas em 19 (90,5%) pacientes e um pouco de 
melhora nos demais. Todos os pacientes receberam alta, incluindo os críticos. Dois testes qualitativos 
virais negativos consecutivos, com um intervalo de tempo de 24 h, indicaram que a carga viral foi 
completamente eliminada. O tempo médio de internação foi de 15,1 ± 5,8 dias após o tratamento com 
tocilizumabe. Em nosso estudo, não houve eventos graves causados pelo tocilizumabe.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-
Experimental Studies (non-randomized experimental studies), 7 de 9 critérios 
foram atendidos. Não houve grupo controle, e portanto, não foi possível 
comparar desfechos. O estudo teve uma amostra pequena e não é possível 
distinguir se os desfechos são devidos ao emprego do tocilizumabe ou deste 
em associação com outros medicamentos. É necessária a condução de ensaios 
clínicos randomizados e controlados para chegar a uma conclusão acerca da 
eficácia do tocilizumabe para COVID-19.

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO (IECAS) E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES (BRA) DA ANGIOTENSINA
CASO-CONTROLE \ ITÁLIA

Neste estudo, foi investigada a associação potencial entre o uso de bloqueadores dos receptores da 
angiotensina (BRA) e inibidores da enzima de conversora de angiotensina (IECA) e o risco da COVID-19. 
Foi realizado um estudo de caso-controle de base populacional na região da Lombardia, na Itália, no qual 
6.272 pacientes com infecção por SARS-CoV-2 e síndrome respiratória aguda grave foi comparada a 30.759 
controles de acordo com sexo, idade e município de residência. Entre os casos e controles, a idade média 
(± DP) foi de 68 ± 13 anos e 37% eram mulheres. O uso de inibidores da ECA e BRAs foi mais comum entre 
os casos do que entre os controles devido à maior prevalência de doenças cardiovasculares (hipertensão, 
doença coronariana, insuficiência cardíaca e doença renal crônica), assim como o uso de outras drogas 
anti-hipertensivas e não anti-hipertensivas. O uso de BRA ou IECA não mostrou associação com o COVID-19 
entre os pacientes em geral (razão de chances ajustada, IC 95%: 0,86 a 1,05 para BRA e 0,96 [IC 95%: 0,87 a 
1,07] para inibidores da ECA) ou entre pacientes que tiveram um curso grave ou fatal da doença (razão de 
chances ajustada, 0,83 [IC 95%, 0,63 a 1,10] para BRAs e 0,91 [IC 95%, 0,69 a 1,21] para inibidores da ECA), 
e não foi encontrada associação entre essas variáveis   de acordo com o sexo. Além disso, não há evidências 
de que os pacientes que receberam IECA ou BRA apresentassem um perfil clínico melhor do que aqueles 
que receberam outros medicamentos anti-hipertensivos ou que afetassem a gravidade da COVID-19. 
Assim, o uso de IECA e BRA não foi associado à maior susceptibilidade de infecção por SARS-CoV-2.13
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, 9/10 critérios foram atendidos. O estudo apresenta as fragilidades 
inerentes a estudos observacionais e os próprios autores mencionam a 
possibilidade de má alocação no grupo controle, uma vez que nem todos os 
pacientes foram testados para a COVID-19, porém produz dados com robustez 
que dão suporte para que o uso de IECA e BRA não seja descontinuado em 
pacientes com doenças cardíacas e hipertensão, COVID-19 positivos.

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO (IECAS) E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES (BRA) DA ANGIOTENSINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de um estudo observacional descritivo no qual os autores buscaram avaliar a relação 
entre doença cardiovascular, terapia medicamentosa e morte hospitalar entre pacientes com 
COVID-19, por meio de levantamento em banco de dados de hospitais na Ásia, Europa e América 
do Norte. Dos 8.910 pacientes com COVID-19 para os quais o status de alta estava disponível no 
momento da análise, um total de 515 faleceu no hospital (5,8%) e 8.395 sobreviveram e tiveram alta. 
Os fatores associados a um risco aumentado de morte hospitalar foram: idade superior a 65 anos 
(mortalidade de 10,0% vs. 4,9% entre aqueles com menos de 65 anos de idade; razão de chances, 
1,93; IC 95%: 1,60 a 2,41), doença arterial coronariana (10,2% vs. 5,2% entre aqueles sem doença; 
razão de chances, 2,70; IC 95%: 2,08 a 3,51), insuficiência cardíaca (15,3% vs. 5,6% entre aqueles sem 
insuficiência cardíaca; razão de chances, 2,48; IC95%: 1,62 a 3,79), arritmia cardíaca (11,5%, vs. 5,6% 
entre aqueles sem arritmia; razão de chances, 1,95; IC95%: 1,33 a 2,86), doença pulmonar obstrutiva 
crônica (14,2% vs. 5,6% entre os sem doença; razão de chances 2,96; IC 95%: 2,00 a 4,40) e tabagismo 
atual (9,4% vs. 5,6% entre ex-fumantes ou não fumantes; razão de chances, 1,79; IC 95%: 1,29 a 2,47). 
Não foi encontrado nenhum aumento do risco de morte hospitalar associado ao uso de inibidores 
da ECA (2,1% vs. 6,1%; razão de chances, 0,33; IC95%: 0,20 a 0,54) ou ao uso de BRA (6,8% vs. 
5,7%; odds ratio, 1,23; IC 95%: 0,87 a 1,74). Dessa forma, o estudo confirma observações anteriores, 
sugerindo que a doença cardiovascular subjacente está associada a um risco aumentado de morte 
hospitalar entre pacientes hospitalizados com COVID-19. Os dados apresentados não confirmaram 
preocupações anteriores sobre uma possível associação prejudicial do uso de inibidores da IECA ou 
BRAs com morte hospitalar neste contexto clínico. Uma análise secundária restrita a pacientes com 
hipertensão (aqueles para os quais seria indicado o uso de IECA ou BRA) também não mostrou danos.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 8/8 critérios foram atendidos, indicando uma excelente 
qualidade metodológica. Apesar de trazer as fragilidades inerentes a um estudo 
observacional transversal, o artigo traz evidências robustas de que o uso de 
IECA e BRA é seguro em pacientes com COVID-19.
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HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Relato de caso que descreve o tratamento de um paciente de 49 anos acometido por COVID-19 
e tratado com hidroxicloroquina. O paciente apresentava comorbidades como hipertensão, 
hiperlipidemia e quadro de pré-diabetes e deu entrada no hospital com sintomas de COVID-19. 
Empiricamente, o paciente foi medicado com azitromicina e ceftriaxona. Enquanto aguardava 
resultado de teste para COVID-19, o paciente piorou e deu entrada em unidade de cuidado intensivo, 
onde foi submetido à respiração com auxílio de cânula. Após a confirmação de infecção por SARS-
Cov-2, foi iniciada a administração de hidroxicloroquina, 200 mg duas vezes ao dia durante 5 dias, 
e os demais medicamentos foram interrompidos. Após o dia 3 de tratamento, a febre diminuiu e o 
paciente sentiu-se melhor, levando os médicos a considerarem sua alta.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/8 critérios foram contemplados, indicando moderada qualidade 
metodológica. No entanto, não há descrição detalhada da condição clínica do 
paciente após intervenção. Adicionalmente, não há uma discussão razoável 
sobre o mecanismo de ação da hidroxicloroquina e nem ponderações sobre as 
implicações dos outros medicamentos utilizados.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Na ausência de um tratamento específico para COVID-19, a transfusão de plasma 
convalescente (procedimento que consiste na transfusão da parte líquida do sangue, de um 
paciente curado para um infectado, ao qual se espera que os anticorpos presentes no plasma 
forneçam imunidade) pode ser uma alternativa terapêutica para pessoas infectadas por SARS-CoV-2. 
 Os autores relatam que houve um pronunciamento em rede nacional, no qual o governo chinês 
anunciou um estudo com 157 pacientes com COVID-19 que receberam terapia com plasma 
convalescente e foram monitorados por mais de 48 horas, sendo que 91 casos mostraram melhora 
nos indicadores e sintomas clínicos. De acordo com esses resultados, a terapia plasmática provou ser 
segura e eficaz. Além disso, um estudo piloto relatou que a terapia com plasma convalescente (título 
≥ 640) foi segura e melhorou sintomas clínicos e parâmetros laboratoriais.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. O artigo traz apenas 
dois relatos sobre o uso de plasma convalescente contra a COVID-19, mas não 
aprofunda nenhum deles. Nenhuma informação nova ou relevante sobre esta 
terapia foi mencionada neste estudo.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Nesta revisão, os autores avaliam as toxicidades das potenciais terapias da COVID-19: 1) Cloroquina: 
têm como principais efeitos adversos problemas cardiovasculares e neurológicos. Um homem morreu e 
há vários relatos de intoxicação após automedicação; 2) Hidroxicloroquina: problemas cardiovasculares; 
3) APN01: problemas cardiovasculares e imunogenicidade; 4) Leronlimabe: não há efeitos colaterais 
graves ou eventos adversos relatados até o momento (em pacientes com HIV e câncer de mama), no 
entanto, os autores acreditam que essa terapia possa causar imunossupressão, imunoestimulação 
e reações de hipersensibilidade; 5) Remdesivir e favipiravir: não há dados sobre a toxicidade desses 
medicamentos. Extrapolando os efeitos adversos de fármacos similares, são relatadas acidose 
metabólica, neuropatia periférica e supressão da medula óssea; 6) Lopinavir e ritonavir: lesões hepáticas, 
artralgia, tendinopatia e lipodistrofia; 7) Azitromicina: problemas cardiovasculares, a toxicidade pode ser 
aumentada quando usada em conjunto com hidroxicloroquina; e 8) Plasma convalescente: problemas 
circulatórios, respiratórios e alérgicos.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma revisão abrangente sobre a toxicidade das principais terapias utilizadas 
no tratamento da COVID-19. Apesar da vasta revisão, poucos estudos com 
pacientes diagnosticados com COVID-19 foram adotados pelos autores, o que 
melhor embasaria o estudo.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

Hidroxicloroquina, azitromicina, remdesivir, lopinavir/ritonavir, enzimas ACE2 recombinantes, 
interferons tipo 1, plasma convalescente, corticoesteroides, tocilizumabe, imunoglobulinas 
intravenosas, e inibidores da JAK (Janus quinase): Os autores acreditam que a compreensão dos 
mecanismos imunológicos envolvidos na infecção por SARS-CoV-2 poderá resultar na identificação 
de biomarcadores de prognóstico, bem como na identificação de tratamentos específicos para 
fenótipos distintos e estágios diferentes da doença, que provavelmente incluirão agentes antivirais 
e imunomoduladores. Baseados nessa premissa, os autores, a partir de uma revisão da literatura 
científica, trazem nesse artigo informações sobre a epidemiologia e apresentação clínica da COVID-19, 
estrutura viral do SARS-COV-2 e seus mecanismos de alcance e entrada nas células do hospedeiro, 
bem como relato detalhado de toda patologia imunológica da COVID-19. Por fim, são discutidos os 
mecanismos de ação e os estudos com os principais tratamentos antivirais, como a hidroxicloroquina, 
azitromicina, remdesivir e outros análogos de nucleosídeo, lopinavir/ritonavir (inibidores de 
protease), enzimas ACE2 recombinantes, interferons tipo 1, terapias com plasma convalescente, 
corticoesteroides, fármacos anti IL-6 (tocilizumabe), imunoglobulinas intravenosas, e inibidores da 
JAK (Janus quinase).18

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, não foram apresentadas informações sobre a 
metodologia utilizada para a seleção e avaliação dos estudos incluídos nessa 
revisão. Contudo, o artigo apresenta uma extensa revisão da literatura científica 
acerca do SARS-CoV-2 e do envolvimento do sistema imunológico do hospedeiro 
durante a infecção. Em relação aos tratamentos sob investigação clínica contra 
a COVID-19, a discussão dos autores é mais focada nos possíveis mecanismos 
de ação dos fármacos do que nos resultados dos estudos já conduzidos ou dos 
delineamentos dos estudos em andamento.

TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

Trata-se de um artigo de revisão sobre as características farmacocinéticas e farmacológicas 
(mecanismo de ação, indicações terapêuticas das formulações aprovadas e seu uso clínico, contra-
indicações, efeitos adversos, etc.) do tocilizumabe, anticorpo monoclonal direcionado contra o 
receptor de interleucina-6 (IL-6). Os autores descrevem estudos contendo a experiência do uso do 
tocilizumabe contra algumas infecções virais, tais como a influenza A e a COVID-19. Relatam a eficácia 
do anticorpo monoclonal em alguns pacientes com COVID-19, contudo criticam a qualidade dos 
estudos conduzidos até o presente. Por fim, relatam que até 27/04/2020, 35 estudos envolvendo 
tocilizumabe, isoladamente ou em combinação com outros medicamentos encontram-se registrados 
em bases de estudos europeus, chineses e no Clinictrials.gov.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, considera-se que o artigo possui baixa qualidade 
metodológica. Os autores não mencionam a metodologia utilizada para a 
seleção das referências citadas no artigo. Os delineamentos e resultados dos 
poucos estudos incluídos sobre o uso terapêutico do tocilizumabe no combate 
à COVID-19 foram abordados de forma superficial, assim como todas as demais 
informações que compõem essa revisão. Trata-se de um artigo que não foi 
revisado por pares. Os autores alertam que seus achados não devem substituir 
o julgamento clínico individual e que as fontes citadas devem ser verificadas.

VESÍCULAS EXTRACELULARES CONTENDO 
INIBIDORES DE PROTEASE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O autor traz em sua revisão um apanhado geral de drogas que estão sendo usadas para 
tratamento da COVID-19, especialmente o reposicionamento do uso de muitas delas diante do 
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quadro de pandemia. Sobre as características genéticas do SARS-CoV-2, este possui uma similaridade 
de 79,6% com outros coronavírus, embora o fator chave de sua maior eficiência no processo 
infeccioso seja a presença da proteína Spike. As drogas candidatas mais promissoras são: remdesivir, 
cloroquina, hidroxicloroquina e drogas anti-HIV, tais como o lopinavir/ritonavir, embora ainda com 
resultados não conclusivos. Os autores discorrem sobre o uso de vesículas extracelulares (VEs) que 
são nanovesículas derivadas de membrana as quais circulam nos fluidos corporais extracelulares, 
como plasma e urina. A tecnologia das VEs como carreadoras de moléculas terapêuticas já é usada 
como opção terapêutica na área da oncologia e no tratamento de paciente com HIV. Essa técnica 
é segura a longo prazo e essas vesículas têm a capacidade de transportar moléculas biológicas e 
terapêuticas para locais alvo, tais como os tecidos infectados. Essas vesículas poderiam ser isoladas 
do plasma do paciente com a COVID-19 ao serem incubadas com a molécula terapêutica de interesse, 
como os inibidores de protease tais como o lopinavir/ritonavir, produzindo vesículas com drogas e 
seria administrado por via endovenosa no mesmo paciente. Essas vesículas podem ser extraídas de 
culturas de células alvo do SARS-CoV-2 que foram incubadas com moléculas terapêuticas, e, assim, 
direcionar o tratamento. Esse método de nanomoléculas carregadoras de drogas possui a vantagem 
de contornar o metabolismo hepático e ser direcionadas mais efetivamente para os tecidos infectados 
pelo SARS-CoV-2, aumentando a sua eficácia e reduzindo a toxicidade de drogas. Essas VEs com 
drogas, especialmente inibidores de protease, de acordo com os autores, pode ser produzido em 
larga escala, se configurando em uma hipótese terapêutica para tratamento da COVID-19. Umas das 
limitações apontadas deste método seria uma ligação das VEs não específica em células não alvo ou 
até mesmo um baixo potencial funcional dessas vesículas. Além disso, os autores discorrem que o uso 
dessas vesículas tem o potencial de causar poucos eventos adversos.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, os autores trazem um descrição sobre a 
epidemiologia, genética e os medicamentos em uso no tratamento da 
COVID-19, embora o foco do artigo seja a descrição do uso de vesículas 
extracelulares, que poderiam conter essas drogas e otimizar o tratamento a 
partir de uma terapêutica mais personalizada. Além disso, cita estudos in vitro 
e in vivo, reiterando a importância de estudos clínicos para a definição de 
um tratamento na COVID-19. Os autores expõem áreas que já utilizam essa 
tecnologia de nanovesículas, bem como cita o seu centro, Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade do Tennessee, como um dos locais que poderiam 
produzir de forma rápida e viável para estudos clínicos. Eles citam que o caminho 
regulatório seria mais rápido para essas VEs, devido a existência de dados de 
segurança sólidos de fases pré-clínicas com o uso de EVs. Essa afirmação dos 
autores requer validação e, a partir disso, direcionar ou não para a realização de 
fase I de estudos clínicos, embora os autores enfatizem que essa fase não seja 
necessária a partir dos dados disponíveis
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VITAMINA D
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de uma breve revisão narrativa na qual os autores discorrem sobre o papel da 
vitamina D, modulando a resposta imune inata e adaptativa, aumentando as defesas das mucosas 
e, simultaneamente, atenuando a inflamação excessiva. Descrevem que deficiência de vitamina 
D é um fator de risco e/ou determinante da inflamação exagerada e persistente, que é uma 
característica da síndrome respiratória aguda grave. Ademais, tem sido associada a um risco 
aumentado de infecções por vírus respiratórios, como a tuberculose e influenza. A incidência de 
influenza no inverno está intimamente relacionada aos níveis séricos sazonais de vitamina D. Em 
seguida, fizeram um levantamento da taxa de mortalidade da COVID-19 em cada estado, nos Estados 
Unidos, correlacionando esses dados com a latitude, de tal forma a buscar uma correlação entre a 
menor incidência de sol e a maior gravidade da doença. Observaram uma tendência de aumento da 
mortalidade com o aumento da latitude, sugerindo que a deficiência de vitamina D pode explicar 
parcialmente as variações geográficas na taxa de mortalidade de casos relatados da COVID-19 nos EUA, 
implicando que a suplementação com vitamina D pode reduzir a mortalidade por essa pandemia.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, trata-
se mais de um artigo de opinião que uma revisão propriamente dita. Os autores 
mencionam um estudo clínico controlado, randomizado que mostrou que a 
suplementação com altas doses de vitamina D não leva a benefício nenhum e por isso 
desaconselham a suplementação com a vitamina. Estudos adicionais são necessários 
para validar a hipótese dos autores de que a deficiência de vitamina D leva a pior 
progressão da doença, e se traduzir em uma intervenção eficaz para a COVID-19.

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ BRASIL

Nesta revisão narrativa, as autoras buscaram identificar as evidências científicas existentes sobre a 
efetividade do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina associada (ou não) à azitromicina para tratamento 
da COVID-19 e seus possíveis efeitos adversos. Da triagem, 7 ensaios clínicos foram selecionados, dos quais 
cinco obtiveram resultados de cura e/ou remissão dos sintomas e/ou redução da carga viral dos pacientes. No 
entanto, as autoras salientam as limitações que perpassam todos os sete estudos: quantidade insuficiente 
de ensaios realizados devido à emergência da utilização da hidroxicloroquina no contexto da pandemia 
do SARS-CoV-2, baixo tamanho amostral da população avaliada, falta de um grupo controle adequado, 
curto período de avaliação, uso de outros terapias medicamentosas juntamente com hidroxicloroquina 
(como a azitromicina, por exemplo), falta de avaliação a longo prazo, limitação nos parâmetros de avaliação 
dos resultados e, principalmente, falta de seguimento clínico completo. Existe, ainda, uma variação nas 
doses de hidroxicloroquina nos estudos e não são abordados efeitos adversos de forma específica para 
cada dosagem utilizada. Assim, concluem que a literatura científica, de modo geral, é escassa e divergente 
quanto à efetividade dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina associada (ou não) à azitromicina 
no tratamento da COVID-19.22
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para a avaliação de revisões narrativas. As 
autoras descrevem claramente o método utilizado para levantamento da 
literatura, os resultados obtidos nos estudos avaliados e respectivas limitações.

(HIDROXI)CLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

A revisão examinou uma série de estudos pré-clínicos e clínicos sobre o efeito de hidroxicloroquina 
e cloroquina. Especificamente, tratam-se de investigações in vitro e clínicas do efeito das drogas contra 
vírus SARS, MERS e SARS-CoV-2. De fato, houve atividade antiviral em pesquisas in vitro, incluindo 
SARS-CoV-2. Em ensaios clínicos, os autores destacam que alguns estudos de grupos franceses, os 
quais recomendam o uso das drogas em acometidos por COVID-19, possuem sérios problemas no 
tamanho amostral, inexistência de grupo controle e não aleatorização dos grupos. Outros estudos 
de grupos chineses não consideraram fatores de confusão e os desfechos obtidos sobre a eficácia 
de hidroxicloroquina são frágeis. O maior estudo clínico conduzido até o momento, por um grupo 
chinês, igualmente não obteve resultados convincentes sobre a eficácia da droga e suas combinações 
com outros agentes. Além destes, os autores chamam atenção para um estudo brasileiro que 
comparou grupos de medicados com altas e baixas doses de hidroxicloroquina. Neste estudo foram 
verificadas reações adversas de QT prolongado e observou alta mortalidade no grupo tratado com 
doses altas. Igualmente, neste estudo não ficou clara a eficácia de hidroxicloroquina. Finalmente, 
os autores apontam para as reações adversas observadas em alguns estudos, como cardiomiopatia, 
QT prolongado, hipoglicemia, distúrbios gastrointestinais e toxicidade retiniana. Neste contexto, os 
autores recomendam que o uso de hidroxicloroquina, cloroquina e medicamentos associados (e.g. 
azitromicina) no combate ao COVID-19 devem ser implementados somente no âmbito de ensaios 
clínicos. Fora desse contexto, tal administração deve ser feita considerando rigorosamente os riscos e 
benefícios e analisando caso a caso.23

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. O 
estudo em questão mostra qualidade ao analisar cuidadosamente os estudos 
selecionados. É crítico com relação ao rigor metodológico e discute com clareza 
um assunto considerado polêmico nos dias atuais. Uma fragilidade é a omissão 
de critérios de inclusão dos artigos revisados, assim como não citar as bases de 
estudos para a busca de artigos.
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INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO (IECAS) E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES (BRA) DA ANGIOTENSINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Foi realizada uma revisão rápida sobre o papel do sistema Renina-Angiotensina (SRA) e da enzima 
conversora de angiotensina 2 (ECA2) na patogênese do COVID-19, além da discussão do efeito potencial 
da manutenção e descontinuação de inibidores de SRA em pacientes com COVID-19 portadores 
de comorbidades cardiometabólicas. O uso de inibidores da ECA e de bloqueadores de renina-
angiotensina (BRA) nos pacientes da COVID-19 que tem função cardíaca e renal comprometidas deve 
ser cuidadosamente avaliado, assim como outras classes de drogas, como glitazonas (tiazolidinedionas) 
e anti-inflamatórios não esteroides (ibuprofeno), pois aumentam as concentrações de ECA2, mas os 
dados são muito limitados. O uso de BRAs como telmisartan ou valsartan, e IECA como enalapril e 
ramipril, podem ser estratégias terapêuticas promissoras para controlar a pressão arterial também 
em pacientes com pneumonia por COVID-19. Alguns estudos defendem a manutenção dos IECA e 
BRA em portadores de doenças cardiovasculares, sendo um desses, uma revisão rápida que sugere 
que estas terapias nos pacientes com COVID-19 devem ser mantidas. Além disso, um estudo clínico 
recente sugeriu os BRAs poderiam ser reposicionados para tratamento da COVID-19. A Sociedade 
Europeia de Hipertensão e Cardiologia recomenda que o tratamento com inibidor da SRA seja o 
mais conservador possível em pacientes diagnosticados com COVID-19 ou com alto risco de infecção 
por COVID-19. Por outro lado, outros estudos recomendam a descontinuação destas medicações, 
uma vez que o vírus SARS-CoV-2 utiliza a ECA2 para entrada na célula e o uso desses medicamentos 
poderia ser um fator importante na morbimortalidade da SARS e COVID-19, afetando negativamente 
o prognóstico dos pacientes. Os autores concluem que é difícil chegar a um consenso sobre o risco 
em pacientes com COVID-19, a ponto de determinar a manutenção ou retirada desses medicamentos 
em pacientes com doenças cardiovasculares. Dentre os motivos para a dúvida estão a falta de ensaios 
clínicos suficientes, a vulnerabilidade dos pacientes com comorbidades e os efeitos adversos nos 
pacientes com COVID-19, além das chances de piora do estado com base na interrupção da terapia 
ou uma mudança repentina da medicação de uso contínuo.24

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar a qualidade de revisões narrativas. Ainda 
assim, o artigo apresentou pontos de vistas discordantes sobre a manutenção 
ou retirada de IECA e BRA, permitindo concluir que ainda existem incertezas 
sobre estas recomendações.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 04/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

1 NCT04373460/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Plasma comum Ainda não recrutando 04/05/2020 Johns Hopkins 
University; State of 
Maryland; Bloomberg 
Foundation

2 NCT04372602/ EUA Antineoplásico Duvelisib Sem comparador Ainda não recrutando 04/05/2020 Washington University 
School of Medicine; 
Verastem, Inc.

3 NCT04372979/ França Imunoterapia Plasma convalescente Plasma comum Ainda não recrutando 04/05/2020 Direction Centrale du 
Service de Santé des 
Armées; University 
Hospital, Grenoble

4 NCT04372628/ EUA Antimalárico; 
Antivirótico

Hidroxicloroquina; Lopinavir/
ritonavir 

Placebo Ainda não recrutando 04/05/2020 Vanderbilt University 
Medical Center; AbbVie

5 NCT04372589/ Canadá Antitrombótico Heparina Tratamento padrão Ainda não recrutando 04/05/2020 University of Manitoba; 
University Health 
Network, Toronto; 
Hopital Montfort; 
Hamilton Health 
Sciences Corporation

6 NCT04373291/ 
Dinamarca

Imunoterapia Vacina BCG Placebo Ainda não recrutando 04/05/2020 Bandim Health Project; 
University of Southern 
Denmark
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 04/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

7 NCT04373733/ Reino 
Unido

Antiviral; Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico; 
Suplemento de dieta

Favipiravir;  
Hidroxicloroquina + 
Azitromicina + Zinco

Tratamento padrão Ainda não recrutando 04/05/2020 Chelsea and 
Westminster NHS 
Foundation Trust; 
NEAT ID Foundation; 
FUJIFILM Toyama 
Chemical Co., Ltd.; 
Imperial College 
London; Universitaire 
Ziekenhuizen Leuven

8 NCT04373044/ EUA Antineoplásico e 
imunomodulador; 
Antimalárico; 
Antivirótico

Baricitinibe;  
Hidroxicloroquina; Lopinavir/
Ritonavir;  Remdesivir

Sem comparador Ainda não recrutando 04/05/2020 University of Southern 
California; National 
Cancer Institute (NCI)

9 NCT04373824/ India Antiparasitário Ivermectina Tratamento padrão Recrutando 04/05/2020 Max Healthcare 
Insititute Limited

10 NCT04373707/ França Anticoagulante Baixa Dose Profilática de 
Heparina de Baixo Peso 
Molecular

Dose Profilática 
Ajustada ao Peso de 
Heparina de Baixo Peso 
Molecular

Ainda não recrutando 04/05/2020 Central Hospital, Nancy, 
France; Ministry of 
Health, France; Grand 
Est Region; University 
Hospital of Saint-
Etienne
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti —  HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais —  
PUCMG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



29

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa —  DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas —  UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°23

BUSCA REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 10 ARTIGOS E 20 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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INIBIDORES DA JANUS KINASE (RUXOLITINIBE, 
JAKOTINIBE, BARICITINIBE E TOFACITINIBE)
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Foi realizada uma revisão sistemática rápida sobre eficácia, efetividade e segurança dos inibidores 
das Janus Associated Kinases (JAKs) no tratamento e profilaxia da COVID-19. Baseados no mecanismo 
de ação (redução da endocitose do vírus) dos inibidores das JAKs, eles poderiam ser considerados 
como alternativa terapêutica para a COVID-19. Foram identificadas 468 referências, após exclusão de 
duplicidades e de referências que não atendiam aos requisitos da pergunta PICO, restaram 9 estudos 
que atenderam os critérios de elegibilidade. Os 9 estudos clínicos avaliaram 4 tipos de inibidores 
das JAKs (ruxolitinibe, jakotinibe, baricitinibe e tofacitinibe), envolvendo 507 participantes. Como 
a maior parte dos estudos incluídos na revisão ainda estão em andamento, a indisponibilidade de 
resultados não permite concluir se os inibidores das JAKs podem ser eficazes e seguros no tratamento 
da COVID-19, portanto, não se pode recomendá-los para tratamento desta doença.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o AMSTAR-2, a revisão atendeu 10/16 critérios, sendo que 6 deles 
não eram aplicáveis, refletindo boa qualidade metodológica. Os critérios sobre risco 
de viés dos estudos individuais e sobre interpretação e resultados da discussão, não 
puderam ser avaliados pois os estudos clínicos ainda estavam em andamento.

LOPINAVIR/RITONAVIR E ARBIDOL (UMIFENOVIR)
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Neste ensaio clínico randomizado, os pesquisadores avaliaram a eficácia e a segurança do lopinavir/
ritonavir (LPV/r) e do arbidol, ambos em monoterapia, no tratamento de pacientes com COVID-19 leve 
a moderada. Oitenta e seis (86) pacientes com confirmação de COVID-19 (por RT-PCR) foram incluídos 
no estudo, no qual 34 deles receberam LPV/r, 35 receberam o arbidol, e 17 pacientes sem tratamento 
medicamentoso serviram de grupo controle. O desfecho primário de eficácia utilizado foi a taxa de 
conversão (de positivo para negativo) de RNA viral nas amostras dos pacientes, entre o 1º e 21º dia de 
tratamento. Diminuição da tosse, da febre e melhora nas tomografias (TC) de tórax (desfechos secundários) 
e monitoramento dos eventos adversos (desfechos de segurança) também foram avaliados. Ao final de 
21 dias de acompanhamento, os autores relataram que a taxa de conversão (de positivo para negativo) 
do RNA viral nas amostras de pacientes infectados por SARS-CoV-2 foi semelhante entre os 3 grupos 
estudados (todos P > 0,05). Da mesma forma, não houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos em relação ao desfechos secundários (taxas de antipirese, alívio da tosse ou melhora da TC do 
tórax nos dias 7 ou 14 (todos P > 0,05). Em relação à segurança, 12 (35,3%) pacientes no grupo LPV/r, 
e 5 (14,3%) no grupo arbidol apresentaram eventos adversos durante o período de acompanhamento. 
Nenhum evento adverso aparente ocorreu no grupo controle. Diante dos achados, os autores concluíram 
que a monoterapia com LPV/r ou arbidol apresenta pouco benefício clínico para pacientes hospitalizados 
com COVID-19 leve/moderada, em relação aos cuidados de suporte.2
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane: o estudo 
tem risco de viés moderado a baixo. Segue análise de cada item: 1) Geração da 
sequência aleatória: geração de números randômicos por computador (baixo 
risco de viés). 2) Ocultação de alocação: ocultação de alocação feita por uma 
central (baixo risco de viés). 3) Cegamento de participantes e profissionais: 
autores mencionam que o estudo foi cego para os participantes e para os 
médicos e radiologistas que revisaram os dados, mas aberto para os médicos 
que recrutaram pacientes e equipe de pesquisa. Cegamento incompleto 
(alto risco de viés). 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: mencionam 
cegamento de médicos e radiologistas que avaliaram os dados, mas não há 
informação suficiente sobre medidas de cegamento utilizadas (risco de viés 
incerto). 5) Desfechos incompletos: não houve perda de dados dos desfechos 
(baixo risco de viés). 6) Relato de desfecho seletivo: os desfechos previstos no 
protocolo foram relatados no estudo (baixo risco de viés). 7) Outras fontes de 
viés: o estudo aparenta estar livre de outras fontes de viés (baixo risco de viés).
Por fim, os próprios autores reconhecem que o tamanho amostral do estudo 
foi insuficiente e alertam que este ensaio clínico não incluiu pacientes graves/
críticos, e que foi realizado em apenas um único centro.

INIBIDOR DO SISTEMA COMPLEMENTO C3 (AMY-101)
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Foi realizado relato de caso de um paciente do sexo masculino de 71 anos de idade, admitido 
no hospital para cirurgia em razão de uma isquemia crítica da perna direita. Ele tinha histórico de 
fibrilação atrial, hipercolesterolemia, hipertensão e insuficiência renal leve. Durante a hospitalização 
(6 de abril), foi diagnosticado com pneumonia intersticial bilateral causada pelo SARS-CoV-2, tendo 
iniciado ventilação mecânica não invasiva (VNI). Em razão da síndrome respiratória aguda associada 
a SARS-CoV-2, o paciente foi considerado candidato a tratamentos experimentais contra COVID-19, 
incluindo o uso compassivo do inibidor de complemento C3, denominado compstatina Cp40/AMY-
101. O tratamento com AMY-101 foi iniciado no dia 10 de abril. Adicionalmente, dois dias antes, 
também havia sido iniciada a profilaxia antibacteriana com piperacilina/tazobactam. As condições do 
paciente antes de iniciar o tratamento estavam deterioradas com evolução para síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG). AMY-101 foi administrado via endovenosa (5 mg/kg mg/Kg/dia, seguidas de 13 
doses de manutenção a cada 24 h/14 dias). Não foram observados efeitos colaterais ou piora das 
funções hepáticas e renais. Foi observada melhora considerável dos padrões laboratoriais associados 
com melhora respiratória após 48 horas de tratamento. No dia 18 de abril (dia 9), foi permitido um 
desmame progressivo da suplementação de oxigênio. No dia 23 de abril (dia 14), foi usada máscara de 
ventilação Ventimask a 28% de FIO2, o paciente apresentou saturação de oxigênio a 98%, frequência 
respiratória normal e ausculta pulmonar normal. Os autores concluíram que o tratamento com o 
inibidor de C3, AMY-101, é seguro e foi associado a um desfecho favorável da pneumonia grave por 
COVID-19 no caso apresentado, indicando que seu uso tem potencial como uma nova terapia anti-
inflamatória para esta doença.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 8/8 critérios, o que revela boa qualidade metodológica. 
No entanto, relatos de caso não produzem evidências robustas o suficiente 
para indicação da terapia. Mais estudos, com desenhos metodológicos 
que incluam grupo de comparação ou amostra maior, são necessários para 
reforçar os achados.

LOPINAVIR/RITONAVIR, INTERFERON HUMANO 
RECOMBINANTE ALFA-1B, RIBAVARINA
RELATO DE CASO \ CHINA

Relato de caso de uma mulher de 46 anos apresentando tosse seca e desconforto na garganta 
durante 5 dias anteriores de sua admissão no hospital. No dia 9 de fevereiro, a paciente testou positivo 
para COVID-19, diagnosticada com sintomas moderados e apresentando manchas opacas nos alvéolos 
pulmonares — revelados por tomografia computadorizada. No dia 10 de fevereiro, a paciente recebeu 
inalação de oxigênio e lopinavir/ritonavir (400 mg duas vezes ao dia), Interferon humano recombinante 
Alfa-1b (50 μg duas vezes ao dia por inalação) e ribavarina (0,5 g duas vezes ao dia intravenosa). Dez 
dias depois, foi detectada absorção parcial das lesões pulmonares e, ao mesmo tempo, dois testes 
para COVID-19 mostraram resultados negativos e os sintomas clínicos da paciente melhoraram 
significativamente. Após atender critérios para receber alta, a administração de lopinavir/ritonavir 
e ribavarina foram interrompidas. No dia 23 de fevereiro, a paciente voltou a testar positivo para 
SARS-CoV-2 e 3 dias depois novas lesões no pulmão apareceram. Nesta condição, a paciente continuou 
sendo tratada com Interferon humano recombinante Alfa-1b (50 μg duas vezes ao dia por inalação). 
Novos testes diagnósticos com resultados negativos foram feitos nos dias 29 de fevereiro e 1 de março, 
seguido de absorção completa das lesões pulmonares no dia 2 de março. Os autores discutem que, 
com a descontinuação de antivirais, pacientes com lesões pulmonares ainda podem testar positivo para 
COVID-19. Sendo assim, propõem que a alta de pacientes deve ser ponderada não só pelos testes de 
PCR, mas também pelo resultado das tomografias computadorizadas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 
critérios foram contemplados, revelando moderada qualidade metodológica. 
Um agravante se refere a ausência de discussão aprofundada sobre os efeitos 
dos medicamentos utilizados, assim como suas reações adversas. Além disso, 
não é claro se houve retorno da administração de antivirais após o resultado 
positivo do teste diagnóstico.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS E CÁPSULAS DE 
LIANHUAQINGWEN (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
RELATO DE CASO \ CHINA

Trata-se de relato de dois casos de pacientes diagnosticados com COVID-19. O primeiro caso, um 
homem de 54 anos, apresentava dor na região lombar e febre leve. Tomografia computadorizada do 
pulmão indicava algumas áreas de opacidade. Após um dia de internação, o paciente não apresentava 
febre, nem qualquer outro desconforto. Devido ao contato com possíveis acometidos por COVID-19, 
o paciente foi submetido a diversos testes diagnósticos, sendo confirmado o contágio apenas no 
terceiro teste. Mesmo assim, o paciente apresentava testes laboratoriais normais e ausência dos 
sintomas de COVID-19, sendo verificado apenas respiração ruidosa. Durante 10 dias subsequentes, o 
paciente recebeu uma terapia quádrupla, consistindo de lopinavir/ritonavir (400/100 mg a cada 12h), 
umifenovir (0,2g a cada 8h), cápsulas de Lianhuaqingwen (Medicina Tradicional Chinesa — 6 g a cada 
8h) e Interferon Humano Recombinante Alfa-2b (6.0 × 106 IU a cada 12h) via aerossol. Como efeito 
adverso, houve aumento dos níveis de glicose e triglicerídeos. No decorrer do tratamento, o paciente 
testou negativo para COVID-19 no dia 9 de internação e apresentou redução significativa de opacidades 
nos alvéolos pulmonares. O paciente foi liberado do hospital no dia 12 de internação. O segundo caso, 
trata-se da esposa de 55 anos do paciente do primeiro caso. A paciente apresentava-se saudável, 
sem qualquer sintoma e, após um dia de isolamento, foi diagnosticada com COVID-19. Assim como 
o marido, a paciente apresentava respiração ruidosa e algumas áreas opacas no pulmão. A paciente 
recebeu o mesmo esquema medicamentoso do primeiro caso. Da mesma forma, a paciente mostrou 
níveis elevados de glicose e triglicerídeos. No dia 15 de internação, testou negativo para COVID-19 
e recebeu alta do hospital. Os autores discutem que há relatos na literatura de efeitos adversos de 
lopinavir/ritonavir, como diarreia, hiperlipidemia, arritmia e disfunções no fígado. Nos casos, os dois 
pacientes mostravam-se saudáveis e possivelmente metabolizaram os compostos com eficiência. Em 
pacientes com lesões nos rins e fígado, pode haver sérios efeitos adversos. Segundo outros estudos, 
os demais medicamentos também podem gerar efeitos adversos, e, por esse motivo, devem receber 
doses reduzidas e com monitoramento. Por último, os autores ponderam que é impossível afirmar se 
a recuperação dos pacientes se deu em virtude da terapia implementada ou de forma espontânea. 
Assim, sugerem que estudos clínicos sejam implementados com as drogas utilizadas.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
8/8 critérios foram contemplados, revelando boa qualidade metodológica. 
Adicionalmente, o estudo discute de maneira criteriosa os casos observados no 
contexto dos achados atuais da ciência, ponderando os possíveis prós e contras 
do tratamento implementado.
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AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ INGLATERRA

Nessa revisão, os autores avaliaram as evidências de segurança e eficácia do uso de antibióticos 
macrolídeos no tratamento da COVID-19. Para tal, buscaram artigos com essa terapia no PubMed, 
TRIP database, EPPI COVID Living Map, MedRxiv, GoogleScholar e Google. Três artigos apresentavam 
os critérios estabelecidos pelos autores e foram incluídos no estudo: dois estudos in vitro e um in 
vivo. Andreania et al. (2020) avaliaram o efeito da azitromicina e hidroxicloroquina, in vitro, contra 
SARS-CoV-2. A azitromicina isolada não inibiu a replicação viral. Quando analisada em conjunto com 
a hidroxicloroquina, a replicação viral foi inibida. Em um segundo ensaio, também in vitro, Touret et al. 
(2020) avaliaram a capacidade antiviral de mais de 1500 medicamentos. Nesse estudo, a azitromicina 
inibiu a replicação de SARS-CoV-2. Gautret et al. (2020) avaliaram os resultados clínicos de 20 pacientes 
com suspeita de COVID-19 que foram tratados com hidroxicloroquina. Desses 20 pacientes, seis 
receberam adicionalmente azitromicina. Os pacientes que recebem a combinação de hidroxicloroquina e 
azitromicina foram significativamente mais propensos a testar negativo para SARS-CoV-2, nas avaliações 
com 3 e 6 dias, em comparação com pacientes recebendo apenas hidroxicloroquina. No sexto dia, todos 
os pacientes tratados com hidroxicloroquina mais azitromicina testaram negativo para SARS-CoV-2. Esse 
valor foi significativamente maior do que nos pacientes recebendo apenas hidroxicloroquina (57,1%) 
(p < 0,001). Baseado nesses achados, os autores sugerem cautela aos médicos ao prescrever azitromicina 
aos seus pacientes. Além disso, recomendam que ensaios clínicos randomizados sejam realizados para, 
de fato, avaliar a eficácia e segurança dessa terapia.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Esse estudo 
apresenta várias limitações. A principal delas é a falta de revisão por pares. Além 
disso, os três artigos selecionados pouco acrescentam na eficácia e segurança 
dessa terapia no tratamento da COVID-19.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS E ALEMANHA

Mesilato de Camostato, Mesilato de Nafamostato, Cloroquina e Hidroxicloroquina, Cefarantina/
selamectina/cloridrato de mefloquina, Inibidores experimentais da ECA2, Remdesivir, Lopinavir/Ritonavir, 
Umifenovir, Favipiravir, Inibidores da protease SARS-CoV-2 Mpro (3Clpro): Os autores trazem um apanhado 
geral das drogas que estão sendo analisadas em estudos in vitro, in vivo e clínicos para serem potenciais 
tratamentos para a COVID-19. Sabe-se que o SARS-CoV-2 possui 79% de similaridade com o SARS-CoV e a 
capacidade de ligação da glicoproteína S à ECA2 é 10 a 20 vezes maior no SARS-CoV-2 quando comparada 
ao SARS-CoV. Também há o potencial de atingir outras proteínas altamente conservadas entre o SARS-CoV 
e SARS-Co-V-2: a RdRP (RNA dependente de RNA polimerase) e o 3Clpro (também denominado Mpro), que 
compartilham mais de 95% de similaridade entre os dois vírus. Essas vias, assim como outras, são pontos 
chaves que determinam o valor terapêutico de drogas em investigação para uso na COVID-19. Os autores 
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descrevem e classificam de acordo com a via de atuação; A) Inibidores da entrada celular do SARS-CoV-2: 
1) inibidores de serino-proteases TMPRSS2 1.1) Mesilato de Camostato, 1.2) Mesilato de Nafamostato 
– foram expostos somente estudos in vitro contra o SARS-CoV-2; B) Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina 2 (ECA2) e medicamentos antimaláricos/parasiticidas: 1) Cloroquina e Hidroxicloroquina: a 
partir de estudos clínicos, a hidroxicloroquina recomendada para o tratamento da infecção por SARS-CoV-2 
compreende uma dose oral de 400 mg duas vezes no dia 1, seguida por uma dose de manutenção oral 
de 200 mg duas vezes ao dia por 4 dias. O fosfato de cloroquina deve ser administrado como uma dose 
diária oral de 250 mg até a convalescência clínica. 2) Cefarantina/selamectina/cloridrato de mefloquina – 
não há resultados de estudos clínicos descritos; 3) Inibidores experimentais da ECA2 – não há resultados 
de estudos clínicos descritos. C) Inibidores de replicação, da fusão de membranas e da estruturação de 
SARS-CoV-2: 1) Remdesivir: é um pró-fármaco que é metabolizado em sua forma ativa GS-441524, um 
análogo de nucleotídeo de adenina que interfere na atividade da RNA polimerase viral e promove a inibição 
da síntese de RNA viral. Em estudos clínicos na COVID-19, sugeriu-se que o remdesivir seria uma opção 
terapêutica para pacientes com COVID-19 que não recebem ventilação invasiva. 2) Lopinavir/Ritonavir: 
em estudo clínico descrito pelo autor, não foi associado a uma diferença em relação ao tratamento padrão 
no tempo de melhora clínica e na mortalidade aos 28 dias. Os autores em referência a outro estudo 
clínico: o número de pacientes que receberam lopinavir/ritonavir que tiveram complicações graves ou 
que necessitaram de ventilação mecânica não invasiva ou invasiva para insuficiência respiratória foi menor 
do que naqueles que não receberam esse tratamento. 3) Umifenovir: em estudo clínico, observou-se que 
após 14 dias de tratamento, a detecção de SARS-CoV-2 por RT-PCR foi negativa em 94% dos pacientes 
tratados com umifenovir vs. 53% no grupo controle, e os exames de imagem de tórax ocorreram melhoras 
em 69% dos pacientes tratados com umifenovir vs. 29% no grupo controle. 4) Favipiravir: não descreveu 
estudos clínicos na COVID-19. D) Inibidores da protease SARS-CoV-2 Mpro (3Clpro): somente resultados 
experimentais foram demonstrados. Os autores concluem que, diante do contexto da pandemia, se faz 
urgente a implementação da profilaxia antiviral farmacológica e o tratamento de um grande tamanho 
amostral, embora seja importante pontos sobre a eficácia, segurança e a disponibilidade destes 
medicamentos.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Os autores descrevem um vasto e diverso apanhado de estudos em 
ampla gama de drogas que em potencial podem ser utilizadas no tratamento 
da COVID-19. Descrevem resultados de estudos in vitro em sua grande maioria, 
in vivo e resultados de estudos clínicos. Reitera sobre a necessidade de estudos 
com delineamentos mais robustos a fim de que suportem a tomada de decisão 
clínica sobre tais medicamentos.

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESPANHA, ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS E CANADÁ

Os autores discorrem sobre a farmacologia, mecanismo de ação e evidências de estudos pré- 
-clínicos e clínicos com o uso da hidroxicloroquina (HCQ) e cloroquina (CQ) na COVID-19. Os estudos 
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demonstram que a hidroxicloroquina atinge a concentração plasmática máxima em três a quatro 
horas, enquanto a cloroquina pode atingir sua concentração plasmática máxima em meia hora. Sobre 
os eventos adversos da HCQ e CQ, os mais comuns são distúrbios gastrointestinais, como náusea, 
vômito e diarreia. Dentre os eventos mais graves, a retinopatia é o mais observado, é irreversível 
e está associada ao uso de altas doses (> 5 mg/kg) por um período longo (> 5 anos). A cloroquina 
tem um risco maior de retinopatia do que a hidroxicloroquina. A complicação mais grave do uso 
dessas drogas é o prolongamento do intervalo QTc e o risco de arritmias ventriculares. Esse risco é 
aumentado quando se usa a HCQ ou CL concomitante as seguintes drogas: digoxina, antiepiléticos, 
antiácidos, ciclosporina, amiodarona, azitromicina, moxifloxacina, insulina e agentes antidiabéticos, 
tamoxifeno e praziquantel. O mecanismo de ação da HCQ/CL não foi totalmente elucidado e 
sabe-se que essas drogas aumentam o pH intracelular e, assim, interferem na replicação viral. Os 
autores trazem os últimos estudos clínicos realizados sobre o uso dessas drogas e eles exploram de 
forma crítica as limitações graves desses estudos. Afirmam que todos os seis estudos descritos possuem 
limitações, tais como: amostras pequenas, ausência de estudos randomizados e controlados, estudos 
que não usaram cegamentos e fragilidades nas análises estatísticas. Destes estudos, somente um foi 
revisado por pares. Sendo assim, esses estudos somente devem ser considerados como geradores de 
hipóteses. Quando usada a HCQ ou a CL com outros antivirais, os estudos sugerem cuidado, quando 
em associação com medicamentos prolongadores do intervalo QTc, tais como o lopinavir/ritonavir, 
para tratar a COVID-19. Os autores enfatizam a importância de ter muita cautela na análise dos estudos 
clínicos disponíveis até o momento, pois, embora o cenário atual seja de urgência por um tratamento 
para a COVID-19, são muitos os estudos com limitações graves, os quais não oferecem suporte e não 
devem ser referências para a inclusão da HCQ e CL nas diretrizes clínicas. Desta forma, os autores 
reiteram que o uso destas moléculas deve estar inserido dentro de um contexto de estudos clínicos a 
fim de monitorar eventos adversos.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Os autores escrevem uma revisão narrativa rápida, de forma objetiva 
e minuciosa sobre o uso da HCL e CL na COVID-19. Descrevem os principais 
os eventos adversos e fazem menção sobre o uso destes medicamentos 
com cautela, pois ainda não há evidências que dão suporte sobre a eficácia 
e segurança desses medicamentos. Além disso, a crítica dos autores sobre os 
resultados encontrados com o uso de HCL e CL é substancial.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Nesta revisão narrativa, os autores detalham os estudos de plasma convalescente usado durante 
surtos virais e pandemias anteriores, com foco particular em febres hemorrágicas, influenza e outros 
coronavírus. Em seguida, abordam o uso potencial de plasma convalescente durante a atual pandemia 
de SARS-CoV-2. Os autores mencionam que apenas três séries de casos de plasma convalescente 
no cenário da COVID-19 foram publicadas de janeiro a abril de 2020: Shen et al. descrevem 5 
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pacientes gravemente doentes, todos os quais receberam plasma convalescente contendo anticorpos 
SARS-CoV-2 (título N1: 1000) e anticorpo neutralizante (título N1: 40) entre os dias 10 e 22 da 
admissão hospitalar e, após a transfusão, 4/5 pacientes apresentaram aumentos nos títulos de 
anticorpos virais, diminuição da carga viral SARS-CoV-2, normalização da temperatura e resolução 
da síndrome respiratória aguda grave; Duan et al. apresentam uma série de 10 casos com COVID-19 
gravemente enfermos que receberam uma transfusão de 200 ml de plasma convalescente com altos 
títulos de anticorpo neutralizante (N1: 640) e relatam que os pacientes tiveram aumentos no título 
de anticorpos neutralizantes, saturação de oxigênio e contagem de linfócitos; além de reduções 
na proteína C-reativa, carga viral de SARS-Cov-2 e lesões pulmonares no exame radiológico; Zhang 
et al. descrevem 4 pacientes gravemente doentes que foram transfundidos com 200 a 2400 mL 
de plasma convalescente, variando do dia 11 ao dia 18 da admissão e todos os quatro pacientes 
foram considerados recuperados; no entanto, o tempo para alta variou de 1 semana a 1 mês após a 
intervenção, portanto, é difícil conciliar a relação temporal entre o plasma convalescente e a melhora 
clínica. Os autores mencionam que, embora esses estudos forneçam alguns dados preliminares 
sugerindo benefício do plasma convalescente, as conclusões sobre seu uso devem ser avaliadas com 
cautela, pois os estudos possuem baixo tamanho amostral, os dados não podem ser extrapolados, 
apenas um dos relatos possuía grupo controle, existem fatores de confusão (como o uso de outras 
drogas corticosteroides e antivirais), o momento da transfusão e a inclusão somente de pacientes 
em estado grave. Por fim, discorrem que o uso do plasma convalescente como ferramenta para 
tratamento da COVID-19 deve levar em consideração: possível eficácia clínica, disponibilidade 
imediata de um grande número de doadores, facilidade relativa de aquisição de plasma através dos 
métodos adequados e vantagens potenciais de custo em relação a alguns dos antivirais experimentais, 
além de atuar como preventivo para profissionais de saúde. No entanto, a atual falta de ensaios 
com anticorpos anti-SARS-CoV-2 amplamente disponíveis e validados, particularmente ensaios de 
detecção de anticorpos neutralizantes, pode dificultar a identificação de doadores ideais, além disso, 
existe a necessidade do consentimento dos doadores e o potencial risco de transfusão de outras 
infecções. Ademais, a administração de anticorpos passivos pode suprimir o sistema imunológico 
do receptor, deixando o indivíduo mais suscetível à reinfecção. Os autores concluem falando que 
os estudos apresentados no contexto de outras doenças virais apresentam resultados controversos 
sobre a eficácia clínica do plasma convalescente no cenário de infecções virais, pois os estudos não 
randomizados parecem demonstrar benefício, enquanto a maioria dos estudos randomizados falhou 
em demonstrar melhora nos resultados clínicos. Portanto, fica evidente a necessidade de estudos 
prospectivos e randomizados com grupos de controle bem definidos e que atual pandemia de 
SARS-CoV-2 oferece mais uma ocasião para a realização de estudos robustos, sem os quais a eficácia 
clínica do plasma convalescente continuará sendo questionada.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, os 
autores fazem um levantamento robusto do uso de plasma convalescente em 
várias infecções virais e chamam a atenção que, apesar de ser uma terapia já 
usada, ainda há a necessidade da validação dos dados com ensaios clínicos.
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CORTICOSTEROIDES, IMUNOTERAPIA, 
ANTICORPOS E INTERFERON
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Nesta revisão, os autores discorrem sobre a tempestade de citocinas que ocorre em pacientes 
graves de COVID-19 e outras infecções por coronavírus humanos, além de estratégias terapêuticas 
para tratá-la. Foram citados neste informe somente os tratamentos clínicos para a infecção por 
SARS-CoV-2, não sendo reportadas informações de estudos pré-clínicos ou tratamento de outros 
vírus respiratórios. Corticosteroides: seu uso não é recomendado para pacientes com infecções 
por coronavírus, embora possam ser utilizados com prudência em pacientes críticos. Estratégias 
imunoterapêuticas: sugerem que os pacientes com pneumonia por COVID-19 recebam tratamento 
imunoterápico no momento do diagnóstico, a fim de bloquear a possibilidade de uma subsequente 
tempestade de citocinas, pois o uso precoce da intervenção imunológica pode reduzir a mortalidade 
nos pacientes mais graves. Anticorpos neutralizantes: relatam o uso de plasma convalescente para 
o tratamento da COVID-19 levou a diminuição do tempo de internação. Além disso, o Siltuximabe 
(anticorpo anti IL-6) e o Secukinumabe (inibidor da IL-17) são utilizados na tempestade de citocinas 
que ocorre após a terapia com células CAR-T; Interferon: a aplicação precoce de IFN foi ligeiramente 
benéfica para reduzir a carga viral e melhorar o resultado clínico, enquanto que a administração 
tardia não teve benefícios em comparação com o grupo placebo. Já a combinação de IFN + ribavirina 
melhorou moderadamente a gravidade da doença sem afetar a mortalidade. Os autores ressaltam 
que, de acordo com as orientações atuais da OMS, a terapia de suporte continua sendo a estratégia 
de manejo mais importante para essa pneumonia, incluindo oxigenoterapia suplementar, manejo 
conservador de fluidos e aplicação antimicrobiana empírica conforme necessidade.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, 
os autores se referem a várias infecções virais, não somente de SARS-CoV-2. 
Além disso, mencionam muitos resultados de estudos in vitro e pré-clínicos, 
dificultando a avaliação crítica de resultados efetivos, sobretudo no caso da 
COVID-19. Não fazem nenhuma sugestão terapêutica, se limitando somente a 
indicar possibilidades que podem ser exploradas para o tratamento da COVID-19.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 05/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04374279/ EUA Antineoplásico; anti-
parasitário

Bicalutamide  Ivermectina Ainda não recrutando 05/05/2020 Sidney Kimmel 
Comprehensive 
Cancer Center at Johns 
Hopkins

2 NCT04375202/ Itália Antigotoso Colchicina Tratamento padrão Recrutando 05/05/2020 University Of Perugia

3 NCT04375124/ Turquia Imunoterapia Suplementação com 
peptídeo de angiotensina

Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/05/2020 Kanuni Sultan 
Suleyman Training and 
Research Hospital

4 NCT04374903/ 
Jordânia

Antimalárico; 
Antibiótico 
sistêmico simples; 
Imunossupressor

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Hidroxicloquina + 
sirolimus

Ainda não recrutando 05/05/2020 King Hussein Cancer 
Center

5 NCT04374552/ EUA Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Placebo Ainda não recrutando 05/05/2020 Rutgers, The State 
University of New 
Jersey

6 NCT04375046/ Egito Produto biológico Enzima bacteriana 
recombinante do tipo 
receptores ACE2 de B38-CAP 
(rbACE2)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/05/2020 Kafrelsheikh University

7 NCT04374032/ Bósnia 
e Herzegovina

Imunomodulador Metenkefalina + tridecactido Tratamento padrão Recrutando 05/05/2020 Bosnalijek D.D

8 NCT04375098/ Chile Imunoterapia Plasma convalescente em 
momentos diferentes

Sem comparador Recrutando 05/05/2020 Pontificia Universidad 
Catolica de Chile; 
Fundacion Arturo 
Lopez Perez

10 NCT04374591/ Egito Antibióticos; Antivirais; 
Terapia de suporte

Antibióticos, oseltamivir e 
inalação de bicarbonato de 
sódio

Sem comparador Ativo, não recrutando 05/05/2020 Mansoura University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 05/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

11 NCT04374461/ EUA Expectorante N-acetilcisteína em 
diferentes peris de pacientes

Sem comparador Recrutando 05/05/2020 Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center

12 NCT04374487/ India Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/05/2020 Max Healthcare 
Insititute Limited

13 NCT04375397/ EUA Antineoplásico  Ibrutinib Placebo Ainda não recrutando 05/05/2020 AbbVie; Janssen 
Research & 
Development, LLC

14 NCT04374526/ Itália Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/05/2020 Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS

15 NCT04375735/ Canadá Surfactante Surfactante de extrato 
lipídico bovino

Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/05/2020 Lawson Health 
Research Institute; 
London Health Sciences 
Centre

16 NCT04374019/ EUA Antimalárico; 
Antibiótico 
sistêmico simples; 
Antiparasitário; Inibidor 
de serina protease

Hidroxicloroquina; 
Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina + 
ivermectina; Mesilato 
de Camostat 

Recrutando 05/05/2020 Susanne Arnold; 
University of Kentucky

17 NCT04374149/ EUA Antineoplásico Terapia de troca de plasma +  
Ruxolitinib

Terapia de troca de 
plasma

Ainda não recrutando 05/05/2020 Prisma Health-Upstate

18 NCT04374565/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 05/05/2020 University of Virginia

19 NCT04374942/ Canadá Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Placebo Incrição por convite 05/05/2020 Megan Landes; 
University Health 
Network, Toronto

20 NCT04374539/ 
Espanha

Imunoterapia Troca de plasma com 
albumina sérica humana + 
Imunoglobulina policlonal + 
tratamento padrão

Tratamento padrão Recrutando 05/05/2020 Fundacion Clinic per a 
la Recerca Biomédica
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti —  HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais —  
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa —  DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas —  UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°24

BUSCA REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 6 ARTIGOS E 15 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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IECA E BLOQUEADORES DE RECEPTORES DA 
ANGIOSTENSINA 2 (BRA)
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O estudo avaliou se há maiores probabilidades de indivíduos contraírem COVID-19 se estiverem 
usando inibidores da enzima conversora da angiostensina (IECA) e bloqueadores de receptores da 
angiostensina 2 (BRA). Essa hipótese surgiu a partir de resultados de estudos in vitro que sugerem 
que esses compostos promovem maior expressão da enzima conversora da angiostensina 2 (ECA2), 
suposta via de entrada de SARS-CoV-2 nas células humanas. Em uma amostra de 18472 pacientes, 1735 
testaram positivo para SARS-CoV-2, sendo 116 usuários de IECA e 98 de BRA. Análises de propensão 
mostraram os seguintes resultados: Pacientes prescritos com IECA: 54% admitidos em hospital (vs. 39% 
de não prescritos); 24% internados em unidade de cuidado intensivo (vs. 15% de não prescritos) e 14% 
tratados com ventilação mecânica (vs. 11% de não prescritos). Prescritos com BRA: 53% admitidos em 
hospital (vs. 41% de não prescritos); 24% internados em unidade de cuidado intensivo (vs. 18% de 
não prescritos) e 14% tratados com ventilação mecânica (vs. 12% de não prescritos). Quarenta e duas 
mortes foram verificadas, incluindo 8 pacientes na coorte de prescritos com IECA ou BRA. Com base em 
modelagem estatística e ponderando por outras variáveis, as diferenças observadas não se mostraram 
estatisticamente significativas para detectar associação entre prescritos com as drogas e propensão de 
infecção por SARS-CoV-2. No entanto, análises não ajustadas por outras variáveis indicaram uma leve 
tendência para um quadro clínico mais grave em prescritos com IECA e/ou BRA. Os autores discutem 
que seus resultados apoiam a manutenção dos fármacos em acometidos por COVID-19 em situações de 
hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, etc. Contudo, devido ao tamanho amostral pequeno, mais 
estudos precisam ser conduzidos para gerar evidências consistentes.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 8 de 10 critérios elegíveis foram atendidos, sugerindo boa qualidade 
metodológica. O estudo aborda uma questão relevante no contexto dos 
tratamentos atualmente propostos para COVID-19. Indica claramente a 
intervenção e possíveis fatores de confusão. Uma fragilidade é o tamanho 
amostral reduzido, impedindo conclusões mais seguras.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
TRANSVERSAL \ ESPANHA

DMARDs: alfa anti-TNF alfa (etanercepte, adalimumabe, infliximabe, golimumabe e certolizumabe), 
inibidores da IL-1 (anakinra), inibidores da IL-6 (tocilizumabe e sarilumabe), inibidores da IL 12/23 
(ustekinumabe), inibidores da IL-17 (secukinumabe e ixekizumab), CTLA4-Ig (abatacepte), inibidores de 
JAK (tofacitinibe, baricitinibe e ruxolitinibe) e inibidores da PDE4 (apremilaste): Foi realizado um estudo 
transversal envolvendo pacientes reumáticos com o objetivo de explorar os possíveis efeitos do tratamento 
com drogas antirreumáticas modificadoras de doença (DMARDs), na expressão clínica da COVID-19. Dos 
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4

959 pacientes incluídos no estudo, 95 foram classificados como suspeitos e 11 adultos foram positivos 
para SARS-CoV-2, mediana de idade 45 anos (IQR: 30-63). Apenas um paciente necessitou de internação 
em UTI. O tratamento com as DMARDs foi suspenso durante a admissão nos casos com pneumonia por 
COVID-19, e foi mantido em 4 de 5 casos que não necessitaram de hospitalização com boa recuperação. A 
taxa de incidência ajustada nos tratados com DMARDs foi 1.21% (IC95%: 0,42-19,94%) vs. 0.58% (IC95%: 
5,62-5.99%) na população geral. Aplicando a definição de caso de COVID-19 com pneumonia, a taxa de 
incidência dos pacientes reumáticos foi similar à da população geral [(0,48%, IC95%: 0,09 a 8,65%) e 
(0,58%, IC95%: 5,62 a 5,99%), respectivamente]. O estudo concluiu que pacientes tratados DMARDs não 
tiveram maior risco de ter COVID-19 ou de ter um desfecho mais grave da doença quando comparados à 
população geral. No entanto, os achados sugerem que a proporção de casos suspeitos da doença difere 
significativamente entre os tratados com DMARDS e que a terapia com estas medicações não deve ser 
suspensa diante da infecção por SARS-CoV-2.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, o artigo atendeu 8/8 critérios, o que reflete boa qualidade 
metodológica. Apesar disso, as conclusões são limitadas em razão da amostra 
pequena de casos confirmados da COVID-19.

CICLESONIDA
RELATO DE CASOS \ JAPÃO

Os autores relatam o uso de ciclesonida em 3 pacientes que foram admitidos em seu serviço. Este 
uso foi discutido na “Reunião de emergência sobre infecções por novos coronavírus” como um potencial 
terapêutico para a COVID-19. Caso 1: Paciente do sexo feminino, 73 anos, com doença do colágeno 
como história médica prévia. Apresentou sintomas e exames de imagem com opacidades pulmonares 
em vidro fosco característicos da COVID-19. PCR positivo para SARS-CoV-2. Fez uso de Lopinavir/
Ritonavir, mas descontinuou por diarreia e elevação de enzimas hepáticas. Ocorreu piora das imagens 
pulmonares. Foi iniciado, no 8° dia de internação, a ciclesonida (200 mg, 2x/dia). Em dois dias de uso, 
a paciente apresentou melhora no quadro clínico e PCR negativo no 6° dia de uso. Caso 2: Paciente 
do sexo masculino, 78 anos, ex-tabagista. Apresentou sintomas e exames de imagem com opacidades 
pulmonares em vidro fosco característicos da COVID-19. PCR positivo para SARS-CoV-2. No 4° dia de 
admissão hospitalar, recebeu ciclesonida (200 mg, 2x/dia), no dia seguinte o paciente apresentou 
melhora em quadro clínico e após 9° dia de internação resultado de PCR positivo, a dose de ciclesonida 
foi aumentada 1200 mg/dia (400 mg, 3x/dia) e após dez dias, teve PCR com resultado negativo. Caso 
3: paciente do sexo feminino, 67 anos. Apresentou sintomas e exames de imagem com opacidades 
pulmonares em vidro fosco característicos da COVID-19. PCR positivo para SARS-CoV-2. Encontrada 
lesão cavernosa pulmonar e não exacerbação. Foi iniciada no 2° dia de admissão hospitalar a ciclesonida 
(200 mg, 2x/dia). No 9°dia, obteve-se resultado de PCR positivo. Ciclesonida foi aumentada 1200 mg/
dia (400 mg, 3x/dia) e após sete dias de uso o resultado de PCR foi negativo. Os autores sugerem que a 
ciclesonida tenha ação antiviral e anti-inflamatória quando administrada de forma precoce em pacientes 
com pneumonia leve a moderada e uma rápida melhora após seu uso.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 8/8 critérios, o que revela boa qualidade metodológica. O 
histórico da doença foi diferente em cada paciente e a eficácia não pode ser 
extrapolada a partir dos resultados obtidos a partir desse número limitado 
de casos observacionais. Os relatos de caso não produzem evidências que 
apoiam a validação de hipóteses. Desta forma, são necessários estudos 
clínicos randomizados para avaliação da eficácia e segurança da ciclesonida 
para a COVID-19.

TOCILIZUMABE + CLOROQUINA
RELATO DE CASO \ CHINA

Trata-se de relato de caso de um homem, 63 anos, hipertenso, internado 7 dias após o diagnóstico 
de COVID-19, confirmado por PCR, com febre e lesão pulmonar em vidro fosco. Na internação, a 
cloroquina (CQ) foi usada (500 mg, via oral) para terapia antiviral após a admissão e mantido por 7 
dias. Metilprednisolona foi injetada por via intravenosa (80-40mg) para inibir a inflamação e reduzir a 
exsudação pulmonar, que foi mantida por 5 dias. No quarto dia de internação, as condições clínicas do 
paciente pioraram, com aumento de concentração sérica de IL-6 e proteína C reativa (indicativas da 
tempestade de citocinas) e paciente recebeu dose única de tocilizumabe, 8 mg/kg por via intravenosa 
imediatamente. No dia seguinte, as concentrações de IL-6 e PCR começaram a reduzir e a contagem de 
linfócitos aumentou. O paciente estava recuperado e mantido em observação 14 dias após a internação. 
Os autores defendem, portanto, que a terapia combinada parece ser um protocolo terapêutico 
promissor em casos graves de COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
3/8 critérios foram atendidos, indicando uma qualidade metodológica baixa. 
Além disso, relatos de caso não fornecem evidências robustas o suficiente para 
a indicação terapêutica, sendo necessária a realização de ensaios clínicos para 
testar a efetividade do tratamento proposto.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ BÉLGICA

Cloroquina e hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir/ritonavir, favipiravir, tocilizumab e o fator 
estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF): Nesta revisão narrativa, os autores 
explicam que, devido à falta de tratamentos eficazes e específicos contra a COVID-19, o reposicionamento 
de fármacos já aprovados torna-se uma estratégia necessária, uma vez que novas terapias podem 
levar anos para serem desenvolvidas. Partindo dessa afirmação, os autores realizaram uma revisão 
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da literatura científica, no intuito de apresentar e discutir as principais estratégias de tratamento 
antiviral e imunomodulador que estão sendo testadas contra a COVID-19. Foram abordadas nessa 
revisão as indicações terapêuticas originais, os mecanismos de ação e os resultados de estudos in vitro 
(culturas celulares) e in vivo (modelos animais e ensaios clínicos) dos seguintes fármacos: cloroquina 
e hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir/ritonavir, favipiravir, tocilizumabe e o fator estimulador de 
colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF). Por fim, os autores informam que vários ensaios 
clínicos com esses fármacos estão em andamento, e alertam para a necessidade de desenvolvimento de 
estudos bem delineados, com desfechos padronizados (clínicos, virais, radiológicos ou imunológicos), 
que forneçam rapidamente aos médicos resultados mais robustos, a fim de orientar a prática clínica.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica de 
revisões narrativas. Em análise crítica, não há informações sobre a metodologia 
utilizada para selecionar os artigos citados na revisão (bases pesquisadas, 
palavras-chave, critérios de inclusão dos estudos, etc). Não há informações de 
quando foram realizadas as buscas dos artigos. Sendo assim, não é possível 
avaliar se os ensaios clínicos em andamento, citados nessa revisão, são 
representativos de todos os ensaios em curso. Em adição, as discussões sobre 
os ensaios clínicos citados foram superficiais.

ANTICORPO MONOCLONAL
ESTUDO IN VITRO \ HOLANDA

Com o objetivo de identificar anticorpos neutralizantes de SARS-CoV-2, os autores avaliaram 51 
hibridomas (linhagens celulares desenvolvidas para produzir anticorpos) de SARS-CoV e detectaram que 
quatro dessas linhagens reagiram contra proteína spike de SARS-CoV-2. Dentre esses quatro hibridomas, 
foi detectado um anticorpo, denominado 47D11, capaz de neutralizar a replicação do novo coronavírus. 
Ensaios in vitro demonstraram que o anticorpo 47D11 apresenta potente inibição da infecção de 
células VeroE6 com os vírus SARS-CoV-1 (CI 50 de 0,061 μg/mL) e SARS-CoV-2 (CI 50 de 0,061 μg/mL). A 
avaliação com os vírus autênticos também resultou na neutralização da infecção de SARS-CoV-1 (CI 50 
de 0,19 μg/mL) e SARS-CoV-2 (IC 50 de 0,57 μg/mL). O anticorpo 47D11 se liga a um epítopo no domínio 
ligante do receptor da proteína spike viral, o que explica sua capacidade de neutralizar SARS-CoV-2. Além 
disso, o receptor da enzima conversora de angiotensina-2, relacionada com a entrada do vírus na célula, 
permanece exposto. Com isso, é possível a combinação de 47D11 com outras tecnologias para melhor 
inibição do SARS-CoV-2.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos in 
vitro. Em análise crítica, observa-se que o artigo está bem detalhado, com 
extensa referência bibliográfica, coerente com o trabalho desenvolvido. Todas 
as etapas dos ensaios, materiais utilizados e resultados foram descritos de forma 
clara. Portanto, considera-se que o artigo possui boa qualidade metodológica.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 06/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

1 NCT04376788/ Egito Imunoterapia Plasma convalescente Plasma comum Ainda não recrutando 06/05/2020 Ain Shams University

2 NCT04377620/ EUA Antineoplásico  Ruxolitinib Placebo Ainda não recrutando 06/05/2020 Incyte Corporation

3 NCT04377789/ Turquia Suplemento de dieta Quercetina como profilaxia Quercetina como 
tratamento

Recrutando 06/05/2020 Kanuni Sultan 
Suleyman Training and 
Research Hospital

4 NCT04377659/ EUA Anti-inflamatórios anti-
reumáticos

Tocilizumabe + ventilação 
mecânica

Tocilizumabe + suporte 
respiratório

Recrutando 06/05/2020 Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center

5 NCT04377711/ Suíça Glicocorticóide Ciclesonida Placebo Ainda não recrutando 06/05/2020 Covis Pharma S.á.r.l.

6 NCT04377750/ Israel Anti-inflamatórios anti-
reumáticos

Tocilizumabe Placebo Recrutando 06/05/2020 Hadassah Medical 
Organization; Sheba 
Medical Center; 
Wolfson Medical 
Center

7 NCT04377646/ Tunísia Antimalárico; 
suplemento de dieta

Hidroxicloroquina + zinco; 
Hidroxicloroquina + placebo

Placebo + placebo Ainda não recrutando 06/05/2020 Military Hospital of 
Tunis; UR17DN02 : 
Autoimmune Diseases 
Research Unit; Dacima 
Consulting

8 NCT04377308/ EUA Antidepressivo Fluoxetina Tratamento padrão Recrutando 06/05/2020 University of Toledo 
Health Science Campus

9 NCT04377334/ 
Alemanha

Terapia celular Células mesenquimais 
humanas (estromais) 
derivadas da medula óssea

Sem intervenção Ainda não recrutando 06/05/2020 University Hospital 
Tuebingen

10 NCT04377568/ Canadá Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 06/05/2020 The Hospital for Sick 
Children; C17 Council 
(regulatory sponsor)
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 06/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

11 NCT04377503/ Brasil Anti-inflamatórios 
anti-reumáticos; 
Corticosteróide

Tocilizumabe Metilprednisolona Ainda não recrutando 06/05/2020 Hospital Sao Domingos

12 NCT04376814/ Irã Antivirótico; 
Antimalárico

Favipiravir + 
hidroxicloroquina

Lopinavir/ ritonavir + 
hidroxicloroquina

Inscrição por convite 06/05/2020 Baqiyatallah Medical 
Sciences University

13 NCT04377672/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 06/05/2020 Johns Hopkins 
University

14 NCT04376684/ País 
não declarado

Anticorpo monoclonal  Otilimab Placebo Ainda não recrutando 06/05/2020 GlaxoSmithKline

15 NCT04376034/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 06/05/2020 West Virginia University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI /FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ /
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti —  HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais —  
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa —  DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas —  UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°25

BUSCA REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 7 ARTIGOS E 9 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

 Trata-se de coorte retrospectiva de 1061 pacientes com teste para SARS-CoV-2 positivo tratados 
com hidroxicloroquina (200 mg 3x ao dia por 10 dias) associado com azitromicina (500 mg no dia 1 
seguido de 250 mg ao dia pelos próximos 4 dias). Os desfechos primários foram: (i) piora clínica (UTI, 
óbito após três dias ou hospitalização prolongada) e (ii) contagiosidade avaliada por PCR e cultura. O 
tratamento foi recomendado para todos os pacientes com teste positivo, com ou sem sintomas. Aqueles 
que completaram ao menos 3 dias de tratamento e 9 dias de seguimento foram incluídos. Os pacientes 
foram divididos para comparação estatística: desfecho clínico ruim (PClinO), desfecho virológico ruim 
(PVirO) e desfecho bom (GO). A idade média foi de 43,6 anos (desvio padrão, 15,6 anos). A maioria 
(95,0%) dos pacientes apresentou baixo risco para deterioração clínica. O tempo entre o início dos 
sintomas e o primeiro dia de tratamento (dia 0) foi de 6,4 dias (desvio padrão de 3,8 dias). Um total de 
973 pacientes (91,7%) teve um bom resultado clínico (GO). A maioria dos pacientes não relatou nenhum 
evento adverso atribuível ao tratamento (97,6%). Vinte e cinco pacientes relataram eventos adversos 
leves e três interromperam o tratamento. Nove pacientes tiveram um prolongamento do intervalo QTc 
superior a 60 ms, mas nenhum excedeu 500 ms. Quarenta e seis pacientes (4,3%) foram classificados 
no grupo PClinO. Na análise multivariada, apenas idade avançada (OR = 1,11, IC 95%: 1,07 — 1,15), 
uso de agentes beta bloqueadores seletivos (OR = 4,16, IC 95%: 1,19 — 14,55), uso de bloqueadores 
dos receptores da angiotensina II (OR = 18,40, IC 95%: 6,28-53,90) e pontuação NEWS (risco para 
deterioração clínica) média e alta (OR = 9,48, IC 95%: 3,25 — 27,66; OR = 10,05, IC 95%: 3,16 — 32,02, 
respectivamente) foram significativamente associados ao mau resultado clínico. Três pacientes graves 
foram tratados com anti-IL1 (anakinra) e nenhum deles morreu. Nenhum paciente foi tratado com 
esteroides. Anticoagulantes curativos e preventivos em altas doses foram administrados em pacientes 
graves. Em 18 de abril de 2020, 33 de 46 pacientes no grupo PClinO estavam curados. Quarenta e 
sete pacientes, incluindo 5 que também eram PClinO, exibiram um derramamento viral persistente 
(contagiosidade) no final do tratamento. Os pacientes do grupo PVirO eram mais velhos, mais propensos 
a usar agentes bloqueadores beta seletivos e bloqueadores dos receptores da angiotensina II, mas essa 
associação não foi mantida em regressão múltipla linear. Dessa forma, 1048 (98,7%) dos pacientes que 
receberam a combinação HCQ + AZ estão curados até o momento da escrita do artigo.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
8/11 critérios foram atendidos. Dois critérios não eram aplicáveis pois a coorte 
não teve grupo de comparação, ou seja, teve somente um braço. Ademais, um 
critério não se aplica, uma vez que não houve perda de seguimento relatada 
pelos autores. Em leitura crítica, é possível concluir que o tratamento foi bem 
tolerado. No entanto, não é possível saber a eficácia real do tratamento sem 
um grupo controle. Uma vez que a maioria dos pacientes teve um curso leve 
da doença, pode ser que eles se recuperassem sem tratamento nenhum. 
Pacientes graves tiveram que receber tratamentos adicionais. Recomenda-se a 
realização de ensaios clínicos randomizados e controlados, com estratificação 
para gravidade de COVID-19.
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VITAMINA D
ESTUDO ECOLÓGICO \ REINO UNIDO E SUÍÇA

O estudo testou a hipótese de que baixos níveis de vitamina D possuem envolvimento na taxa de 
infecção por SARS-CoV-2 e na gravidade dos sintomas, em vista do papel do composto para o sistema 
imune. Com base em análises espaciais, verificaram forte correlação entre fatalidades e níveis altos de surto 
de COVID-19 em países localizados em latitudes altas (acima de 30° norte) do hemisfério norte durante o 
período do inverno. Os autores comentam que, durante o inverno, os países fora dos trópicos possuem 
incidência baixa de luz ultravioleta, dificultando a produção de vitamina D. Como exemplo, citam a Itália 
como um país de população com baixos níveis de vitamina D e que revelou o maior surto de COVID-19 
na Europa. Para explicar países que não se enquadram nesse padrão latitudinal, os autores sugerem que 
níveis altos ou baixos de vitamina D na população se devem a outras causas. Por exemplo, o Brasil possui 
altos índices de COVID-19, porém são relatados níveis baixos de vitamina D em parte da população em 
virtude da cor de pele (maioria preta e parda) e acesso limitado aos serviços de saúde. Outro exemplo, 
o Japão se enquadra no padrão latitudinal, porém a população apresenta níveis altos de vitamina D em 
função de uma dieta rica em peixes. Análises de modelos causais também demonstraram o mesmo padrão 
de maior incidência e gravidade em latitudes maiores, mesmo ponderando por outras variáveis, como 
ações de isolamento social, cor da pele, vestuário, suplementação de vitamina D, etc.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de estudos ecológicos. Uma análise 
crítica permite observar que o estudo demonstra uma correlação, porém os 
fatores causais são frágeis. Observam-se muitos países que desviam do padrão 
latitudinal para incidência e gravidade dos casos de COVID-19, e os possíveis 
fatores para isso são especulativos. Considerando o Brasil, são limitadas as 
evidências sobre os níveis de vitamina D na população. Fatores demográficos 
não foram bem esclarecidos, assim como não são considerados possíveis 
problemas de notificação e sua influência sobre o tempo da epidemia em cada 
país. Adicionalmente, o número de testes realizados nos diferentes países não 
foi considerado. O artigo ainda não foi revisado por pares.

VACINA BCG
ESTUDO ECOLÓGICO \ MÉXICO

Neste estudo, os autores analisaram a diferença nas taxas de mortalidade entre países de alta 
renda, com e sem histórico de programa universal de vacinação contra BCG. Países com Renda Nacional 
Bruta (RNB) per capita superior a U$ 12.375, com pelo menos 1.000 casos de COVID-19 e pelo menos 
1 milhão de habitantes foram incluídos no estudo. Após aplicação dos critérios de inclusão, 20 países 
foram divididos em três grupos principais: países sem histórico de política de vacinação universal contra 
BCG (n = 5), países com uma política atual de vacinação universal (n = 5), e países com programas 
anteriores de vacinação contra BCG (n = 10), que resultaram na vacinação da população adulta e idosa. 
Os autores informaram que a coleta de dados foi feita a partir de fontes publicamente disponíveis, 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



5

e que possíveis fatores de confusão, como as diferenças demográficas, econômicas e os diferentes 
estágios da pandemia em cada país, foram levados em consideração durante a análise dos dados. Como 
conclusão, os autores informam que o status da política de vacinação de BCG parece não ter efeito 
na mortalidade relacionada à COVID-19.Ou seja, verificou-se que não existe diferença estatisticamente 
significativa nas taxas de mortalidade entre países com uma política de vacinação BCG atual ou anterior, 
quando comparados àqueles que nunca tiveram esse programa. No entanto, alertam os pesquisadores, 
o potencial imunoestimulador da vacina BCG ainda pode ser útil no desenvolvimento de futuras vacinas 
ou de outras medidas profiláticas.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de estudos ecológicos. Em leitura crítica, observou-se que, embora tenham 
sido levados em conta possíveis fatores de confusão na análise dos dados, 
alguns fatores, como a susceptibilidade genética a algumas doenças que 
poderiam afetar a mortalidade, não foram considerados. Além disso, embora 
a cobertura dos países que atualmente usam a vacina BCG tenha sido 
superior a 90%, não houve dados disponíveis sobre a cobertura para países 
com programas anteriores de vacinação. A fonte de dados utilizada para 
coleta de informações sobre número de casos e mortalidade por COVID-19 
(Worldometer) não é considerada uma fonte oficial (WHO). Por fim, observa-
se que os autores definiram critérios de seleção que limitaram a inclusão de 
países (de acordo com a classificação do Banco Mundial). Dessa forma, países 
com rendas per capta mais baixa, como o Brasil, não foram incluídos.

VACINA BCG
ESTUDO ECOLÓGICO \ TUNÍSIA

Para avaliar a correlação entre a vacinação com vacina BCG e a mortalidade por COVID-19, os 
autores dividiram os países (com mais de um milhão de habitantes, com mais de 500 casos e países que 
realizaram mais de cem testes por milhão de habitantes) em quatro grupos: (a) países de renda média 
baixa que possuem política universal de vacinação BCG; (b) países com renda média e alta que possuem 
uma política atual de vacinação BCG; (c) países com renda média e alta que possuíam política universal 
de vacinação BCG, mas que foram interrompidos; (d) países que nunca tiveram política universal de 
vacinação BCG. A comparação foi realizada por meio do índice Rd (número de mortes por COVID-19 
dividido pelo número de testes diagnósticos por milhão de habitantes multiplicados por 1000). Os 
países que nunca tiveram política universal de vacinação BCG apresentaram maior mortalidade por 
COVID-19, quando comparados aos demais países (índice Rd = 19,21 no grupo D vs 2,47 para o grupo 
A, 1,5 para o grupo B e 1,87 para o grupo C, p < 0,001). O ano de introdução da vacinação influenciou 
significativamente a mortalidade. Países que iniciaram a política de imunização antes de 1960 tiveram 
resultados mais favoráveis quando comparados à países que iniciaram a vacinação BCG após 1960 
(AUC = 0,647 [0,509-0,785]; p = 0,049). Países que ainda mantêm a vacinação BCG apresentam menor 
mortalidade por COVID-19 comparados a países que pararam a imunização (índice Rd = 5,58 para o 
grupo B vs Rd = 22,8 para o grupo C; p = 0,047).4
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar estudos ecológicos. Esse estudo não 
foi revisado por pares. A metodologia é fragilmente descrita, principalmente em 
relação a inclusão dos países e análises estatísticas. Apesar de uma avaliação tão 
ampla, nenhum fator de confusão foi comentado. Os autores citam os países 
incluídos no grupo D, mas não mencionam quais países estavam nos demais grupos.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASOS \ REINO UNIDO

O relato apresentado se refere ao tratamento com Tocilizumabe em dois pacientes com mieloma, 
diagnosticados com a COVID-19,e que desenvolveram a síndrome de produção excessiva de citocinas e 
insuficiência respiratória. No quadro de tempestade de citocinas, o tocilizumabe se liga aos receptores 
solúveis e aos de membrana de IL-6, bloqueando a sinalização dessa citocina e, a partir dessa via, 
resulta uma rápida resolução da febre, da angústia respiratória e da hipotensão. Caso 1: paciente do 
sexo masculino, 66 anos, com mieloma recidivante, em tratamento com lenalidomida, em febre por 
três dias consecutivos, tosse seca e hipóxia. Exame físico e imagens compatíveis com diagnóstico da 
COVID-19. Foram administradas duas doses de tocilizumabe (IV, 800 mg, 2x/dia). Após a administração, 
paciente seguiu com rápida melhora clínica. Apresentou a resolução da febre e diminuição do suporte 
de oxigênio após 24 horas. Observou-se a diminuição dos níveis de marcadores de inflamação (ferritina 
sérica e PCR) e recebeu alta hospitalar após oito dias de internação. No dia três, após a administração 
de tocilizumabe, paciente desenvolveu trombose venosa superficial. Caso 2: paciente com 59 anos, com 
mioeloma recidivante, em uso de bortezomibe e panobinostat. Foi admitido no Hospital em caráter de 
urgência. Nos últimos sete dias, antes da internação, apresentou uma rápida piora do seu quadro clínico. 
Foi submetido à ventilação mecânica e administrou-se tocilizumabe (IV, 800 mg, 2x/dia) na U.T.I. Após 
essa administração, houve uma rápida resolução dos marcadores inflamatórios, embora com melhora 
lenta da função respiratória. O paciente recebeu traqueostomia após ventilação mecânica por 24 dias e 
permaneceu na UTI. Esses pacientes com mieloma são geralmente idosos e com uma imunodeficiência 
humoral e celular complexa, configurando-se em população vulnerável no contexto da COVID-19. Além 
disso, os estudos clínicos são realizados com a exclusão dessa faixa etária, tornando a escolha terapêutica 
na COVID-19 neste grupo de pacientes um desafio. A partir destes relatos, os autores sugerem que 
esses pacientes com a COVID-19 podem ser assistidos com sucesso quando a intervenção precoce for 
realizada a partir do uso de bloqueadores de IL-6, impedindo a progressão da doença, bem como o uso 
de ventilação mecânica.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
foram atendidos 5/8 critérios, revelando uma baixa qualidade metodológica. A 
temporalidade dos eventos dos casos não foi claramente descrita. Os testes ou 
métodos de diagnóstico da COVID-19 não foram descritos. A descrição de evento 
adverso, do caso do paciente 1, foi realizada na figura 1 do artigo e não ao discorrer 
o relato. Os relatos de caso não produzem evidências que apoiam a validação 
de hipóteses. Desta forma, são necessários estudos clínicos randomizados para 
avaliação da eficácia e segurança do tocilizumabe na COVID-19.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



7

HIDROXICLOROQUINA, LOPINAVIR/RITONAVIR, 
TEICOPLANINA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Os autores relatam o caso de uma menina de 13 meses, com leucemia mieloide aguda de alto risco 
em tratamento quimioterápico. No momento da confirmação da COVID-19, a paciente foi internada e, 
três dias depois, apresentou febre e um tratamento piperacilina/tazobactama e fluconazol foi iniciado. 
Paralelo a isso, foi iniciada a administração de hidroxicloroquina. No dia 4, foi adicionado lopinavir/
ritonavir, devido ao aumento de proteína C reativa (PCR: 6,72 mg/dL) e à persistência da febre (até 
39,8 °C). Dois dias depois, após febre persistente (39,6 °C) e aumento adicional da PCR (7,2 mg/dL), foi 
iniciada a teicoplanina. Nos dias seguintes, a condição clínica melhorou, com resolução da febre (dia 
9) e normalização dos valores de PCR (dia 10); portanto a terapia medicamentosa foi gradualmente 
reduzida, descontinuando a hidroxicloroquina (no dia 11), depois o lopinavir/ritonavir (no dia 12) e a 
teicoplanina (no dia 14). A condição da paciente permaneceu estável, recebendo alta após 18 dias, com 
terapia antimicrobiana profilática oral, mesmo com carga viral ainda detectável por PCR. Após 26 dias, 
nenhuma seroconversão foi observada e o SARS-CoV-2 ainda foi detectado no swab nasal, mas não no 
swab reto-anal.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o artigo atendeu 4/8 critérios. Trata-se de um relato de caso muito específico, 
de paciente infantil em tratamento quimioterápico, cujos resultados devem 
ser interpretados com cautela, sobretudo porque relatos de caso não trazem 
evidências robustas para a tomada de decisão por gestores. Contudo, os autores 
destacam que, após a resolução dos sintomas da COVID-19, a retomada do 
tratamento oncológico deve ser prioridade.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Foi realizada uma revisão de potenciais alvos terapêuticos do SARS-CoV-2, considerando a patogênese 
do vírus e as drogas promissoras para tratamento, conforme descrito a seguir: 1) Proteína spike: SARS-
CoV-2-HR2P (aa 1168-1203) mostrou um potente efeito inibitório,entretanto sua segurança e efetividade 
ainda precisam ser verificadas. O EK1 é uma droga pendente de verificação e desenvolvimento. O 23-mer 
(SBP1) foi promissor em estudos pré-clínicos. 2) Enzima conversora de angiotensina (ECA2): inibidores 
da ECA (IECA), como captopril e enalapril, ou inibidores do receptor da angiotensina 1 (AT1R), incluindo 
losartana e valsartana estão no campo das hipóteses plausíveis. ECA2 humano solúvel de grau clínico 
(hrsACE2) se mostrou promissor in vitro. 3) TMPRSS2 — Transmembrana protease, serina 2: mesilato 
de camostato pode bloquear a atividade da TMPRSS2, sendo aprovado no Japão para tratamento de 
pancreatite, assim como o mesilato de nafamostato. Os autores esperam que possam entrar em ensaios 
clínicos para SARS-CoV-2. 4) CD147: potencial alvo para tratamento, assim, anticorpos anti-CD147, 
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8

como meplazumabe, podem ser promissores. Outros anticorpos que demonstraram boa segurança em 
estudos pré-clínicos e clínicos foram o metuximabe, metuzumabe e meplazumabe. 5) Replicase viral: a 
ribavirina é um antiviral de amplo espectro, porém com eficácia ainda não clara para COVID-19. Alguns 
estudos demonstraram uma piora nos resultados dos pacientes após sua administração. O favipiravir 
demonstrou bons resultados em ensaio clínico, com melhores efeitos que drogas similares (lopinavir/
ritonavir). Ensaios clínicos de fase III sugerem que remdesivir é uma droga promissora contra SARS-CoV-2. 
O tratamento lopinavir/ritonavir (Kaletra) pode melhorar rapidamente os sintomas clínicos inibindo 
a replicação de SARS-CoV-2. Outros 30 agentes apresentaram atividade antiviral contra a SARS-CoV-2 
após a triagem (in silico e teste de atividade enzimática), incluindo lopinavir/ritonavir. Apesar disso, sua 
eficácia continua controversa, o que pode ser reforçado pela ausência de disseminação de resultados 
de ensaios clínicos em curso. 6) Genoma viral: drogas que tenham como alvo o próprio genoma viral 
ainda estão distantes para SARS-CoV-2. 7) Tempestade de citocinas: tocilizumabe tem apresentado bons 
resultados. CVL218 também foi identificado por reposicionamento de fármacos, com potencial efeito 
anti-inflamatório, resultados in vivo mostraram que o CVL218 é distribuído principalmente no tecido 
pulmonar sem toxicidade aparente. 8) Vacinas e soro convalescente: as vacinas de plataformas mRNA, 
DNA, adenoviral, proteínas recombinantes e vetoriais estão em desenvolvimento. Plasma convalescente 
é uma outra opção de tratamento simples e viável. 9) Tradicional medicina chinesa: vários compostos 
da tradicional medicina chinesa têm se mostrado como potenciais tratamentos contra SARS-CoV-2. 
10) Os autores concluem que, apesar da identificação de possíveis alvos para tratamento, não foram 
identificados antivirais com efeitos específicos contra o SARS-CoV-2. Além disso, eficácia e segurança 
desses medicamentos precisam ser confirmados ensaios clínicos.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar revisões narrativas, apesar disso, foi 
considerado como excelente qualidade metodológica, uma vez que fez uma 
ampla discussão sobre os alvos terapêuticos e as possibilidade de tratamento 
atuais, incluindo suas limitações e potencialidades.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 08/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

1 NCT04379479/México Imunomodulador Extrato de leucócitos 
dialisáveis

Placebo Ainda não recrutando 07/05/2020 National Polytechnic 
Institute, Mexico

2 NCT04379336/África 
do Sul

Imunoterapia Vacina BCG Placebo Recrutando 07/05/2020 TASK Applied Science

3 NCT04379076/Reino 
Unido

Imunomodulador CYT107 (IL-7) Placebo Ainda não recrutando 07/05/2020 Revimmune; Amarex 
Clinical Research

4 NCT04377997/EUA Anticoagulante Enoxaparina Tratamento padrão Ainda não recrutando 07/05/2020 Massachusetts General 
Hospital; Beth Israel 
Deaconess Medical 
Center; Dartmouth-
Hitchcock Medical 
Center

5 NCT04379492/EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Recrutando 07/05/2020 Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center

6 NCT04379271/EUA Anti-inflamatório IMU-838 (vidofludimus 
calcium)

Placebo Ainda não recrutando 07/05/2020 Immunic AG

7 NCT04378920/França Medicamento 
investigacional

LEAF-4L6715 LEAF-4L7520 Recrutando 07/05/2020 Institut de Cancerologie 
Strasbourg Europe; 
LEAF4Life LLC

8 NCT04378244/EUA Vetor de genes 
não patogênico, 
incompetente para 
replicação, baseado em 
vírus de RNA

DeltaRex-G Sem comparador Ainda não recrutando 07/05/2020 Aveni Foundation

9 NCT04379518/EUA Imunomodulador Interferon Alfa-2b + 
Rintatolimod

Sem comparador Ainda não recrutando 07/05/2020 Roswell Park Cancer 
Institute; National 
Cancer Institute (NCI)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°26

BUSCA REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 14 ARTIGOS E 13 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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CORTICOSTEROIDE
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ CHINA E REINO UNIDO

Este estudo foi realizado a partir da busca de 159 estudos e somente 11 estudos foram selecionados 
de acordo com os critérios de elegibilidade: dez coortes e um estudo clínico randomizado, para 
determinar a segurança e a eficácia de corticosteroides em pacientes com SARS-CoV-2, SARS-CoV e 
MERS-CoV. Neste estudo, definiu-se como desfecho primário: os efeitos dos corticosteroides sobre 
eliminação de vírus e mortalidade em pessoas infectadas por SARS-CoV-2, SARS-CoV ou MERS-CoV. 
Desfechos secundários: tempo de internação, uso de ventilação mecânica e o uso corticosteroide em 
indivíduos graves e não graves. Dos 11 estudos selecionados de acordo com os critérios, seis deles são 
sobre SARS, quatro sobre a COVID-19 e um sobre MERS. Sobres os desfechos: eliminação do vírus, indica 
que o uso de corticosteroide atrasou a eliminação do vírus (MD 3,78 dias, intervalo de confiança de 
95% [IC]: 1.16, 6.41 dias; I-quadrado = 0%). Sobre o risco de morte, o corticosteroide não reduz o risco 
de morte (RR = 1,07 [IC 90%: 0.81, 1.42; I-quadrado = 80%]). Sobre o tempo de hospitalização, o uso 
de corticosteroide aumentou a duração da internação com DM = 9,66 dias (IC 95%: 5.15, 14.18 dias; 
I-quadrado = 85%). Sobre o uso de ventilação mecânica, o uso de corticosteroide não está associado ao 
maior uso de ventilação mecânica, RR = 1,33 (IC 95%: 0.73, 2.42; I-quadrado = 70%). Quando se avaliou 
o uso de corticosteroide em pacientes graves e não graves, observou-se que os participantes mais graves 
eram mais propensos a ter recebido corticosteroides. Os autores explicam que a associação não implica 
em relação de causa e efeito, deste modo, a segurança e eficácia de corticosteroides em pessoas com 
a COVID-19 somente pode ser definida em estudos clínicos randomizados. Eles concluem que o uso de 
corticosteroides em indivíduos com infecções por SARS-CoV-2 deve ser realizado com cautela.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 13/16 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Nesta revisão sistemática com metanálise, não foi descrita a fonte de financiamento 
dos estudos selecionados, bem como não foram elencados os estudos excluídos. 
Os autores descreveram o risco de viés para análise de efeito desse medicamento 
nos desfechos avaliados, tais como: nos desfechos eliminação do vírus e tempo 
de hospitalização, não foram incluídos estudos com infecção por SARS-CoV-2. 
Na análise de efeito de corticosteroides para todos os desfechos, a maioria dos 
estudos incluídos foram observacionais. Em pacientes graves, não foi possível 
identificar se os pacientes utilizaram o corticosteroide antes ou depois do uso 
da ventilação mecânica. Portanto, as conclusões desse estudo devem vistas com 
cautela em decisões clínicas na COVID-19.

IVERMECTINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

O objetivo da revisão rápida foi identificar, avaliar e sumarizar as melhores evidências científicas 
disponíveis sobre a eficácia e a segurança da ivermectina para COVID-19. Após o processo de seleção, 
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5 estudos foram incluídos: 1 estudo in vitro e 4 estudos em andamento. Não foi identificado nenhum 
estudo clínico com resultado publicado. O estudo in vitro de Caly et al. (2020) testou a atividade 
antiviral da ivermectina em relação ao vírus SARS-CoV-2 em células Vero/hSLAM. O resultado 
observado após 24 horas indicou redução de 93% no RNA viral presente no sobrenadante (indicativo 
de virions liberados) das amostras tratadas com ivermectina em comparação com o veículo DMSO 
(controle). Em 48 horas foi observada uma redução de 99,8%. Foram localizados quatro estudos 
no clinicaltrials.gov que têm como objetivo avaliar a eficácia e segurança da ivermectina para o 
tratamento da COVID-19. Todos os quatro estudos possuem comparadores, que são tratamento de 
suporte convencional (NCT04360356), a combinação placebo + hidroxicloroquina + azitromicina 
(NCT04343092) e cloroquina (NCT04351347 e NCT04345419). Foi adaptada a ferramenta elaborada 
por Chyderiotis et al. (2018) para avaliar a qualidade metodológica do estudo, e Caly et al. (2020) 
obteve um score de 64%. Nem sempre estudos que são promissores em teste laboratoriais são 
eficazes nas fases seguintes. Por exemplo, estudos realizados anteriormente com a ivermectina 
haviam apresentado um resultado eficaz na inibição de vírus, como o da dengue, HIV, Influenza e Zika 
vírus. Contudo, nos estudos com animais e humanos, os resultados não foram satisfatórios. Apesar 
da cautelosa conclusão de Caly et al. (2020), o artigo foi bastante divulgado na mídia, que descreveu 
incorretamente o medicamento como tratamento ou cura da COVID-19. Até o momento não se sabe 
se a eficácia da ivermectina in vitro também está presente in vivo. Portanto, o uso da ivermectina no 
tratamento da COVID-19 permanece não comprovado e depende dos resultados dos ensaios clínicos 
em andamento.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 10/16 critérios foram atendidos, o que 
indica qualidade metodológica razoável. Três critérios não foram aplicáveis, 
pois não houve metanálise. Ademais, o estudo não declarou ter protocolo a 
priori da realização de buscas; a seleção e extração não foram realizadas por 
dois avaliadores de forma independente. A revisão é extremamente relevante, 
pois discute a fragilidade da evidência divulgada de que a ivermectina seria 
eficaz para COVID-19. É necessário avaliar criticamente os estudos, de forma a 
manejar expectativas sobre tratamento.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Neste estudo observacional, os pesquisadores avaliaram a relação entre o uso da hidroxicloroquina 
(HCQ) e o risco de intubação ou morte em pacientes hospitalizados com COVID-19 (confirmada por 
RT-PCR) que apresentaram doença respiratória moderada a grave (definida por uma SpO2 inferior a 
94%). Dos 1376 pacientes incluídos nessa análise, 811 (58,9%) receberam HCQ (600 mg 2x/dia no 1º 
dia, seguido de 400 mg por mais 4 dias — duração média de 5 dias de tratamento), enquanto que 
565 pacientes (41,1%) não receberam. Dentre aqueles que fizeram uso de HCQ, 45,8% receberam 
nas primeiras 24 horas após admissão, e 85,9% receberam dentro de 48 horas. O desfecho primário 
foi o tempo necessário para intubação ou morte após 24 horas da admissão hospitalar. Após um 
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5

período médio de 22,5 dias de acompanhamento, os autores relataram que 346 pacientes (25,1%) 
apresentaram um evento relacionado ao desfecho primário, isto é, 180 pacientes foram intubados 
e 166 morreram antes da intubação. Na análise dos dados brutos (não ajustada), os pacientes que 
receberam HCQ tiveram maior probabilidade de ter um evento relacionado ao desfecho primário do 
que os pacientes que não receberam HCQ (HR = 2,37; IC 95%: 1,84 a 3,02). Na análise multivariável 
primária com ponderação de probabilidade inversa, de acordo com o escore de propensão, não houve 
associação significativa entre o uso de HCQ e o desfecho primário composto (HR = 1,04; IC95%: 0,82 
a 1,32). Baseado nesses resultados, os autores informaram que a orientação clínica no centro médico 
que executou o estudo foi atualizada, e a recomendação de que pacientes com COVID-19 sejam 
tratados com hidroxicloroquina foi removida, uma vez que seu uso não foi associado a um risco maior 
ou menor de intubação ou morte (HR = 1,04; IC95%: 0,82 a 1,32). Contudo, os autores alertam que, 
devido ao desenho observacional e o intervalo de confiança de 95% adotados, esses resultados não 
devem ser utilizados como regra para descartar os benefícios ou danos do tratamento com a HCQ. 
Por fim os autores concluem que os resultados desse estudo não apoiam o uso da HCQ no momento, 
fora dos ensaios clínicos randomizados em curso que avaliam sua eficácia.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10/11 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Algumas limitações do estudo, segundo os próprios autores, incluem a ausência 
de dados para algumas variáveis, e potencial de imprecisão nos registros dos 
pacientes, como falta de documentação sobre tabagismo e doenças pré-
existentes para alguns participantes da pesquisa. No entanto, afirmam que 
métodos contemporâneos para lidar com dados ausentes e minimizar viés 
foram utilizados. De fato, observou-se que vários fatores de confusão, como 
características demográficas, sinais vitais basais, comorbidades e marcadores 
inflamatórios da gravidade da doença, foram identificados e ajustados durante 
as análises. Mesmo assim, ainda é possível que outras incertezas não tenham 
sido consideradas nas análises. Por fim, embora haja um número expressivo de 
participantes, o fato do estudo ter sido executado em um único centro pode 
limitar a generalização de seus resultados.

TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ CATAR

Trata-se de uma coorte retrospectiva que verificou a eficácia de tocilizumabe, inibidor do 
receptor da interleucina 6 (IL-6), para amenizar processos inflamatórios e melhorar os desfechos 
em pacientes acometidos gravemente por COVID-19. Vinte e cinco pacientes de unidades de 
cuidado intensivo foram acompanhados durante 14 dias. As comorbidades mais comuns foram 
diabetes mellitus (12,48%), doença renal crônica (4,16%) e doenças cardiovasculares (3,12%). No 
momento da administração de tocilizumabe, os pacientes já se encontravam em tratamento com 
hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, ribavirina e/ou interferon alfa 2-a. Tocilizumabe 
foi administrado via infusão intravenosa durante 60 minutos, com uma dose média de 5,7mg/Kg e 
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6

entre 1 e 3 administrações ao longo dos 14 dias. Até o último dia de acompanhamento, 9 pacientes 
receberam alta, 13 permaneceram na unidade de cuidado intensivo e 3 faleceram. Como sinais 
positivos na condição clínica da coorte, observa-se decréscimo dos níveis de proteína C reativa (de 
193 mg/L para 7,9mg/L), aumento de leucócitos e melhora nos exames radiológicos. A proporção 
de pacientes submetidos à ventilação mecânica também diminuiu de 21 para 7 pacientes no dia 14. 
Os efeitos adversos mais comuns foram anemia, intervalo de QT prolongado e aumento da ALT. Os 
autores discutem que os resultados foram animadores, contudo, advertem sobre a necessidade de 
ensaios clínicos rigorosos para confirmar suas observações.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
5/9 critérios elegíveis foram atendidos. Dois critérios não foram atendidos 
devido a ausência de grupo de comparação. Outras fragilidades do estudo 
dizem respeito ao acompanhamento limitado de 13 pacientes e variáveis 
de confusão advindas de tratamentos concomitantes ao tocilizumabe, não 
permitindo estabelecer fatores causais sobre os desfechos observados. Os 
resultados devem ser interpretados com cautela, pois as deduções sobre o 
tratamento e inferências sobre a eficácia de tocilizumabe não são claras.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASOS \ ITÁLIA

Os autores trazem a descrição do caso de uma paciente com a síndrome de reação à droga 
com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS) manifestada após o uso de Hidroxicloroquina (HCQ). 
A DRESS é conhecida como uma síndrome de hipersensibilidade induzida por drogas. São reações 
adversas graves que ocorrem de 3 a 8 semanas após o início de alguns medicamentos, dentre 
eles, a HCQ. Em 10% dos casos, a síndrome DRESS pode levar a morte. Relato do caso: paciente do 
sexo feminino, 69 anos, admitida em hospital, com temperatura corporal de 38,7 °C, com erupção 
pruriginosa maculo-papular grave, com aspecto de eritema multiforme. Lesões cutâneas em tronco 
com rápida evolução para mais de 50% da superfície corporal, maciça esfoliação e presença de edema 
facial grave. Apresentava múltiplas linfadenopatias. Nos exames laboratoriais, apresentou leucocitose 
grave com eosinofilia absoluta, função renal anormal e proteína C reativa alta. Obteve resultado 
positivo para Herpes vírus humano. Em exame histopatológico, revelou dermatite de interface com 
queratinócitos apoptóticos. Paciente relatou que as lesões apareceram 20 dias após o início do uso 
de HCQ (400mg/dia) para tratar líquen plano pilar por sua conhecida atividade imunossupressora. A 
paciente tem como história médica: hipertensão, hérnia de hiato e tireoidite de Hashimoto. A HCQ foi 
descontinuada e iniciado metilpredinisolona (60mg/dia). As lesões e alterações laboratoriais foram 
resolvidas dentro de 2 meses. De acordo com sistema de escore RegiSCAR, a pontuação final a partir 
dos sintomas apresentados foi 7, conceituando como Síndrome DRESS definitiva. Embora a HCQ seja 
uma droga conhecida na dermatologia e na reumatologia, ela vem sendo vista com uma “nova” droga 
com potencial terapêutico para a COVID-19 e, assim, os autores alertam sobre o potencial surgimento 
de reações adversas graves, tais como a DRESS.5
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
foram atendidos 6/8 critérios, revelando qualidade metodológica moderada. O 
acompanhamento após a alta hospitalar não foi descrito de forma clara. Embora 
o relato do caso se refira a paciente que não estava com a COVID-19, o objetivo 
do estudo foi alertar sobre o evento adverso grave da hidroxicloroquina, que 
vem sendo usada como terapêutica na COVID-19. Os relatos de caso não 
produzem evidências que apoiam a validação de hipóteses.

PREDNISOLONA, ANTI-HISTAMÍNICOS E GLICOCORTICÓIDES
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

Relato de caso de paciente do sexo feminino de 57 anos. Foi admitida com exantemas maculo-
papulares no tronco e extremidades. A mesma tinha histórico de alergias a antibióticos e apresentava 
tosse, febre intermitente e estava se tratando com amoxicilina, dipirona e ibuprofeno. Na admissão, 
os agentes foram descontinuados e deu-se início tratamento com prednisolona, anti-histamínicos e 
glicocorticóides. Radiografias sugeriram sinais de pneumonia e teste por PCR diagnosticou infecção 
por SARS-CoV-2. Ao mesmo tempo, biópsias das marcas na pele revelaram vasculite. O tratamento 
escolhido foi predisolona 120mg (1,5mg/kg) por dia durante 9 dias. Após 9 dias, as lesões reduziram 
e a paciente passou a se sentir melhor. Múltiplos testes por PCR foram negativos para SARS-CoV-2, e 
paciente teve alta. Os autores discutem que, além da alergia a antibióticos apresentada pela paciente, 
a escolha de tratamento medicamentoso para COVID-19 também pode causar erupções cutâneas, 
especialmente vasculites.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
foram atendidos 4/8 critérios, revelando baixa qualidade metodológica. O 
estudo não esclarece se houve algum tratamento adicional para COVID-19. 
Além disso, não deixa claro se o tratamento inicialmetne proposto foi 
interrompido, não sendo possível tirar conclusões sobre interações entre as 
drogas administradas. Não é um estudo que contribui decisivamente para o 
conhecimento sobre o tema.

OSELTAMIVIR E METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ CHINA

O estudo traz relato de caso de uma família de três: pai (65 anos), mãe (61 anos) e filho (38 anos), 
internados em Wuhan. O pai tinha histórico de hipertensão e doença cardíaca coronária. Antes da 
admissão, todos os três apresentaram fadiga e febre intermitente, sem falta de ar ou dor no peito. 
O exame físico revelou aumento das amígdalas no pai e no filho. A ausculta pulmonar revelou ruído 
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8

no pai e na mãe. Na admissão, a contagem de linfócitos estava reduzida em 50% na mãe e abaixo 
do normal no pai e no filho. Outras investigações laboratoriais foram normais, exceto pelo aumento 
dos níveis de proteína C reativa. A pneumonia foi diagnosticada com base em tomografias de tórax. 
No dia 10, o teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 apresentou resultado positivo nos três pacientes. O 
tratamento durante a hospitalização foi favorável. Devido às dificuldades no diagnóstico precoce, 
todos os três pacientes foram tratados inicialmente por suspeita de influenza com oseltamivir. Os 
pacientes receberam metilprednisolona (80 mg/dia por 3 dias, 40 mg/dia durante os 3 dias seguintes 
e 20 mg/dia por mais 3 dias antes de descontinuar). Considerando a possibilidade de coinfecção 
bacteriana, para a mãe e o pai foi administrado amoxicilina e flucloxacilina. O filho recebeu ceftriaxona-
tazobactam, seguido de biapenem. Além disso, para a mãe e o filho foi administrado levofloxacina 
a partir da admissão no dia 6 até o dia 14. O pai recebeu moxifloxacina. A febre desapareceu nos 
três pacientes em 7 dias após a admissão e suas condições clínicas melhoraram. Após 3 semanas 
de hospitalização, a inflamação pulmonar havia resolvido, como indicado por tomografias, e duas 
amostras consecutivas foram negativas para SARS-CoV-2. Os pacientes receberam alta do hospital e 
foram recomendados a ficar em casa para uma recuperação adicional.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram atendidos, o que indica boa qualidade metodológica. Como 
fragilidade, o estudo não abordou a presença ou ausência de eventos adversos 
com o tratamento medicamentoso empregado. Ademais, estudos de relato de 
caso não indicam alto nível de evidência para apoiar a tomada de decisão.

REMDESIVIR
ARTIGO DE OPINIÃO \ INGLATERRA

Em 1º de maio de 2020, a FDA permitiu que, nos Estados Unidos, o remdesivir fosse distribuído e 
usado por prestadores de cuidados de saúde licenciados para tratar adultos e crianças hospitalizadas 
com COVID-19. No entanto, um estudo de coorte financiado pela fabricante do remdesivir (Grein et al. 
2020) e um ensaio clínico randomizado duplo-cego (Wang et al. 2020) não demonstraram resultados 
positivos significativos. Embora o FDA tenha concedido aprovação emergencial do remdesivir, sua 
eficácia ainda precisa ser comprovada.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/6 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Em análise crítica, trata-se de uma discussão importante sobre a adoção de uma 
terapia, sem comprovação científica, que está sendo recomendada por uma 
das principais agências reguladoras do mundo. No entanto, este estudo não 
foi revisado por pares, o que não garante que suas fragilidades metodológicas 
foram revistas por especialistas do tema.
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TERAPIAS DIVERSAS
REVISÃO NARRATIVA \ ROMÊNIA

Glicocorticoide, remdesivir, tocilizumabe, baricitinibe, cloroquina e hidroxicloroquina, 
metformina e plasma convalescente: Nesta revisão, os autores avaliam algumas das terapias utilizadas 
no tratamento da COVID-19. 1) Glicocorticoides: os potenciais benefícios são contrabalanceados pelos 
efeitos adversos. Além disso, os relatos clínicos sobre pacientes com COVID-19 não demonstraram 
efetividade. 2) Remdesivir: nos Estados Unidos, a terapia, que antes era administrada apenas por 
uso compassivo, está sendo expandida para atender outros pacientes. 3) Tocilizumabe: há relatos 
sobre o efeito favorável dessa terapia em um número limitado de pacientes graves com COVID-19, no 
entanto, novos dados são necessários para esclarecer sua eficácia. 4) Baricitinibe: quando utilizado em 
combinação com lopinavir/ritonavir e remdesivir, reduziu a replicação viral e a resposta inflamatória 
de pacientes. 5) Cloroquina e hidroxicloroquina: ambas as terapias inibiram a replicação viral em 
pacientes hospitalizados, em pequenos ensaios não randomizados na China e em outros países. 6) 
Metformina: em alguns relatórios chineses há relatos de melhora de pacientes quando tratados com 
essa terapia associada à vitamina C e B1. 7) Plasma convalescente: foi recomendado para casos graves 
e críticos de COVID-19, com base na presença de anticorpos neutralizantes contra SARS-CoV-2. No 
entanto, há preocupações acerca do risco potencial de infecção transmitida por transfusão.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em análise crítica, verificou-se que os autores não demonstram 
como os artigos foram selecionados e porque escolheram essas terapias. 
Os estudos citados são insuficientes para conclusões clínicas importantes e 
superficialmente explorados. Nenhum dado novo relevante sobre tratamento 
da COVID-19 é apresentado nesse estudo.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Neste artigo de revisão, os autores examinaram as evidências disponíveis sobre o papel das enzimas 
cicloxigenases (COX1 e COX2) no processo inflamatório e os efeitos dos AINEs em pacientes com infecções, 
incluindo a COVID-19. Resultados de estudos pré-clínicos e clínicos discutidos nesta revisão divergem em 
relação ao potencial benefício dos AINES durante quadros infecciosos. Alguns destes resultados levantam 
a possibilidade de interferência dos AINEs nos processos imunológicos, a partir da inibição das COXs, o que 
levaria a uma diminuição da defesa do hospedeiro. Outros, demonstram os efeitos protetores dos AINEs nas 
infecções virais, principalmente quando são usados os inibidores seletivos da COX2. Em relação à COVID-19, 
os autores informam que não há evidências de benefício ou risco com o uso de AINEs em pacientes com 
infecção pelo SARS-COV-2. Alertam ainda que mais estudos serão necessários para definir melhor essa 
associação. Por fim, concluem que, mesmo que não existam evidências científicas que estabeleçam uma 
correlação entre os AINEs e o agravamento da COVID-19, os pacientes devem ser aconselhados a utilizar 
os AINEs   com extrema cautela e somente sob monitoramento médico.10

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, observa-se que não há menção da metodologia 
utilizada para a seleção dos artigos que compõem essa revisão (bases de 
dados, palavras chave, etc). Embora o artigo traga uma vasta revisão da 
bibliografia, a maioria delas é relacionada à farmacologia dos AINEs e a 
resultados in vitro e in vivo de estudos realizados com os AINES administrados 
em outros quadros infecciosos. Dessa forma, as observações e sugestões dos 
autores em relação ao uso de AINES no combate à COVID-19 são baseadas em 
poucas evidências científicas.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ARÁBIA SAUDITA, ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS E PAQUISTÃO

Nesta revisão narrativa, os autores buscaram investigar evidências epidemiológicas indiretas das 
características antivirais da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da COVID-19 e analisar as 
tendências de prevalência de COVID-19 em países endêmicos para malária. Para isso, fizeram uma 
busca em bases de dados de ensaios clínicos e publicações científicas, e 9 artigos foram incluídos: 3 
ensaios clínicos, 3 estudos in vitro e 3 relatórios de consenso de especialistas. Segundo os autores, os 
estudos in vitro de Wang et al, Xueting et al e de Liu et al, bem como os dados clínicos de Chen et al, 
Gautret et al, Gao et al e as opiniões de Dong et al sugeriram que a cloroquina e a hidroxicloroquina 
podem tratar com sucesso infecções por SARS-CoV-2. Além disso, os autores fizeram uma correlação 
entre o surto de COVID-19 e sua disseminação em países endêmicos de malária, e observaram que a 
presença de COVID-19 é bastante alta em países onde a malária é menos presente e menos frequente 
em países onde a malária é altamente endêmica (P = 0,086), indicando um possível papel protetor 
desses medicamentos.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Deve-se ressaltar, 
contudo, que a análise se baseia em estudos in vitro, opiniões de especialistas 
e estudos clínicos com tamanho amostral muito baixo. Os próprios autores 
reconhecem que estudos clínicos randomizados são necessários para atestar 
a eficácia desses medicamentos. Quanto a análise da prevalência de COVID-19 
em países com malária endêmica, deve-se ter cuidado pois os autores não 
descrevem o método estatístico para avaliação de tal correlação e, além disso, 
o P-valor demonstrado no artigo não é estatisticamente significante. Além disso, 
os autores mencionam que não é possível afirmar que toda a população faça uso 
desses medicamentos, sendo uma fragilidade na extrapolação desses dados.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Cloroquina, hidroxicloroquina, favipiravir, lopinavir/ritonavir, azitromicina, tocilizumabe 
e sarilumabe: Nesta revisão narrativa, os autores discorrem sobre efeitos adversos cardíacos em 
potencial de vários medicamentos usados para o tratamento da COVID-19, de forma off label. Os 
efeitos adversos da cloroquina e hidroxicloroquina na função cardíaca são amplos e podem ser fatais 
pois são drogas pró-arrítmicas e podem causar prolongamento significativo do intervalo QT, além de 
aumentar o risco de Torsade de Pointes mesmo em doses terapêuticas. Além disso, essas drogas foram 
listadas pela Associação Americana do Coração como agentes que podem causar toxicidade direta no 
miocárdio. Da mesma forma, o favipiravir e o lopinavir/ritonavir podem prolongar o intervalo QT e 
causar Torsade de Pointes. Muitos antibióticos usados   para o tratamento de pacientes com COVID-19, 
por exemplo a azitromicina, também podem prolongar o intervalo QT. O tocilizumabe e sarilumabe, 
inibidores da IL-6, não estão associados com a exacerbação da insuficiência cardíaca ou com arritmia 
e são utilizados com segurança em pacientes com doença autoimune e cardiomiopatia. Baseado nas 
informações levantadas, os autores propõe um protocolo de monitoramento cardíaco de pacientes 
com COVID-19 que estão fazendo o uso de cloroquina/hidroxicloroquina, de acordo com histórico 
médico dos pacientes e monitoramento do intervalo QT após administração dessas drogas.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, 
os autores mostram boas evidências para atenção e monitoramento do uso 
desses medicamentos, sobretudo em pacientes com risco cardíaco.

METFORMINA
COMENTÁRIO \ ÍNDIA

O artigo sugere que a metformina pode ser reposicionada para tratamento da COVID-19. A 
recomendação se baseia nas propriedades da metformina, a qual atua ativando a proteína quinase 
(AMPK) nos hepatócitos, produzindo efeitos favoráveis no metabolismo da glicose e lipídios. Seu uso 
em pacientes da COVID-19 pode levar à redução da ligação do vírus SARS-CoV-2 aos receptores da 
enzima conversora de angiotensina (ECA2). A metformina não apenas impediria a entrada do SARS-
CoV-2, como inibiria a replicação viral e a patogênese. Também são mencionadas as lições aprendidas 
com Zika, em que um estudo in vitro mostrou que a AMPK restringiu a replicação do ZIKAV e atenuou 
mediadores inflamatórios, sugerindo que seria útil observar se isso se repetiria com o SARS-CoV-2. 
Embora discussões recentes apontem que alguns agentes hipoglicêmicos e insulina possam ser 
prejudiciais para COVID-19 em indivíduos diabéticos, as evidências sobre a metformina ainda são 
limitadas. Considerando os efeitos deste medicamento e um possível papel no combate a outros 
vírus, por meio do aumento da sensibilidade à insulina, os autores concluem que a metformina pode 
ser uma importante arma para tratamento da COVID-19.13
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, o estudo atendeu 5/6 critérios. Apesar de mencionar os mecanismos de 
ação da metformina que poderiam ser benéficos no tratamento da COVID-19, 
ensaios clínicos são necessários para melhor esclarecer as possibilidades 
defendidas pelos autores.

VACINA
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Em levantamento da Organização Mundial da Saúde, com atualização no dia 05 de maio, são 
mencionados 8 candidatos a vacinas contra SARS-CoV-2 em fase clínica de avaliação, sendo elas: 
vacina do tipo “Adenovirus type 5 vector” (CanSino Biological Inc. e Instituto de Biotecnologia de 
Pequim), mRNA (desenvolvida pela BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer), inativada (Instituto de Produtos 
Biológicos de Pequim e Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan); inativada com o adjuvante 
de vacinas Alum (Sinovac); e “LNP-encapsulated mRNA” (Moderna/NIAID), DNA plasmid vaccine 
Electroporation device” (Inovio Pharmaceuticals); estão em fase 1 e 2 de pesquisa clínica. A do tipo 
do tipo “ChAdOx1” (Universidade de Oxford) está na fase 1 de desenvolvimento clínico. Outros 100 
candidatos a vacina estão na fase pré-clínica.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. É um levantamento do cenário de desenvolvimento de vacinas 
para COVID-19, atualizado periodicamente.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 8/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04380948/EUA Imunomodulador  NT-17 (Interleucina-7 de 
ação prolongada)

Placebo Ainda não recrutando 08/05/2020 Washington University 
School of Medicine

2 NCT04380519/
Federação Russa

Imunomodulador; 
Produto biológico

RPH-104; Olokizumabe Placebo Recrutando 08/05/2020 R-Pharm International, 
LLC; Data Management 
365 LLC; K-Research, 
LLC; R-Pharm

3 NCT04380688/EUA Antineoplásico Acalabrutinibe Tratamento padrão Ainda não recrutando 08/05/2020 AstraZeneca; Acerta 
Pharma B.V.

4 NCT04380402/EUA Antilipidêmico Atorvastatina Tratamento padrão Ainda não recrutando 08/05/2020 Mount Auburn Hospital

5 NCT04381052/EUA Anticorpo monoclonal 
(anti IL-6)

 Clazakizumab Placebo Ainda não recrutando 08/05/2020 Columbia University; 
NYU Langone Health; 
Vitaeris INC

6 NCT04380532/Canadá Imunoterapia V-SARS (Vacina terapêutica 
formulada como uma 
pílula derivada do plasma 
inativado pelo calor de 
pacientes com COVID-19)

Sem comparador Recrutando 08/05/2020 Immunitor LLC; 
Immunitor Inc.

7 NCT04380376/
Federação Russa

Antineoplásico Melphalan Tratamento padrão Recrutando 08/05/2020 Federal State 
Budgetary Institution, 
Pulmonology Scientific 
Research Institute; 
Medsi Clinic #1, 
Moscow; Moscow State 
University of Medicine 
and Dentistry

8 NCT04379271/EUA Anti-inflamatório IMU-838 (vidofludimus 
calcium)

Placebo Ainda não recrutando 08/05/2020 Immunic AG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



17

Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 8/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

9 NCT04381364/Suécia Glicocorticóide Ciclesonida Aerosol de 
inalação

Tratamento padrão Ainda não recrutando 08/05/2020 Ola Blennow, MD, 
PhD; Karolinska 
University Hospital; 
Danderyd Hospital; 
Centrallasarettet 
Västerås; St Goran's 
Hospital

10 NCT04381377/
Federação Russa

Imunomodulador Azoximer bromide Placebo Recrutando 08/05/2020 NPO Petrovax

11 NCT04380935/
Indonesia

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 08/05/2020 Indonesia University; Dr 
Cipto Mangunkusumo 
General Hospital; 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia

12 NCT04380701/
Alemanha

Imunoterapia Candidatos a vacina: 
BNT162a1; BNT162b1; 
BNT162b2; BNT162c2

Sem comparador Recrutando 08/05/2020 Biontech RNA 
Pharmaceuticals 
GmbH; Biontech SE

13 NCT04380961/EUA Produto biológico Sirukumab Placebo Recrutando 08/05/2020 Janssen Pharmaceutica 
N.V., Belgium
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°27

BUSCA REALIZADA ENTRE 9 E 11 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 16 ARTIGOS E 17 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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REMDESIVIR
REVISÃO RÁPIDA \ CHINA E CANADÁ

Foi realizada uma revisão rápida sobre o efeito potencial do remdesivir contra o SARS-CoV-2. 
Menciona-se um efeito antiviral de amplo espectro contra alfa-coronavírus (NL63), SARS-CoV e MERS-CoV. 
Contra SARS-CoV e MERS-CoV, são relatados efeitos de estudos in vitro e em experimentos com animais. 
Contra SARS-CoV-2, foram demonstrados efeitos in vitro. Os resultados em humanos são discutidos 
a partir dos resultados de um relato de caso, no qual a melhora foi atribuída ao uso do remdesivir; 
também são discutidos os achados do uso compassivo em 53 pacientes, dos quais 68% tiveram melhora 
após uma dose da medicação; e por fim, os autores citam que ensaios clínicos randomizados estão em 
curso, porém, ainda não haviam resultados disponíveis no momento da revisão. Sobre a segurança do 
remdesivir são mencionados que, para tratamento do Ebola, a mortalidade foi maior no grupo tratado 
do que no grupo controle. Os autores concluíram que as evidências da eficácia do remdesivir em 
pacientes com COVID-19 permanecem limitadas, alertam que seu impacto no tratamento de COVID-19 
possa estar sendo superestimado, e reforçam que os ensaios clínicos poderão fornecer evidências de 
alta qualidade sobre o efeito benéfico, e de possíveis danos ocasionados pelo medicamento.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Utilizando a ferramenta AMSTAR-2 critical appraisal tool for systematic reviews, 
a revisão atendeu 4 dos 16 critérios (3 critérios não eram plicáveis, pois não 
foi realizada meta-análise). Os autores buscaram artigos apenas no MEDLINE e 
PubMed, não sendo mencionadas outras bases de dados ou busca na literatura 
cinzenta. A discussão do artigo sobre o uso do remdesivir no tratamento da 
COVID-19 se baseia em poucos estudos. Apesar disso, os autores comentaram 
sobre a fragilidade dos estudos incluídos na revisão em relação aos benefícios 
com o tratamento, bem como a fragilidade dos delineamentos de estudos 
experimentais em curso.

TERAPIAS FARMACOLÓGICAS DIVERSAS
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESPANHA, CHILE, BRASIL E PARAGUAI

Ensaios clínicos com hidroxicloroquina, plasma convalescente, cloroquina, favipiravir, lopinavir/
ritonavir, tocilizumabe e remdesivir: Trata-se de uma revisão sistemática que incluiu todos os ensaios 
clínicos em terapia farmacológica relacionadas à COVID-19 registrados na Plataforma Internacional de 
Registro de Ensaios Clínicos (OMS-ICTRP) até 22 de abril de 2020. Foram identificados 412 registros 
de ensaios clínicos que abordam o efeito de tratamentos farmacológicos no COVID-19. Estes estão 
sendo conduzidos predominantemente na Ásia e na Europa (42,2% e 31,1% dos registros de ensaios 
clínicos, respectivamente) e os principais desfechos estudados são: recuperação clínica (54,4%), 
recuperação respiratória (28,2%), mortalidade (27,4%), carga viral/negatividade (20,4%). A data 
estimada para conclusão dos estudos variou de fevereiro de 2020 a março de 2025, porém, espera-se 
que uma quantidade significativa de estudos seja finalizada ainda em 2020, sendo: 41 ensaios com 
hidroxicloroquina (60.366 participantes), 20 com plasma convalescente (1.588 participantes), 18 com 
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4

cloroquina (6.830 participantes), 12 com favipiravir (9.938 participantes), 11 ensaios usando lopinavir/
ritonavir, (1.250 participantes), 10 usando tocilizumabe (2.175 participantes) e 6 usando Remdesivir 
(13.540 participantes). Os autores destacam que o número de ensaios clínicos registrados entre as 
diferentes opções terapêuticas leva a um excesso de ensaios para alguns medicamentos e deficiência, 
sobretudo de tamanho amostral, a outros. Ademais, sinalizam que até o final de junho já estarão 
disponíveis os resultados de quase 20 estudos envolvendo 40.000 pacientes para hidroxicloroquina 
e 5 estudos com 4500 pacientes para remdesivir; além de 9 ensaios clínicos que testam a eficácia do 
favipiravir e 5 ensaios com tocilizumabe. No entanto, espera-se um baixo poder estatístico desses dois 
medicamentos, pois serão avaliados menos de 1000 pacientes em cada estudo.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 7/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, pois 
não houve meta-análise). Como trata-se do levantamento de ensaios clínicos 
em andamento, ainda é necessário aguardar que os resultados dos mesmos 
sejam divulgados.

INTERFERON BETA-1B, LOPINAVIR/RITONAVIR, RIBAVIRINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Trata-se de um estudo clínico multicêntrico fase 2, aberto e randomizado que testou a eficácia e 
segurança de interferon beta-1b, lopinavir/ritonavir e ribavarina em acometidos por COVID-19 com 
sintomas moderados. Os 127 pacientes recrutados possuíam no mínimo 18 anos e com confirmação 
de COVID-19, via PCR. O grupo combinação (86 indivíduos) foi tratado com lopinavir/ritonavir, 
ribavarina e interferon beta-1b, sendo comparado com grupo controle (41 indivíduos), tratado 
apenas com lopinavir/ritonavir, numa proporção de 2:1. Os pacientes foram tratados durante 14 dias 
com lopinavir/ritonavir 400/100mg a cada 12 horas, ribavarina 400mg a cada 12 horas e interferon 
beta-1b 8 milhões UI em dias alternados. No grupo combinação, pacientes que ingressarem entre os 
dias 7 e 14 não receberam interferon beta-1b, para evitar efeitos pró inflamatórios. O grupo controle 
recebeu lopinavir/ritonavir 400/100mg a cada 12 horas por 14 dias. O desfecho primário considerado 
foi o tempo decorrido para a testagem negativa de SARS-CoV-2 por meio de PCR. O grupo combinação 
mostrou tempo significativamente menor para testar negativo para SARS-CoV-2, 7 dias (IQR 5-11), 
contra 12 dias (IQR 8-15) do grupo controle (HR = 4.37 [IC 95%: 1,86–10,24], p=0,0010). O tempo para 
alívio dos sintomas também foi significativamente menor no grupo combinação (4 dias, IQR 3-8) do 
que no grupo controle (8 dias, IQR 7-9) (HR = 3,92 [IC 95% 1,66–9,23], p<0,0001). Da mesma forma, 
o tempo de internação no hospital foi menor no grupo combinação, 9 dias (IQR 7–13) vs. 14,5 dias 
(IQR 9,3–16); HR = 2,72 [IC 95%: 1,2–6,13], p=0,016). Melhores desfechos clínicos também foram 
observados no grupo combinação considerando subgrupos de indivíduos que iniciaram tratamento 
antes de 7 dias a partir do início dos sintomas, sendo o primeiro grupo com número de dias no 
hospital com mediana de 8 dias (IQR 6–12,5) e o segundo grupo com 13 dias (IQR 8–15). Eventos 
adversos foram encontrados em 48% no grupo combinação e 49% do grupo controle, representados 
por diarreia, febre, náusea, e aumento dos níveis de alanina transaminase (média de pico máximo 
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5

de 38 unidades por litro) e bilirrubina (média de pico máximo de 22 µmol/litro). Por fim, os autores 
discutem que a administração tripla foi mais eficaz que apenas lopinavir/ritonavir para pacientes com 
sintomas moderados de COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, 
o estudo apresenta risco de viés moderado, visto que foi classificado como 
alto risco em 3 critérios: 1) Geração de sequência aleatória: geração de 
números randômicos por computador (baixo risco de viés); 2) Ocultação de 
alocação: utilizando um processo aberto de randomização (alto risco de viés). 
3) Cegamento de participantes e profissionais: estudo não cego (alto risco de 
viés). 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: não houve avaliação cega 
dos desfechos (alto risco de viés). 5) Desfechos incompletos: não houve perda 
de dados dos desfechos (baixo risco de viés). 6) Relato de desfecho seletivo: o 
protocolo do estudo está disponível (baixo risco de viés). 7) Outras fontes de 
viés: o estudo parece estar livre de outras fontes de viés (baixo risco de viés). 
Outras fragilidades do estudos são apontadas pelos próprios autores, como 
ausência de placebo, aberto e com fator de confusão de um subgrupo do 
grupo combinação que não foi administrado com interferon beta-1b.

ANAKINRA, LOPINAVIR/RITONAVIR, HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

Estudo retrospectivo que avalia o uso de Anakinra, em baixa e alta dose, associado ao tratamento 
padrão, comparado ao uso do tratamento padrão somente para a COVID-19 moderada a grave. 
Anakinra é um antagonista do receptor de IL-1 e bloqueia citocinas pró-inflamatórias (IL-1 e IL-1β). O 
período de acompanhamento dos pacientes foi de 21 dias. As características dos pacientes incluídos 
no estudo foram: quadro de síndrome respiratória aguda grave (marcadores de inflamação alterados, 
ferritina e proteína C reativa), sem o uso de ventilação mecânica e em uso de tratamento padrão 
(200mg de hidroxicloroquina 2x ao dia + 400mg de lopinavir/100mg de ritonavir). A coorte do uso de 
Anakinra foi dividida em alta dose (5 mg/kg, IV, 2x/dia) e baixa dose (100 mg/Kg, SC, 2x/dia) em uso 
compassivo. Os desfechos analisados foram: tempo de sobrevida sem ventilação mecânica, sobrevida, 
alteração da proteína C reativa e estado clínico. Todos os pacientes foram submetidos aos exames 
de imagem e RT-PCR, os quais foram positivos para a COVID-19. Na coorte do tratamento padrão 
foram incluídos 16 pacientes e na coorte do tratamento padrão e Anakinra (alta e baixa dose) foram 
incluídos 7 pacientes com baixa dose e 29 pacientes com alta dose. No sétimo dia do grupo de baixa 
dose, os pacientes foram descontinuados, pois essa dose não alterou os marcadores inflamatórios. O 
grupo com alta dose de Anakinra teve redução na proteína C reativa sérica e melhora progressiva na 
função respiratória em 72% (21/29) dos pacientes. Ademais, nesse grupo, 17% (5/29) dos pacientes 
necessitou ventilação mecânica e 10% (3/29) faleceram. No grupo de tratamento padrão, 50% (8/16) 
apresentaram melhora respiratória, 6% (1/16) precisaram de ventilação mecânica e 44% (7/16) 
faleceram. Na análise de sobrevida no dia 21, o grupo em uso de Anakinra com alta dose teve 90% 
de sobrevida, enquanto que o grupo de tratamento padrão teve 56% (p=0,009). Não foi encontrada 
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6

diferença significativa entre os grupos para o desfecho de avaliação de sobrevida sem o uso de 
ventilação mecânica. Os autores enfatizam sobre a realização de estudos controlados com o uso de 
altas doses de Anakinra a fim de validar a sua eficácia e sugere seu uso no manejo terapêutico a fim 
de evitar a progressão da doença, bem com o uso de ventilação mecânica.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Segundo a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal Checklist 
for Cohort Studies, 7/11 critérios foram atendidos. Dentre as limitações 
observadas no estudo, destacam-se a natureza retrospectiva do estudo, o 
tamanho pequeno e desproporcional das coortes apresentadas. O tempo de 
acompanhamento foi relativamente curto. Tais fragilidades metodológicas 
limitam a interpretação dos resultados. São necessários estudos controlados 
a fim de validar o uso de altas doses de Anakinra em pacientes em estágio 
moderado a grave da COVID-19.

TOCILIZUMABE
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ ITÁLIA

Neste ensaio clínico, os pesquisadores analisaram uma série de 100 pacientes com pneumonia 
por COVID-19 e com necessidade de ventilação, a fim de verificar se o uso do tocilizumabe (TCZ) 
melhorou a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nesses pacientes. Duas infusões intravenosas 
diárias de TCZ (8 mg/kg), com intervalos de 12h foram utilizadas em 87% dos pacientes. Uma terceira 
infusão, com base na resposta clínica individual foi opcional para 13% dos pacientes. A melhora na SRAG 
foi avaliada por meio de um Escore de Gravidade Respiratória (Brescia COVID) (BCRSS — escala de 0 a 
8, com escores mais altos indicando maior gravidade) de 24 a 72 horas, e 10 dias após a administração 
de TCZ. De acordo com o protocolo local, todos os 100 pacientes com COVID-19 (confirmada por RT-
PCR) receberam também lopinavir/ritonavir (400 mg + 100 mg, 2x/dia) ou remdesivir (100 mg/dia), 
profilaxia antibiótica (azitromicina, ceftriaxona ou piperacilina/tazobactam), hidroxicloroquina (400 
mg/dia) e dexametasona (20 mg/dia). A indicação para o uso do TCZ foi baseada em insuficiência 
respiratória rapidamente progressiva, refratária à terapia farmacológica e suporte ventilatório. Dos 
57 pacientes tratados em enfermaria geral, 37 (65%) melhoraram e suspenderam a ventilação não 
invasiva (BCRSS 1 [IQR 0-2]), 7 pacientes (12%) permaneceram estáveis   na ventilação não invasiva, e 
13 pacientes (23%) pioraram (10 faleceram, 3 foram internados em UTI). Em relação aos 43 pacientes 
tratados em UTI, 32 deles (74%) melhoraram (17 foram retirados do ventilador e receberam alta para 
a enfermaria), 1 (2%) permaneceu estável (classe 5 do BCRSS), e 10 (24%) morreram (todos tinham 
BCRSS ≥ 7 antes da administração do TCZ). No geral, após os 10 dias de seguimento, a condição 
respiratória melhorou ou estabilizou em 77 (77%) pacientes, e a condição respiratória piorou em 23 
(23%) pacientes, dos quais 20 (20%) morreram. Baseado nesses achados, os autores concluem que a 
resposta ao TCZ foi rápida, sustentada e associada a melhora clínica significativa dos pacientes.5
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-
Experimental Studies (non-randomized experimental studies), 6/9 critérios 
foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. Trata-se de um 
estudo aberto e não randomizado, em que não foi utilizado um grupo controle 
para comparar os resultados da intervenção proposta no estudo. Não houve 
menção sobre a análise estatística utilizada para tratar os dados coletados, 
e não fica claro, no artigo, se os fatores de confusão foram identificados e 
considerados durante essa análise estatística.

HIDROXICLOROQUINA E COLCHICINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ISRAEL E CANADÁ

Trata-se de um estudo que buscou avaliar um papel protetor do tratamento com hidroxicloroquina 
ou colchicina para COVID-19. Para isso, uma amostra geral de 14.520 indivíduos foi rastreada para 
COVID-19 no banco de dados do Maccabi Health Services (MHS), serviço de saúde israelense. Apenas 
1.317 resultaram positivos para COVID-19, aproximadamente 60% dos quais eram do sexo masculino 
(valor de p < 0,001). Os demais indivíduos integraram o grupo controle. Nenhuma diferença 
estatisticamente significativa foi encontrada em termos de taxas de uso de hidroxicloroquina ou 
colchicina entre aqueles que foram positivos para SARS-CoV-2 e aqueles que foram negativos (0,23% 
versus 0,25% para hidroxicloroquina e 0,53% versus 0,48% para colchicina, respectivamente). Segundo 
os autores, esses achados levantam dúvidas sobre o papel protetor desses medicamentos na batalha 
contra a infecção por SARS-CoV-2.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Segundo a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 4/8 critérios foram atendidos. Apesar dos autores 
classificarem o estudo como coorte retrospectivo, não se trata de um estudo 
longitudinal. A principal limitação se dá pelo fato dos autores não identificarem 
o motivo pelo qual os pacientes fizeram o uso de hidroxicloroquina ou 
colchicina, bem como a duração ou dose de tratamento. Além disso, outros 
tratamentos concomitantes não foram investigados.

ANTICORPO IGG
ESTUDO TRANSVERSAL \ CHINA

Em decorrência da hipótese de que há mais casos graves de COVID-19 em homens do que em 
mulheres, este estudo descritivo verificou se há diferença na concentração de anticorpos IgG em 
homens e mulheres acometidos por COVID-19. Foram avaliados os níveis de IgG em 331 pacientes, 
127 homens e 204 mulheres. Em casos severos, as mulheres apresentaram concentração de IgG 
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8

maiores que 100 AU/ml, enquanto que, em homens, os valores ficaram abaixo de 100 AU/ml. Os 
resultados não são estatisticamente significativos, porém, os autores apontam que entre pacientes 
com concentração entre 10-100 AU/ml, 63,64% eram homens, enquanto que na concentração entre 
150-200 AU/ml, 9.90% eram homens. Quando comparados os níveis entre as semanas 2-4 de contágio, 
as mulheres igualmente apresentam concentrações superiores de IgG. Os autores discutem que a 
maior produção de anticorpos pelas mulheres no período inicial da doença pode ser a explicação 
para o maior número de homens em estado crítico. Os autores ponderam que há necessidade de 
monitoramento da concentração de IgG em pacientes acometidos por COVID-19 e possível uso 
antecipado de plasma convalescente em pacientes com baixo nível do anticorpo.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, 6/8 critérios foram atendidos, revelando qualidade 
metodológica razoável. Apesar disso, há diversas fragilidades que impedem 
classificar o estudo como de boa evidência científica. Como mencionado pelos 
próprios autores, o estudo considerou os dados de um único hospital, com 
amostra reduzida e ausência de casos críticos. Além disso, não há resultados 
estatisticamente significativos, o que impede a interpretação sobre diferença 
na concentração de IgG entre homens e mulheres. Por último, os autores 
não discorrem sobre possíveis fatores de confusão e histórico clínico dos 
pacientes analisados. Neste contexto, o estudo não se mostra relevante para o 
entendimento do tema e possíveis generalizações.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ BRUNEI

O estudo apresenta um relato de caso de uma paciente com 60 anos diagnosticada com COVID-19. 
Antes do início do tratamento com hidroxicloroquina, o valor do intervalo QTc da paciente era normal 
(397 ms). No sétimo dia de hospitalização, foi observado um bloqueio de ramo direito e intervalo 
QTc criticamente prolongado (631 ms). O tratamento com hidroxicloroquina foi descontinuado e, 
24 horas após a última administração, o intervalo QTc mostrou-se normalizado (433 ms). Os autores 
concluem destacando que anomalias significantes podem ocorrer com o uso de hidroxicloroquina. 
Portanto, os médicos devem ter cuidado e avaliar o risco cardíaco ao considerar o tratamento com 
essa terapia para pacientes com COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/8 critérios foram contemplados, revelando uma boa qualidade 
metodológica. No entanto, não há descrição detalhada das características 
demográficas da paciente e de seu histórico médico.
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VITAMINA C, AZITROMICINA, HIDROXICLOROQUINA, 
TOCILIZUMABE E REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Paciente do sexo feminino, idosa, relatou fraqueza, febre, tosse e dispneia. História médica de 
hipertensão e hiperlipidemia. Em admissão no hospital, iniciou o uso de oxigenação de suporte, 
azitromicina (VO, 500mg, 1x/dia). Em exame de imagem por CT, observou-se opacidades pulmonares 
em vidro fosco, característico da COVID-19, embora o teste de replicação viral tenha resultado negativo. 
No segundo dia de internação, seu quadro clínico manifestou piora e iniciou a ventilação mecânica na 
UTI. A paciente já estava em uso de Ceftriaxona (IV, 1000mg, 1x/dia), ainda com azitromicina por sonda 
gástrica e iniciou hidroxicloroquina (HCQ) (VO, 200mg, 2x/dia) por 7 dias. Neste momento, obteve-se 
resultado positivo para a COVID-19. No terceiro dia, iniciou vitamina C (IV, 6g, 2x/dia) e tocilizumabe 
(8mg/kg). No sexto dia, a dose de vitamina C foi diminuída (IV, 6g, 2x/dia) e foi administrada uma 
nova dose de tocilizumabe. Após o término da terapia com antibióticos e da HCQ, iniciou o uso de 
remdesivir (200mg/dia) devido à piora da saturação de oxigênio, permaneceu com zinco e vitamina 
C. Foi necessário o uso de levophed por piora do seu quadro clínico. O aumento da creatinina levou 
à descontinuação do Remdesivir e foi iniciada a hemodiálise no dia 13 de internação. Sua condição 
permaneceu crítica até o seu falecimento. Os autores reiteram a urgência de estudos clínicos para 
essas drogas utilizadas no relato a fim de definir a posologia, bem como os eventos adversos destes 
medicamentos. A paciente, ao iniciar o remdesivir, teve piora de função renal, e a importância desse 
evento deve ser observada. Além disso, os autores sugerem que os exames de imagem pulmonar são 
importantes métodos diagnósticos para a COVID-19 na ausência de resultados laboratoriais positivos 
para SARS-CoV-2.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
foram atendidos 7/8 critérios, revelando uma boa qualidade metodológica. Os 
autores referem sobre a importância de estudos clínicos controlados a fim de 
estabelecer uma terapêutica para a COVID-19. Desta forma, os relatos de caso 
não produzem evidências que apoiam a validação de hipóteses.

HIDROXICLOROQUINA, TOCILIZUMABE, IMUNOGLOBULINA, 
LOPINAVIR/RITONAVIR, METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Relato de caso sobre o tratamento de dois pacientes com coração transplantado que contraíram 
COVID-19. O primeiro caso trata-se de uma mulher de 59 anos, que deu entrada no hospital com febre, 
hipóxia, manchas opacas nos pulmões, fadiga, mialgia, diarreia e tosse. Rapidamente desenvolveu 
insuficiência respiratória e choque vasoplégico. A paciente apresentava vasculopatia, diabetes mellitus, 
hipertensão e doença renal crônica, estava em tratamento com imunossupressor tracolimus (6mg duas 
vezes ao dia) e ácido micofenólico (360mg duas vezes ao dia). Após confirmação de SARS-CoV-2 por meio 
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10

de PCR, iniciou-se tratamento com hidroxicloroquina (400mg duas vezes no primeiro dia, seguido de 200mg 
duas vezes por dia até o dia 4), tocilizumabe (uma dose intravenosa de 400mg), cobertura antibiótica 
ampliada com doxicilina, uma dose de imunoglobulina (10g — até restabelecer os níveis IgG) e lopinavir/
ritonavir (400mg duas vezes ao dia por 5 dias). Mesmo assim, houve aumento de marcadores inflamatórios 
e progressão para síndrome respiratória aguda grave. Sem indicativos de recuperação, a paciente faleceu 
no dia 10. O segundo caso foi de um homem de 75 anos com histórico de diabetes mellitus, vasculopatia, 
hipertensão e doença renal crônica. O paciente também fazia uso de imunossupressores e deu entrada 
no hospital com os sintomas clássicos de COVID-19, sendo confirmada a doença após teste por PCR. 
Mesmo com sintomas moderados, foi prescrito hidroxicloroquina (sem indicação da dose). Com quadro 
de hipoxemia no dia 4, houve necessidade de auxílio de respiração por cânula nasal, e o paciente recebeu 
tocilizumabe (400 mg, dose única) e metilprednisolona (40mg por 5 dias). Imediatamente, o paciente 
apresentou melhoras e foi liberado do hospital no dia 8.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, o 
estudo atendeu 8/8 critérios, revelando ótima qualidade metodológica. Com 
respeito à qualidade da evidência, este tipo de estudo não produz resultados 
confiáveis para padronização de terapias. Para este fim, são mais eficazes os 
estudos clínicos randomizados e com comparação entre grupos.

CORTICOSTEROIDES
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Paciente, homem, 60 anos, apresentou-se na emergência com alteração grave de consciência. 
Segundo familiares, os sintomas começaram com irritabilidade progressiva, confusão e astenia, 
seguidos por febre, tosse e flutuações cognitivas. Na admissão, o exame físico estava normal e 
sem febre. O paciente apresentou síndrome acinética grave associada a mutismo, não cooperava 
e era incapaz de executar ordens simples, se não estimulado. No exame neurológico, um reflexo 
palmomental e glabela positivo com rigidez nucal moderada foram detectados. Exames laboratoriais 
estavam normais, com exceção de aumento do dímero D. A radiografia de tórax mostrou pneumonia 
intersticial bilateral moderada. Exame por RT-PCR confirmou infecção por SARS-CoV-2. Iniciou-se 
terapia com Lopinavir/ritonavir 400/100 mg BID e hidroxicloroquina 200 mg BID. A tomografia do 
cérebro não foi notável e o paciente foi hospitalizado. Na admissão, foi realizada punção lombar e 
o líquido cefalorraquidiano (LCR) mostrou achados inflamatórios com pleocitose linfocítica leve e 
aumento moderado da proteína no LCR. A análise dos vírus neurotrópicos foi negativa, assim como 
análise para SARS-CoV-2 no LCR. No mesmo dia, foi introduzido tratamento com ampicilina e aciclovir. 
Ressonância magnética não revelou alterações significativas no cérebro e/ou meninges. Três dias após 
a admissão, dada a persistência dos sintomas clínicos, foi iniciado tratamento com metilprednisolona 
1 g/dia por cinco dias. Nesse momento, as análises do LCR revelaram níveis fortemente aumentados 
de IL-8, TNF-α e β2 -microglobulina. Os biomarcadores para lesão neuronal foram normais. Após 
a primeira infusão, o paciente melhorou, tornou-se alerta e capaz de executar tarefas simples sob 
comando e repetir palavras únicas. Uma vez terminada a terapia com esteroides, ele exibiu apenas 
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desinibição leve e estado de alerta flutuante. A ressonância 9 dias após a admissão foi normal. Um 
amplo rastreamento imunológico de encefalite imunomediada foi negativo. Dez dias após a admissão, 
as concentrações de proteína no LCR diminuíram, mas a pleocitose linfocítica aumentou. O IL-8 e o 
TNF-α no LCR diminuíram, enquanto os valores de IL-6 e β2-microglobulina foram estáveis. Dadas as 
alterações neuroinflamatórias restantes, prednisona oral foi iniciada com redução progressiva. Na 
alta, onze dias após a internação, paciente apresentou exame neurológico normal.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram atendidos, o que indica razoável qualidade metodológica. As 
características demográficas do paciente previamente aos sintomas clínicos não 
foram descritos; ademais, os eventos adversos possivelmente relacionados aos 
tratamentos administrados não foram documentados. O estudo é relevante por 
trazer manifestações não pulmonares da infecção por SARS-CoV-2, além de um 
manejo bem sucedido.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Relato de caso de paciente, homem, 70 anos, internado após apresentar tosse seca, febre 
crescente, astenia e dispneia. Após diagnóstico de COVID-19, iniciou tratamento com lopinavir/
ritonavir e hidroxicloroquina. Após sete dias, houve piora no quadro clínico do paciente. Deste 
modo, foi iniciado o tratamento com tocilizumabe. Poucas horas após a administração do fármaco, 
o paciente apresentou uma erupção cutânea generalizada com prurido, “semelhante ao eritema 
tóxico”. A contagem de células sanguíneas mostrou eosinofilia grave (2,2 x 109/L) com tendência 
crescente. Então, foi iniciado tratamento com metilprednisolona duas vezes ao dia. Nos dias seguintes, 
os sintomas relacionados à COVID-19 foram normalizados e a carga viral tornou-se negativa. Dez dias 
após início do tratamento com metilprednisolona, o paciente ainda apresentava erupções cutâneas. 
Reações hipereosinofílicas em pacientes sob terapia com tocilizumabe foram relatadas em pacientes 
com doenças auto-imunes. Esse é o primeiro relato em pacientes com COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 6/8 critérios foram contemplados, revelando uma boa qualidade 
metodológica. No entanto, não há descrição detalhada das características 
demográficas do paciente e seu histórico médico.
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LOPINAVIR/RITONAVIR, CLOROQUINA E 
HIDROXICLOROQUINA, REMDESIVIR E GLICOCORTICOIDES
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Nesse estudo, os autores avaliaram a eficácia do tratamento de pacientes com casos graves de 
COVID-19. Lopinavir/ritonavir: os dados existentes apontam que esta terapia não mostrou diferença 
estatisticamente significante para avaliação da mortalidade em 28 dias e depuração viral em casos 
graves de COVID-19. No entanto, os pacientes tratados com essa terapia permaneceram menos 
tempo na UTI e apresentaram maior taxa de melhora clínica em 14 dias, quando comparados ao 
grupo controle. Cloroquina e hidroxicloroquina: um estudo inicial na França demonstrou que o 
tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina levou a negativação da carga viral de SARS-CoV-2. 
Mas o tamanho amostral deste estudo foi pequeno demais para obter resultados estatísticos entre 
os grupos. Em um outro artigo envolvendo mais de mil pacientes, os autores demonstraram que a 
taxa de progressão da doença em pacientes em uso de hidroxicloroquina + azitromicina foi de 4,3%, 
e a taxa de mortalidade entre esses pacientes foi de 0,47%. Porém, nesse estudo não teve um grupo 
controle e ainda não passou pelo processo de revisão por pares. Remdesivir: em um estudo com 
pacientes que fizeram uso compassivo dessa terapia foi observado que, após o início do tratamento, 
68% dos 53 pacientes tinham remissão dos sintomas e a taxa de mortalidade foi de cerca de 18%. 
No entanto, o estudo apresentou braço único, curto tempo de acompanhamento e falha na coleta 
quantitativa de carga viral. Glicocorticoides: podem ser usados em aplicações de curta duração e 
baixa dose em pacientes que estão em alto risco de progressão da doença. Os autores sugerem que 
essa terapia não seja eficiente no tratamento de formas graves.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. O artigo levanta e discute estudos sobre a eficácia de alguns 
tratamentos de casos graves de COVID-19. Das quatro terapias avaliadas pelos 
autores, apenas o tratamento com glicocorticoides foi bem detalhado. Em 
leitura crítica, percebe-se certa tendência dos autores em recomendar o uso 
da terapia com glicocorticoides em detrimento dos demais tratamentos.

HIDROXICLOROQUINA
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ SUÍÇA

Neste documento, os autores apresentam o resultado da reunião onde foram discutidas questões 
sobre as doses de cloroquina (CLQ) e hidroxicloroquina (HCQ), selecionadas para o ensaio clínico 
multinacional “SOLIDARITY”, que objetiva avaliar a eficácia dessas terapias, entre outras, contra a 
COVID-19. Os autores informam que a atividade da CLQ/HCQ contra o vírus SAR-CoV-2 é observada 
apenas em altas concentrações; portanto, se houver algum benefício com esses fármacos, é provável 
que sejam exigidas altas concentrações de fármaco livre no plasma para produzir altas concentrações 
no epitélio respiratório infectado. Foi descrito que a dose de CQ/HCQ empregada no protocolo 
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SOLIDARITY destinava-se a explorar a chance máxima de sua eficácia terapêutica. De fato, alguns 
participantes observaram que o protocolo SOLIDARITY está usando a dose mais alta de CQ, quando 
comparada às doses de qualquer estudo recente, ou protocolos de acesso expandido que utiliza a CLQ 
contra a COVID-19. Alertam que essas altas doses devem ser equilibradas em relação à toxicidade, 
principalmente cardiovascular, observada com esses medicamentos. Nesse sentido, destacam que é 
crucial ter cautela e levar a sério as preocupações de segurança. Sugerem que o monitoramento de 
segurança, principalmente cardíaco, deva ser considerado no protocolo de pesquisa. Por outro lado, 
acreditam que o aparecimento de toxicidade grave (hipotensão, arritmias, convulsões) é improvável 
nas doses escolhidas para o estudo, e esperam que os pacientes tolerem bem essas doses, assim 
como toleram nos tratamentos contra malária. Por fim, informam que o estudo deve continuar nos 
locais onde o protocolo já foi aprovado, especialmente onde existe a capacidade clínica de garantir o 
monitoramento de segurança dos pacientes.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de um registro dos principais pontos discutidos por 4 
pesquisadores envolvidos com a elaboração do protocolo SOLIDARITY. Apesar 
de ser uma “consulta informal sobre a dose de cloroquina e hidroxicloroquina”, 
tal qual mencionado no título do documento, observou-se que não foram 
relatadas as doses desses fármacos selecionadas para o estudo. Foram discutidas 
principalmente questões sobre farmacocinética e segurança da CLQ, que 
devem ser levadas em consideração por aqueles pesquisadores diretamente 
envolvidos com o protocolo clínico. Cabe ressaltar que vários hospitais brasileiros 
estão participando desse estudo, portanto, é prudente que tais pesquisadores 
procurem acompanhar as atualizações decorrentes desse documento.

OZONIOTERAPIA
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Foi realizada revisão narrativa com enfoque no efeito citoprotetor da ozonioterapia (OT), 
principalmente através da modulação das vias NF-kappaB/Nrf2 e das citocinas IL-6 e IL-1 β. A revisão 
incluiu 74 artigos originais. Dentre as ações potenciais do ozônio em doenças virais, estão o uso 
como terapia adjuvante e complementar, já que não seria capaz de atingir concentrações suficientes 
nos tecidos para ter efeitos diretos sobre os vírus. Sendo assim, ela pode ser útil no tratamento 
clínico das complicações secundárias ao SARS-CoV-2, por possuir mecanismo citoprotetor, e por ter 
se mostrado efetivo em reduzir o dano tecidual causado pela inflamação e estresse oxidativo. As vias 
de administração sistêmica recomendadas são: O3SS (solução salina ozonizada), auto-hemoterapia 
(MAH), ozonização e oxigenação extracorpórea de sangue (Extracorporeal blood oxygenation and 
ozonation — EBOO). Os autores concluem que o mecanismo de ação da OT já foi clinicamente 
comprovado em outras infecções virais, além disso, defendem que, qualquer impacto, mesmo que 
pequeno, na redução dos dias de internação, especialmente em UTI, poderia levar a um alto benefício 
na atual situação de limitação dos serviços de saúde. Porém, reforçam que são necessárias mais 
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pesquisas para elucidar o potencial papel citoprotetor da OT no tratamento de lesões de órgãos 
induzidas pelo COVID-19, preferencialmente a condução de ensaios clínicos controlados.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Os autores 
buscaram artigos nas bases: MEDLINE/PubMed, SciELO, LILACS, PAHO, EMBASE, 
ZOTERO ISCO3, WHO International Clinical Trials Registry Platform e NIH. U.S. 
National Library of Medicine. Incluíram 74 artigos originais e recomendaram o 
uso da OT como tratamento complementar para a COVID-19, em analogia com 
outras doenças, incluindo virais, e considerando as complicações inflamatórias 
ocasionadas pelo SARS-CoV-2.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA 
ANGIOSTENSINA (IECA) E BLOQUEADORES DE RECEPTORES 
DA ANGIOSTENSINA 2 (BRA)
REVISÃO NARRATIVA \ ESPANHA, ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

O estudo retoma a discussão sobre a possibilidade de que medicamentos anti-hipertensivos 
[inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores da 
angiotensina (BRA)] possam exercer efeitos deletérios ou benéficos em pacientes com COVID-19. A 
hipertensão é um dos fatores mais importantes associados ao mau prognóstico em um estágio inicial 
da infecção por COVID-19. No entanto, a hipertensão também se associou a níveis basais diminuídos 
da expressão de enzima conversora de angiotensina II (ACE2). Infelizmente, a maioria dos primeiros 
estudos com COVID-19 não foi ajustada para idade ou outras comorbidades. Ademais, é muito difícil 
identificar com precisão todas as terapias médicas antes da admissão nos prontuários. Portanto, 
embora o número de pacientes fatais positivos para COVID-19 tratados com IECA tenha sido mais 
do que o dobro do número daqueles tratados com BRA, não se pode concluir definitivamente os 
riscos ou benefícios dessas terapias devido a variáveis de confundimento, como idade, presença de 
hipertensão e de comorbidades não identificadas. De acordo com as diretrizes atuais, os pacientes 
com hipertensão devem continuar tomando medicamentos anti-hipertensivos conforme prescrito 
sem interrupção.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. No entanto, o estudo é robusto e considera as evidências recentes 
sobre o tema, realizando análises críticas e identificando lacunas de pesquisa.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em11/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04382625/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 Kootenai Health; 
Washington State 
University

2 NCT04381884/ 
Argentina

Antiparasitário Ivermectina Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 Laboratorio Elea 
Phoenix S.A.

3 NCT04382066/ 
Espanha

Antineoplásico Plitidepsin em 
escalonamento de doses

Sem comparador Recrutando 11/05/2020 PharmaMar; Apices 
Soluciones S.L.

4 NCT04382586/ EUA Antineoplásico Zanubrutinib Placebo Ainda não recrutando 11/05/2020 BeiGene

5 NCT04381962/ Reino 
Unido

Antibiótico sistêmico 
simples

Azitromicina Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 University of Oxford; 
Pfizer

6 NCT04382755/ Bélgica Imunomodulador  Zilucoplan Placebo Ainda não recrutando 11/05/2020 University Hospital, 
Ghent; UCB Pharma

7 NCT04382651/ País 
não declarado

Anti-inflamatório  MAS825 Placebo Ainda não recrutando 11/05/2020 Novartis 
Pharmaceuticals; 
Novartis

8 NCT04381858/ México Imunoterapia Plasma convalescente Imunoglobulina Recrutando 11/05/2020 Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo

9 NCT04382053/ País 
não declarado

Múltiplas indicações DFV890 Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 Novartis 
Pharmaceuticals; 
Novartis

10 NCT04381988/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina + 
radioterapia

Placebo + radioterapia Recrutando 11/05/2020 Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center

11 NCT04382040/ Israel Imunomodulador ArtemiC (Artemisinina, 
Curcumina, Boswellia e 
vitamina C em formulação 
micelar)

Placebo Ainda não recrutando 11/05/2020 MGC Pharmaceuticals 
d.o.o
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em11/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

12 NCT04382547/ Belarus Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas da 
mucosa olfativa alogênica

Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 Institute of Biophysics 
and Cell Engineering 
of National Academy 
of Sciences of Belarus; 
Belarusian State 
Medical University

13 NCT04381936/ Reino 
Unido

Antivirais; 
Cortcosteróides; 
Antmalárico; 
Antibiótico; Produto 
Biológico

Lopinavir / ritonavir; 
Corticosteróide; 
Hidroxicloroquina; 
Azitromicina; Tocilizumabe

Tratamento padrão Recrutando 11/05/2020 University of 
Oxford; UK Research 
and Innovation; 
National Institute 
for Health Research, 
United Kingdom; 
Wellcome|Bill 
and Melinda 
Gates Foundation; 
Department for 
International 
Development, United 
Kingdom; Health Data 
Research UK; Medical 
Research Council 
Population Health 
Research Unit; NIHR 
Clinical Trials Unit 
Support Funding

14 NCT04382846/ Egito Antimalárico; 
Antiparasitário; 
Antibiótico

Nitazoxanida e azitromicina; 
Ivermectina e cloroquina; 
Ivermectina e Nitazoxanida

Nitazoxanida, 
Ivermectina e 
Azitromicina

Ainda não recrutando 11/05/2020 Tanta University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em11/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

15 NCT04382768/ 
Argentina

Anti-inflamatório Ibuprofeno hipertônico 
inalatório

Sem comparador Inscrição por convite 11/05/2020 Química Luar SRL; 
National Council of 
Scientific and Technical 
Research, Argentina; 
Centro de Excelencia en 
Productos y Procesos 
Córdoba

16 NCT04382924/ 
Austrália

Antifibrótico NP-120 (Ifenprodil) Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 Algernon 
Pharmaceuticals; 
Novotech (Australia)

17 NCT04382950/ Egito Produto biológico Enzima do tipo receptores 
bacterianos recombinantes 
ACE2 de B38-CAP (rbACE2) 
+ ácido 13 cis retinóico 
aerossolizado

Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/05/2020 Kafrelsheikh University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Aliança COVID-19 
Brasil II: pacientes graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIB para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento 
de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus 
(SARS-Cov-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em 
pacientes hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas – 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/2020 Avaliação de protocolo de tratamento COVID-19 com associação de cloroquina/
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III: Casos Graves – Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo clínico fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada 
pelo novo Coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio clínico pragmático controlado randomizado multicêntrico da eficácia de dez dias de 
cloroquina no tratamento da pneumonia causada por SARS-CoV-2

CEPETI – Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de SARS-CoV-2 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda 
grave em pacientes com COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV-2) – Brace Corona Trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) – Coalizão COVID-19 Brasil V – pacientes 
não hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e 
segurança da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral 
de participantes com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2 e que não apresentam 
indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (Sp)

17 08/04/2020 Efetividadede um protocolo de testagem baseado em RT-PCR e sorologia para SARS-CoV-2 
sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: 
ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares – 
EBSERH

18 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação de 
hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro – Santos – SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia 
e segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no 
tratamento da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private Operadora de Saude LTDA

20 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa – DENPE

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

22 14/04/2020 Efeitos da terapia com nitazoxanida em pacientes com pneumonia grave induzida por SARS-CoV-2 Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

25 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

26 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 
SAMARITANO LTDA

27 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp) e informados em 22/04/2020.

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

28 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

29 18/04/2020 Estudo clínico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o 
tratamento de COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

30 21/04/20 Avaliação do uso terapêutico da hidroxicloroquina em pacientes acometidos pela forma leve da 
COVID-19: ensaio clínico randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°28

BUSCA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 12 ARTIGOS E 15 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

Estudo retrospectivo para avaliar a eficácia de tocilizumabe (TCZ) em acometidos por COVID-19. 
Os desfechos clínicos considerados foram óbitos e/ou admissões em unidade de cuidado intensivo. O 
critério de inclusão de pacientes obedeceu a uma série de fatores, incluindo deterioração da saúde 
do paciente, ausência de contraindicação para TCZ, confirmação de COVID-19 por teste de PCR, 
presença de lesões pulmonares, entre outros. O tratamento padrão oferecido a todos os pacientes 
era composto hidroxicloroquina ou lopinavir/ritonavir e eventualmente corticoides (sem indicação 
de doses pelos autores). Dois grupos foram definidos. O grupo TCZ foi composto por 20 pacientes 
que receberam o tratamento padrão e TCZ (entre 1 e 2 doses — sem especificação) durante 13 
dias. O grupo controle, de 25 pessoas, não foi administrado com TCZ, apenas o tratamento padrão 
durante 18 dias. O grupo TCZ apresentou índice de comorbidade de Charlson maior do que o grupo 
controle (média: 5,3 [DP: ± 2,4] vs. média: 3.4 [DP: ±2,6]; p = 0,014); tempo e volume de oxigenação 
suplementar também foi maior no grupo TCZ (13L/min vs. 6L/min, p < 0,001 e 12 dias vs. 4 dias, p 
= 0,009). Contudo, sobre os desfechos observados (óbitos e/ou admissões em unidade de cuidado 
intensivo), a proporção foi maior no grupo controle (72% vs. 25%, p = 0,002), assim como a necessidade 
de ventilação mecânica. Eventos de óbito foram maiores no grupo controle, apesar de não mostrar 
significância estatística (48% vs. 25%, p = 0.066). Por último, quando os desfechos são avaliados em 
conjunto, há clara proporção maior de indivíduos do grupo controle sofrendo óbito ou admissão em 
unidades de cuidado intensivo (25% vs. 72%, p = 0,002). Os autores discutem que há evidências claras 
de melhores desfechos no grupo TCZ, porém admitem necessidade de outros estudos que superem 
o reduzido número amostral por eles analisado.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7/10 critérios elegíveis foram atendidos, revelando qualidade metodológica 
moderada. No entanto, é possível observar algumas fragilidades, como o 
número amostral pequeno, estudo realizado em apenas um centro, ausência 
de estratégia para se contornar fatores de confusão e omissão sobre as doses 
das drogas administradas. Além disso, há equívoco na classificação do tipo de 
estudo pelos autores, pois o mesmo deve ser tratado como coorte retrospectiva, 
e não como caso-controle. Com base nas fragilidades apontadas, os resultados 
do estudo devem ser interpretados com cautela.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO DE TOXICOLOGIA \ FRANÇA

Neste estudo, foi avaliado a farmacocinética da hidroxicloroquina (HCQ) em pacientes com 
COVID-19, visto que vários esquemas terapêuticos e dosagens desse medicamento são utilizados, 
porém ainda não há informações sobre sua farmacocinética nessa população. Para alcançar os 
objetivos, foram coletadas amostras de sangue de 57 pacientes com COVID-19 por 7 dias e as 
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4

concentrações foram comparadas com perfis cinéticos simulados. Como atualmente não há diretrizes 
claras para um regime de dosagem ideal, diferentes regimes posológicos foram aplicados: regime 
1 (200 mg 3 vezes ao dia); regime 2 (400 mg 2 vezes no dia 1 seguido por 200 mg 3 vezes ao dia); 
regime 3 (400 mg 2 vezes no dia 1 seguido de 400 mg 1 vez ao dia) e regime 4 (600 mg 2 vezes no dia 1 
seguido de 400 mg 1 vez ao dia). Para o regime 4, usado exclusivamente para pacientes em unidades 
de terapia intensiva, os comprimidos foram triturados e administrados por tubo de alimentação. Os 
autores discorrem que ainda não há um limite de eficácia para o tratamento da HCQ e descrevem que 
os resultados obtidos variaram de não detectável a 0,2 mg/L em todos os regimes medicamentosos. 
Em seguida, discutem que vários estudos sugerem que a concentração plasmática de HCQ não deve 
exceder 1 mg/L, porém essa recomendação deve ser interpretada com cautela, pois os pacientes com 
COVID-19 podem receber co-prescrições que podem piorar a cardiotoxicidade da hidroxicloroquina 
(por exemplo, azitromicina) ou apresentar problemas cardíacos preexistentes junto com a COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de estudos de farmacocinética e 
farmacodinâmica. Em leitura crítica, os autores não descrevem ou discutem os 
dados obtidos, apresentando-os somente em formato de tabela. Além disso, o 
tamanho amostral de cada regime e cada dosagem variou de 1 a 14 pacientes, 
o que dificulta a análise e interpretação dos dados. Os autores não mencionam 
se outras medicações foram administradas concomitantemente, que poderiam 
reduzir a absorção ou alterar o metabolismo hepático da HCQ.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Nesta coorte retrospectiva, os pesquisadores avaliaram a eficácia da hidroxicloroquina (HCQ), 
associada ou não à azitromicina (AZM), a partir de uma amostra aleatória de 1438 pacientes 
hospitalizados com COVID-19 (confirmada por RT-PCR), admitidos em 25 hospitais da região 
metropolitana de Nova York. A mortalidade hospitalar (desfecho primário), o número de paradas 
cardíacas e os achados anormais no eletrocardiograma (arritmia ou extensão QT) foram comparados 
entre 4 grupos de pacientes: aqueles que receberam HCQ + AZM (n = 735, ou 51.1%), os que 
receberam somente HCQ (n = 271, ou 18.8%), os que receberam somente AZM (n = 211, ou 14,7%), e 
o grupo controle (n = 221, ou 15,4%), que não recebeu nenhum dos 2 medicamentos. Os resultados 
clínicos (análise não ajustada) por grupo de tratamento indicaram que foram observadas diferenças 
significativas na mortalidade hospitalar entre os grupos: HCQ + AZM (n = 189, 25,7% [IC95%, 22,3% 
— 28,9%]), HCQ isolada (n = 54, 19,9% [IC95%, 15,2% -24,7%]), AZM isolada (n = 21, 10,0% [IC 95%, 
5,9% -14,0%]) e controle (n = 28, 12,7 [IC 95%, 8,3% -17,1%]). Já na análise primária, após ajuste 
para dados demográficos, hospital específico, condições preexistentes e gravidade da doença, não 
foram encontradas diferenças significativas na mortalidade entre os pacientes que receberam HCQ 
+ AZM (HR ajustado = 1,35 [IC 95%, 0,76-2,40]), apenas HCQ (HR ajustado = 1,08 [IC 95%, 0,63-
1,85]) ou AZM isolada (HR ajustado = 0,56 [IC 95%, 0,26-1,21]), em comparação com nenhum dos 
medicamentos (grupo controle). Achados anormais de ECG foram mais comuns entre os pacientes 
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5

que receberam HCQ + AZM e HCQ isoladamente. No entanto, em modelos de regressão logística, 
não houve diferenças significativas entre os grupos. Em relação às paradas cardíacas, estas foram 
mais frequentes em pacientes que receberam HCQ + AZM, em comparação com pacientes que não 
receberam nenhum medicamento, mesmo após análise ajustada. Os autores concluem, a partir 
dos resultados obtidos, que o tratamento com HCQ, AZM, ou ambos (HCQ + AZM), em comparação 
com nenhum dos tratamentos, não foi significativamente associado a diferenças na mortalidade 
hospitalar. No entanto, alertam que a interpretação desses achados pode ser limitada pelo desenho 
observacional utilizado.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10/11 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. Trata-se 
de um estudo com grande número amostral, que selecionou, de forma aleatória, 
pacientes com internações hospitalares longas, complicadas e contínuas. Algumas 
limitações do estudo foram apontadas pelos próprios autores: o estudo avaliou 
apenas as mortes hospitalares, dessa forma, possíveis mortes fora do ambiente 
hospitalar podem não ter sido computadas nas análises. Vários fatores de confusão 
foram identificados e levados em consideração durante as análises estatísticas. 
Contudo, alguns fatores em potencial, como marcadores inflamatórios associados 
à gravidade da COVID-19, não foram medidos com frequência e, portanto, não 
foram considerados nas análises ajustadas (modelagem). Em adição, é provável 
que existam outras incertezas residuais não medidas, devido a fatores não 
incluídos na análise. É possível que alguns eventos adversos, medidos durante 
qualquer período de internação dos pacientes, possam ter sido computados 
antes da administração dos medicamentos (que ocorreu, em média, 1 dia após 
admissão dos participantes). Os intervalos de confiança para alguns dos achados 
são amplos, refletindo limites no poder do estudo para algumas análises. Dado 
o modelo observacional do estudo, ensaios clínicos ainda continuam sendo 
necessários para fornecer evidência causal definitiva do efeito da HCQ e da AZM 
sobre a mortalidade, além de proporcionar uma oportunidade para controlar com 
maior precisão a gravidade do paciente na linha de base, as doses e o momento 
correto da administração desses medicamentos.

(HIDROXI)CLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de estudo descritivo em que é verificado se há fator protetivo contra COVID-19 em 
pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) e que utilizam (hidroxi)cloroquina. Com base em dados 
obtidos nos registros da Aliança Global de Reumatologia — COVID-19 (COVID-19 Global Rheumatology 
Alliance), foram identificados 80 pacientes com LES e COVID-19, em sua maioria mulheres (90%) 
menores de 65 anos. Do total de casos observados, 64% faziam uso de (hidroxi)cloroquina antes da 
infecção por SARS-CoV-2 e a frequência de hospitalização não diferiu entre indivíduos tratados e não 
tratados com (hidroxi)cloroquina [55% (16/29) vs. 57% (29/51); p > 0,05; teste χ2). Também não há 
diferenças significativas entre pacientes que necessitaram de cuidados intensivos (ventilação invasiva 
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6

e não-invasiva, ECMO) que faziam uso ou não da droga (33% vs. 45%). Os autores discutem que 
há indicativos de eficácia de (hidroxi)cloroquina contra COVID-19 em estudos in vitro. Contudo, em 
estudos in vivo, há incertezas sobre as doses necessárias para atingir concentrações eficazes da droga 
no sangue, a qual gira em torno de 6700 ng/mL (EC90), concentração superior ao que é encontrado 
em pacientes com LES e que utilizam a droga (~1679–5038 ng/mL). Por último, ainda não há clareza 
sobre níveis seguros de administração de (hidroxi)cloroquina.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 5/8 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica 
moderada. O estudo demonstra certas fragilidades, como amostra pequena, sem 
identificação de fatores de confusão e comentários sobre histórico dos pacientes 
e critérios para inclusão dos indivíduos nas amostras. Mesmo assim, trata-se de 
comunicação de uma aliança global de pesquisadores em reumatologia com 
informações relevantes no contexto da COVID-19.

NATALIZUMABE
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

O artigo descreve um relato de caso de paciente do sexo masculino de 28 anos de idade em 
tratamento para esclerose múltipla (EM) com anticorpo monoclonal natalizumabe, que foi confirmado 
para COVID-19. Um dos eventos adversos observados no tratamento prolongado com natalizumabe 
para EM foi a redução da resposta imunológica do sistema nervoso central, fazendo com que alguns 
vírus causem leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP). Para mitigar o risco, o paciente em 
questão recebeu o medicamento em intervalos menos frequentes de 6 a 8 semanas, diferente do 
esquema de tratamento aprovado a cada 4 semanas. Os sintomas da COVID-19 tiveram início em 
11 de março, no dia 19 de março, foi internado e tratado com antipiréticos, hidroxicloroquina e 
antibióticos, e teve alta no dia 1º de abril, com duas amostras de swab negativas e melhora clínica. 
Após a recuperação, o natalizumabe foi administrado na janela da dose prolongada (6 a 8 semanas), 
sem agravamento ou novos sintomas. Os autores concluem que não se deve interromper ou atrasar 
o retratamento com natalizumabe por mais de 8 semanas em pacientes recuperados da COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 6/8 critérios. Apesar disso, deve-se ressaltar que relatos de 
caso não produzem evidências robustas para tomada de decisão.
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7

LOPINAVIR/RITONAVIR
RELATO DE CASO \ POLÔNIA

Os autores discutem o surgimento de lesões cutâneas em pacientes com a COVID-19 e 
descrevem o caso de um homem de 35 anos, que, uma semana antes da internação por COVID-19, 
havia sido diagnosticado com neurite óptica e o tratamento prescrito em regime ambulatorial 
incluiu 16 mg de metilprednisolona. Após o diagnóstico e consequente internação, o paciente 
iniciou terapia oral com lopinavir/ritonavir (400/100). Após 10 dias de administração de lopinavir/
ritonavir, o paciente desenvolveu uma erupção cutânea maculopapular com coceira, sendo que não 
apresentava histórico de dermatite de contato, reações adversas prévias a medicamentos ou outras 
reações de hipersensibilidade. Considerando o tratamento prévio com metilprednisolona, decidiu-se 
aumentar a dose de corticosteroides sistêmicos e iniciar o tratamento tópico com corticosteroides 
e anti-histamínicos sistêmicos. Durante 10 dias de seguimento, as lesões cutâneas desapareceram 
quase completamente. Em seguida, relatam que dados coletados por dermatologistas analisando 
lesões cutâneas em 88 pacientes italianos com COVID-19 mostram que um quinto deles desenvolveu 
manifestações cutâneas, porém não foi observada correlação entre a gravidade da doença e as 
manifestações cutâneas. Os autores destacam, no entanto, que mais dados precisam ser obtidos 
para definir o envolvimento cutâneo no curso da infecção por SARS-CoV-2 e que, além do lopinavir/
ritonavir, o darunavir, abacavir ou efavirenz, também já foram relatados como causa de erupção 
cutânea maculopapular. Apesar dessas observações, ainda não se pode afirmar que a erupção 
maculopapular descrita foi decorrente do uso do lopinavir/ritonavir. Por fim, afirmam que há suspeita 
de que a infecção pelo SARS-CoV-2 possa ser um cofator para erupção cutânea maculopapular. No 
entanto, o papel da SARS-CoV-2 na indução de lesões cutâneas ainda é incerto e precisa ser esclarecido 
com base em pesquisas e observações adicionais.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
3/8 critérios foram contemplados. O artigo mescla o relato de caso com 
comentários dos autores sobre possíveis manifestações cutâneas no curso da 
COVID-19, sendo estas associadas ao uso de medicamentos ou não. Trata-se de 
um fato que merece observação para auxiliar na identificação de sintomas da 
COVID-19, sobretudo porque, no caso apresentado, o paciente não apresentou 
sintomas respiratórios e, por isso, mais estudos devem ser conduzidos.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ TURQUIA

Nesse estudo os autores avaliaram três pacientes com efeitos cardíacos adversos após 
administração de hidroxicloroquina (HCQ). No primeiro caso, uma médica de 37 anos, com histórico 
de hipertensão, tomou um comprimido de 200mg de HCQ, por profilaxia, após contato com paciente 
diagnosticado com COVID-19. Algumas horas depois deu entrada em UTI com diagnóstico de 
taquicardia supraventricular e extra-sístoles ventriculares (180 bpm e intervalo QTc de 506 ms). Após 
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8

tratamento para os sintomas cardíacos a paciente recebeu alta. No segundo caso, um homem de 58 
anos, hipertenso e positivo para COVID-19, foi hospitalizado após queixa de taquicardia, fraqueza 
muscular e falta de ar. No momento da admissão, ele estava usando HCQ 200 mg, azitromicina 
500 mg e oseltamivir 75 mg. Seus sintomas começaram 24 horas após as doses iniciais. O ECG 
revelou prolongamento do QTc em 500 ms. O tratamento com HCQ foi suspenso. No dia seguinte, 
o ECG mostrou intervalo QTc de 457 ms. Mesmo com a condição cardíaca normalizada, o paciente 
permaneceu internado por 12 dias até receber alta. No terceiro caso, um médico de 24 anos, sem 
qualquer comorbidade, foi recebido em ambulatório devido a náusea, fraqueza e taquicardia. Suas 
queixas começaram após duas doses profiláticas com HCQ para COVID-19. Sua frequência cardíaca 
era 110 bpm com taquicardia sinusal e intervalo QTc de 430 ms. A HCQ foi descontinuada e suas 
queixas melhoraram em uma semana. Apesar da recomendação de Gendrot et al. (2020) para uso da 
hidroxicloroquina como medida profilática da COVID-19, esses resultados sugerem que esta terapia 
não deva ser utilizada com esta finalidade.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
5/8 critérios foram contemplados, revelando razoável qualidade metodológica. 
No entanto, não há descrição detalhada das características demográficas dos 
pacientes, nem do histórico médico. Além disso, os testes e os resultados de 
cada intervenção foram superficialmente descritos.

REMDESIVIR
ARTIGO DE OPINIÃO \ REINO UNIDO

Este trabalho discute questões sobre os resultados do ensaio clínico sobre os benefícios do 
remdesivir no tratamento da COVID-19, anunciados pelo NIH e NIAID, seguida de rápida autorização 
pelo FDA. O principal resultado do ensaio clínico foi a redução do tempo de recuperação (31% mais 
rápido) em relação ao grupo que recebeu placebo (p <0,001). No entanto, os autores discutem que não 
foram apresentados resultados completos do estudo, portanto, não existem informações disponíveis 
sobre os métodos, outros resultados e ainda sobre a análise dos dados. A interrupção do braço que 
recebeu placebo pode ser prematura, já que nenhum benefício de mortalidade foi demonstrado para 
o remdesivir (11% vs. 8%, p = 0.059), a tendência de resultados significativos pode não ser mantida 
ao longo do estudo. Apenas dois dos 27 resultados previstos no registro do ensaio clínico foram 
anunciados, o que leva a crer que somente os resultados favoráveis ao medicamento tenham sido 
divulgados, além disso, as razões para não apresentar os outros resultados não foram declaradas. 
Os autores reforçam que um novo resultado primário tem sido usado para informar as políticas, 
sem os demais resultados do ensaio clínico. Não há boas evidências de que ele reduza o número 
de mortes pela COVID-19, já que, em um estudo publicado na Lancet, o remdesivir não se mostrou 
capaz de reduzir a mortalidade, tempo de melhora clínica, necessidade de ventilação mecânica e a 
carga viral. Os autores concluem que apesar da urgência que a pandemia impõe, substituir resultados 
não declarados por resultados isolados, e resultados modestos por resultados mais importantes, não 
ajuda os doentes da atual pandemia ou em outro momento da doença.8
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9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, o artigo atendeu 5/6 critérios. Os principais pontos fortes foram a 
exploração dos motivos de divulgar alguns resultados em detrimento de outros 
previstos no próprio ensaio clinico, caracterizando viés de relato seletivo.

REMDESIVIR, FAVIPIRAVIR, HIDROXICLOROQUINA, 
CLOROQUINA E AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ GANA, UGANDA, CHINA

Neste artigo de revisão, os autores discorreram sobre medicamentos mais utilizados globalmente 
no tratamento da COVID-19. Devido à fisiopatologia desconhecida do vírus, são propostas combinações 
terapêuticas a fim de melhorar a resposta de diminuição da carga viral, bem como impedir a 
progressão da lesão pulmonar. Os pontos chaves dos medicamentos apresentados são descritos. 
O favipiravir foi bastante utilizado na Influenza, impedindo a replicação viral. Na COVID-19, não há 
estudos clínicos robustos disponíveis. O remdesivir é visto como uma droga promissora por causa de 
resultados de estudos in vitro, devido ao seu amplo espectro contra coronavírus, bem como o SARS-
CoV-2. Em estudos clínicos observou-se, a partir de seu uso, uma melhora na taxa de oxigenação. 
No que se refere aos eventos adversos observados: choque séptico, lesão renal aguda e hipotensão, 
bem como lesões hepáticas pela alteração das transaminases. A azitromicina tem sido administrada 
em pacientes com a COVID-19 devido sua ação anti-bacteriana em uma infeção secundária. Em 
estudos in vitro, demonstrou-se atividade sinérgica com alguns antivirais. Os estudos com o uso da 
azitromicina possuem muitas fragilidades, portanto a sua eficácia ainda não está definida. Cloroquina 
e Hidroxicloroquina são conhecidas como indicação terapêutica para a malária e artrite reumatoide e 
com relativa segurança e tolerabilidade. Embora na indicação para tratamento da COVID-19, a partir 
do uso de uma outra posologia, necessita-se de um monitoramento cardíaco, devido ao risco de 
arritmias. Em estudo clínico em pacientes grávidas com o uso de CQ ou HCQ, observou-se toxicidade 
ocular. Até o momento, o uso de HCQ na COVID-19 permanece inconclusivo. Os autores ratificam 
que a associação de azitromicina com cloroquina seja cardiotóxica e sugerem que o remdesivir e o 
favipiravir seriam opção de uso em associação com a azitromicina na terapêutica da COVID-19. Por 
fim, concluem que, pela ausência da definição de um tratamento para essa doença, os métodos de 
barreira física, isolamento social e uso de máscaras devem ser mantidos.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, observou-se que os autores descrevem a 
metodologia de busca de sua bibliografia, embora não informem os critérios de 
seleção destes estudos. Muitos dos estudos selecionados foram observacionais 
e relato de casos, com fragilidades descritas, sendo poucos os estudos clínicos 
randomizados. Desta forma, o que foi exposto pelos autores não subsidia a 
tomada de decisão clínica referente aos medicamentos apresentados.
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TERAPIAS DIVERSAS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Corticosteroides, lopinavi/ritonavir, darunavir/cobicistate, remdesivir, cloroquina, 
hidroxicloroquina, azitromicina, tociluzumabe, plasma covalescente: Os autores discorrem sobre a 
COVID-19 nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 (DM1/DM2). 1) Descrevem como a DM 
afeta a COVID-19: embora não haja uma literatura que evidencie a predisposição desses pacientes 
ao contágio pelo SARS-CoV-2, muitos dos pacientes com DM1/DM2 manifestam sintomas graves da 
doença e morrem pela COVID-19. O paciente diabético possui imunidade inata comprometida e, ao 
contrair a COVID-19, responde de forma intensa, produzindo uma grande quantidade de citocinas, 
causando maior lesão pulmonar. Possuem maior concentração sérica de D-dímero e assim uma 
maior ativação do sistema hemostático. Além disso, o uso de IECA e BRA aumenta a expressão de 
receptores de ECA2, atuando em maior entrada do vírus na célula. 2) Descrevem como a COVID-19 
afeta a DM: estudos pré-clínicos sugerem que a infecção por SARS-CoV-2 está relacionada à piora 
do controle glicêmico, agravamento da resistência à insulina e ainda no quadro da infecção, a 
hipocalemia a partir do aumento da aldosterona, ocasionando a piora do controle glicêmico. Sendo 
assim, os autores consideram a fisiopatologia dessas doenças e descrevem como os medicamentos 
mais utilizados como terapêutica da COVID-19 agem no perfil glicêmico e perfil lipídico de pacientes 
diabéticos com infecção por SARS-CoV-2: corticosteroides (hiperglicemia/dislipidemia), lopinavir/
ritonavir (lipodistrofia/dislipidemia), darunavir/cobicistate (lipodistrofia e hiperglicemia/dislipidemia), 
remdesivir (aumento da glicose sérica/aumento de lipídio sérico), Interferon-b1 (lesão na imunidade 
das células B/dislipidemia); cloroquina/hidroxicloroquina (melhora o perfil glicêmico em DM2/
melhora o perfil lipídico em DM2), azitromicina (risco de disglicemia/dislipidemia), tociluzumabe 
(melhora o perfil glicêmico e diminui a hemoglobina glicada em DM/altera o perfil lipídico em DM). 
Desta forma, a partir do risco em potencial de paciente com DM ter a forma grave da COVID-19, os 
autores sugerem manter o uso dos medicamentos IECA/BRA e, de forma profilática e com cautela, 
administrar esses medicamentos apresentados.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, observou-se que os autores descrevem a 
metodologia de busca de sua bibliografia, embora não informem os critérios de 
seleção destes estudos. Quando descrevem o efeito da COVID-19 no perfil de 
glicose em pessoas com diabetes mellitus, trata-se de achados mais empíricos 
e teóricos, portanto devem ser validados em estudos clínicos. A COVID-19 
ainda com sua fisiopatologia muito desconhecida, há ainda muitas hipóteses 
que devem ser validadas em estudos com tamanho amostral maior e com 
delineamentos mais robustos. A revisão é importante por explorar achados em 
pacientes com DM, bem como a terapêutica discutida na COVID-19.
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MEDICAMENTOS DIVERSOS
ARTIGO DE OPINIÃO \ ITÁLIA

Lopinavir/Ritonavir, interferon α, cloroquina, arbidol, ribavirina, hidroxicloroquina, 
azitromicina, ivermectina, remdesivir, tocilizumabe, calmostat, losartana e telmisartana: Neste 
artigo de opinião, os autores descrevem o resultado de alguns artigos em que a eficácia de diversos 
fármacos vem sendo avaliada, de forma off-label, contra a infecção por SARS-COV-2. Foram relatados 
estudos sobre os seguintes fármacos: lopinavir/ritonavir, interferon α, cloroquina, arbidol, ribavirina, 
hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, remdesivir, tocilizumabe, calmostat, losartana e 
telmisartana. Após a apresentação dos resultados, sejam eles de estudos in vitro ou in vivo, os autores 
discutem brevemente as limitações metodológicas encontradas nesses estudos, o que, segundo eles, 
limitam a extrapolação desses resultados para a prática clínica. A partir dessa observação, os autores 
alertam que, até o presente, nenhum dos medicamentos comercialmente disponíveis se mostrou 
realmente eficaz contra a COVID-19, e sustentam a ideia de que o remdesivir está entre os fármacos 
mais promissores. Por fim, informam que vários ensaios clínicos que investigam novas terapias 
ainda estão em andamento, e defendem que a prevenção, o controle, a comunicação ativa e mais 
investimento em pesquisas são as únicas maneiras de superar esse desafio.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de artigos de 
opinião. Os autores partem de uma modesta revisão da literatura científica para 
embasar algumas opiniões emitida no artigo. Contudo, não foram descritas 
as estratégias de seleção das referências mencionadas. Da mesma forma, a 
descrição dos resultados e discussão sobre as limitações dos estudos foi feita de 
forma superficial. Não houve análise das referências relacionadas ao remdesivir 
que apoiem a opinião expressa pelos autores. Por fim, embora não tenham 
sido apresentadas referências que legitimem as recomendações dos autores, 
considera-se que tais sugestões estão coerentes com o cenário atual da pandemia, 
podendo ser de grande valia para a comunidade científica em geral.

VACINA
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ SUÍÇA

Nesse documento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) levanta os ensaios referentes à vacina 
para COVID-19. Aqui são apresentados oito estudos em fase de avaliação clínica e 102 em análise pré-
clínica. A OMS apresenta para esses 110 estudos a plataforma de vacina, tipo de vacina, a instituição 
responsável pelo estudo e o estágio atual do desenvolvimento.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. No documento não consta onde foram realizadas as buscas dos 
ensaios e se houve critérios para inclusão. No entanto, a OMS deixa claro que 
toma medidas razoáveis para avaliar a precisão das informações apresentadas 
nos estudos e que se exime da qualidade, segurança, eficácia, comercialização, 
e/ou violação de quaisquer dados apresentados nesses projetos.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 12/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

1 NCT04385095/ Reino 
Unido

Imunomodulador Interferon beta 1a Placebo Recrutando 12/05/2020 Synairgen Research Ltd.

2 NCT04384497/ Suécia Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 12/05/2020 Joakim Dillner; 
Danderyd Hospital; 
Karolinska University 
Hospital; Karolinska 
Institutet

3 NCT04385043/ Itália Imunoterapia Plasma hiperimune Tratamento padrão Recrutando 12/05/2020 University of Catanzaro; 
Azienda Ospedaliera 
Policlinico "Mater 
Domini"; Azienda 
Sanitaria Provinciale Di 
Catanzaro; Annunziata 
Hospital, Cosenza, Italy; 
Azienda Ospedaliera 
Bianchi-Melacrino-
Morelli

4 NCT04383574/ China Imunoterapia Vacina experimental com 
SARS-CoV-2 inativado em 
escalonamento de doses

Placebo Ainda não recrutando 12/05/2020 Sinovac Research and 
Development Co., Ltd.; 
Sinovac Biotech Co., Ltd

5 NCT04385264/ Suíça Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não recrutando 12/05/2020 Center for Primary 
Care and Public 
Health (Unisante), 
University of Lausanne, 
Switzerland

6 NCT04383535/ 
Argentina

Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 12/05/2020 Hospital Italiano de 
Buenos Aires
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 12/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

7 NCT04383548/ Egito Imunoterapia Hiper imunoglobulinas 
anti-SARS-CoV-2 preparadas 
a partir de plasma 
convalescente

Sem comparador Ainda não recrutando 12/05/2020 Assiut University

8 NCT04384731/ França Surfactante Poractant alfa Sem comparador Ainda não recrutando 12/05/2020 Dr Christophe 
LENCLUD; Versailles 
Hospital

9 NCT04384588/ Chile Imunoterapia Plasma convalescente 
(pacientes com câncer e sem 
câncer)

Sem comparador Recrutando 12/05/2020 Fundacion Arturo Lopez 
Perez; Confederación 
de la Producción y del 
Comercio (CPC); Bolsa 
de Santiago

10 NCT04385199/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 12/05/2020 Henry Ford Health 
System

11 NCT04384380/ Taiwan Antimalárico Hidroxicloroquina Tratamento padrão Recrutando 12/05/2020 Taoyuan General 
Hospital; Center for 
Drug Evaluation, 
Taiwan; Centers for 
Disease Control, 
Taiwan; Taiwan 
Food and Drug 
Administration; 
National Health 
Research Institutes, 
Taiwan

12 NCT04383717/ Egito Imunomodulador Levamisol e isoprinosina Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Ainda não recrutando 12/05/2020 Cairo University

13 NCT04384549/ França Imunoterapia Vacina BCG Placebo Ainda não recrutando 12/05/2020 Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 12/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 

REGISTRO
FINANCIAMENTO

14 NCT04384458/ Brasil Antimalárico Hidroxicloroquina Sem comparador Ainda não recrutando 12/05/2020 Nucleo De Pesquisa 
E Desenvolvimento 
De Medicamentos Da 
Universidade Federal 
Do Ceara

15 NCT04385186/ 
Colômbia

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 12/05/2020 National Blood Center 
Foundation, Hemolife; 
Universidad de 
Antioquia
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 - Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas - HSJ / 
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves  - Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP - HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI - Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. – 
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2)  - Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção de 
hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico confirmado 
ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) - Coalizão Covid-19 Brasil V - Pacientes não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro - Santos - SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private  - Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2 / gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP - HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private  - Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes  
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti - HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir  para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa - DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas - UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo - CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP - HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência - SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°29

BUSCA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS E 10 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



2

SUMÁRIO

Hidroxicloroquina ...................................................................................................................................................................3
Meta-análise rápida 

Hidroxicloroquina e cloroquina .............................................................................................................................................3
Revisão sistemática 

Glicocorticoides.......................................................................................................................................................................4
Revisão sistemática 

Hidroxicloroquina ...................................................................................................................................................................4
Revisão sistemática com meta-análise 

Inibidores da enzima conversora (IECA) e bloqueadores de receptores (BRA) de angiotensina ...................................... 6
Coorte 

Hidroxicloroquina, remdesivir, esteroides, plasma convalescente e anticoagulantes ...................................................... 6
Coorte prospectiva 

Medicamentos antimaláricos ................................................................................................................................................7
Estudo ecológico 

Lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina ..................................................................................................................................8
Estudo transversal 

Hidroxicloroquina, azitromicina, remdesivir, tocilizumabe e plasma convalescente ........................................................ 9
Transversal 

Medicamentos diversos .........................................................................................................................................................9
Relato de caso 

Plasmaferese terapêutica .....................................................................................................................................................10
Série de casos 

Arbidol, cefoperazona/sulbactam e metilprednisolona ....................................................................................................11
Relato de caso 

Terapias diversas ...................................................................................................................................................................11
Revisão Narrativa 

Inibidores do sistema renina-angiostensina .......................................................................................................................12
Revisão narrativa

Teicoplanina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, arbidol, ribavirina e corticosteroides ..........................................13
Revisão narrativa

Referências ............................................................................................................................................................................14

Apêndice 1: Protocolos de Ensaios Clínicos registrados em 13/05/2020 na Base ClinicalTrials.gov  ........................................17

Apêndice 2: Ensaios Clínicos sobre COVID-19 aprovados pela CONEp ....................................................................................19

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



3

HIDROXICLOROQUINA
META-ANÁLISE RÁPIDA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de uma metanálise rápida (MAR), para avaliar se a toxicidade ocular e o comprometimento 
da visão são efeitos colaterais da terapia com hidroxicloroquina. Os autores defendem que rápido 
acesso às evidências é crucial em tempos de crise e por isso fizeram uma MAR combinando uso de 
inteligência artificial com triagem humana, cujo resultado foi obtido em 30 minutos. Como resultado, 
identificaram 11 estudos que analisaram a toxicidade ocular como efeito colateral e estimaram a 
incidência em 3,4% (IC 95%: 1,11 - 9,96). Segundo os autores, a heterogeneidade entre os achados 
individuais do estudo foi alta e a interpretação do resultado deve levar isso em consideração.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 3/16 critérios foram atendidos. O objetivo principal do artigo é defender 
o uso da inteligência artificial para levantamento de evidências. Apesar de ser 
uma ferramenta em potencial para auxiliar na avaliação de riscos para tomada 
de decisões, muitos fatores não foram levados em consideração, o que refletiu 
na baixa pontuação da avaliação de qualidade do artigo. Ressalta-se também 
o fato de o artigo estar em base pré-print, não tendo sido avaliado por pares 
ainda. Portanto seus resultados devem ser interpretados com cautela.

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Uma avaliação sistemática foi realizada para fortalecer o monitoramento contínuo da relação 
benefício-risco para cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, no que concerne à 
redução da carga viral. Após a revisão inicial e a remoção de duplicatas, 15 artigos foram revisados   para 
determinar se eles atendiam a todos os critérios de inclusão; 3 artigos foram incluídos na avaliação 
final. Uma diferença significativa de risco (RD) entre a hidroxicloroquina e o grupo comparador (padrão 
de atendimento) foi encontrada em apenas um estudo (RD = 0,58, IC 95%: 0,17 a 0,98). A diferença de 
risco não foi significativa para os outros dois estudos (RD = -0,07, IC 95%: -0,75 a 0,61; RD = 0,08, IC 95%: 
-0,74 a 0,91). Além disso, não foi identificada diferença significativa de risco entre a hidroxicloroquina 
e o grupo comparador (padrão de atendimento) para o risco de testes anormais da função hepática 
(LFTs) (RD = 0,07, IC 95%: -0,28 a 0,41). Baseado nas análises feitas, nenhuma conclusão pode ser feita 
sobre o perfil de risco-benefício da hidroxicloroquina ou cloroquina no tratamento de COVID-19 em 
comparação com o padrão de tratamento, placebo ou outros tratamentos no momento.2
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 6/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, pois 
não foi realizada metanálise), refletindo baixa qualidade metodológica. Deve-
se ressaltar que o número de estudos avaliados é pequeno, que muitos passos 
para a condução de uma boa revisão sistemática não foram cumpridos e que os 
próprios estudos analisados (Gautret et al., Chen et al. e Huang et al.) possuem 
limitações. Ainda é necessário aguardar o fim de ensaios clínicos randomizados 
para avaliar o risco-benefício do uso da hidroxicloroquina e cloroquina.

GLICOCORTICOIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ITÁLIA, CANADÁ, REINO UNIDO, CHINA E ESPANHA

Foi realizada uma revisão sistemática sobre a eficácia do uso de corticosteroides no tratamento da 
COVID-19. Foram incluídos 542 participantes de quatro estudos, o percentual de pacientes que usavam 
corticosteroides variou de 7,6 a 44,9%. Dois estudos relataram achados negativos em relação ao uso 
de corticosteroides em pacientes com COVID-19, em um deles, o grupo tratado com corticosteroides 
apresentou o dobro de risco de ser admitido em UTI; no outro, a duração da presença de RNA viral 
em swabs e fezes foi quase o dobro do observado nos controles. Outro estudo com 137 participantes 
não relatou nenhum benefício em relação a progressão da doença em curto prazo, com uso de 
metilprednisolona intravenosa (30-80 mg/dia). Apenas um dos estudos, com 201 participantes com 
diferentes estágios de pneumonia por COVID-19, observou que, nas formas mais graves, o uso da dose 
padrão de metilprednisolona reduziu significativamente o risco de morte em 62% (HR: 0,38; IC95%: 0,2-
0,72, p=0,003). Os autores concluíram que a literatura disponível até o momento não incentiva totalmente 
o uso de corticosteroides na COVID-19, porém, alguns achados sugerem que a metilprednisolona poderia 
diminuir a taxa de mortalidade em formas mais graves, e que futuros ensaios clínicos em andamento 
são necessários para entender melhor o papel dos corticosteroides na COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, o estudo atendeu 7/14 critérios aplicáveis, refletindo baixa qualidade 
metodológica. Os principais pontos negativos foram não disponibilização da lista 
de artigos excluídos e respectivas justificativas, não inclusão do risco de viés dos 
estudos, e também não abordagem da heterogeneidade dos estudos incluídos.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE \ TAIWAN

A revisão sistemática incluiu cinco estudos, focados nos benefícios da hidroxicloroquina 
isoladamente ou em combinação com azitromicina, para o tratamento de COVID-19. Havia um total 
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5

de 677 participantes. Para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos, foi empregado o escore médio 
de Downs e Black, avaliado em 19, com variação entre 18 e 22 (uma pontuação mais alta indica menos 
viés). Apenas dois ensaios foram incluídos para a metanálise de efeito na depuração antiviral, na qual 
os autores relatam não ter evidências para verificar se a hidroxicloroquina com ou sem azitromicina 
foi eficaz (OR = 1,95 [IC 95%: 0,19 a 19,73], I-quadrado = 62%). Quanto ao tratamento realizado 
apenas com hidroxicloroquina, a metanálise mostrou um incremento de 1,74 vezes em comparação 
com o grupo controle ao avaliar a depuração viral (IC 95%: 0,51 a 5,91; I-quadrado = 35%). Um 
estudo comparou a eficácia da terapia combinada de hidroxicloroquina e azitromicina com o grupo 
controle e os autores indicaram que houve uma redução na carga viral quando a terapia combinada 
foi usada (OR = 27,18 [IC 95%: 1,29 a 574,32]). A análise combinada implicou uma tendência de que 
o tratamento com hidroxicloroquina com ou sem azitromicina foi eficaz na redução da carga viral (OR 
= 1,72 [IC 95%: 0,26 a 11,50]; I-quadrado = 49%). Os autores fizeram análise de subgrupos de acordo 
com o estado clínico inicial de sintomas e de acordo com a idade. No entanto, o estudo contém erros 
graves de interpretação das medidas de associação usadas e intervalos de confiança bastante largos. 
Na metanálise para comparar os efeitos antivirais do uso de hidroxicloroquina ou combinada com 
azitromicina, os autores indicam inclinação de mais benefícios em relação à redução da carga viral 
no grupo de combinação (OR = 9.94 [ IC 95%: 0,47 a 210,41]). Os autores reportam não haver viés 
de publicação de acordo com gráfico de funil. Os autores concluem dizendo que a hidroxicloroquina 
pode mostrar benefícios na depuração virológica e redução no risco de progressão da doença; que 
a terapia combinada de hidroxicloroquina e azitromicina parece mostrar um efeito sinérgico, além 
disso o uso de hidroxicloroquina foi associado a um aumento da mortalidade.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, somente 8 de 16 critérios foram atendidos, 
indicando qualidade metodológica baixa. A pergunta da revisão sistemática não 
foi estruturada de acordo com o acrônimo PICO, não teve protocolo realizado a 
priori, a extração de dados não foi realizada em duplicata. Ademais, os autores não 
providenciaram a lista de estudos excluídos com os motivos de exclusão. O risco 
de viés dos estudos incluídos foi realizado por uma ferramenta pouco conhecida, 
em detrimento a ferramentas validadas consagradas como a ferramenta de Risco 
de Viés da Cochrane. As fontes de financiamento dos estudos individuais não 
foram descritas. A heterogeneidade entre os estudos foi altíssima, e suas possíveis 
fontes não foram investigadas. Apesar de realizar análise de viés de publicação, 
esta foi erroneamente empregada, pois essa análise somente deve ser realizada 
a partir de 10 estudos, e não com 5. Dessa forma, o viés de publicação pode 
existir e não ter sido identificado. Além das demais limitações, o estudo realizou 
metanálise com 1 estudo para alguns desfechos, o que é equivocado e também 
pode incorrer em viés. Os intervalos de confiança das estimativas sumarizadas são 
extremamente largos e há vários erros de interpretação das análises estatísticas. 
Logo, apesar de o estudo se intitular uma revisão sistemática, o nível de confiança 
dos seus resultados é baixo e deve ser interpretado com cautela.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



6

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA (IECA) E 
BLOQUEADORES DE RECEPTORES (BRA) DE ANGIOTENSINA
COORTE \ REINO UNIDO

Neste estudo, os autores descrevem uma coorte conduzida com 1200 pacientes com COVID-19 
(confirmada por RT-PCR) e hipertensos, com objetivo de verificar se o uso dos fármacos anti-
hipertensivos da classe dos Inibidores da Enzima Conversora de Angiontensina (IECA) ou Bloqueadores 
de Receptores de angiotensina-2 (BRA) aumentaram o risco de infecção grave por COVID-19. A hipótese 
avaliada pelos pesquisadores é de que os IECA e os BRA podem aumentar os níveis dos receptores 
ACE2, responsáveis pela entrada do SARS-COV-2 na célula do hospedeiro, aumentando, assim, o risco 
de quadros mais graves de COVID-19. Para tal, foram utilizados como desfechos as admissões em UTI 
dentro de 21 dias a partir do início dos sintomas e o número de óbitos. Os autores informaram que 
415 dos 1.200 pacientes (34,6%) necessitaram de internação em UTI ou morreram dentro desses 21 
dias. Um total de 399 pacientes (33,2%) estavam em tratamento crônico com IECA ou BRA, além de 
serem significativamente mais velhos e apresentarem mais comorbidades que os demais pacientes. 
Após análise dos dados, os autores relataram que o tratamento com IECA/BRA não foi associado a um 
aumento nas taxas de desfechos graves, com ajuste (OR = 0,63; IC 95%: 0,47-0,84; p <0,01), ou sem 
ajuste para idade, sexo e comorbidades (OR = 0,83; IC 95%: 0,64-1,07). Baseado nesses achados, os 
autores concluem que não houve evidências de aumento da gravidade dos quadros de COVID-19 em 
pacientes hospitalizados, sob tratamento anti-hipertensivo crônico com IECA ou BRA.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
8/11 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica. 
Embora o uso de IECA/BRA tenha sido verificado por meio anotações clínicas, 
cartas ambulatoriais e pedidos de medicamentos, existe a possibilidade de 
não adesão ao tratamento por parte dos pacientes, fato que não foi abordado 
no estudo. Em adição, a influência de outros medicamentos de uso crônico, 
como as estatinas, é um fator de confusão que não foi considerado nas 
análises estatísticas. Não fica claro, no artigo, se todos os pacientes tiveram o 
período de seguimento concluído. Por fim, uma vez que o estudo foi realizado 
em pacientes com COVID-19 que necessitaram de hospitalização, o efeito do 
tratamento crônico com IECA/BRA em casos de pacientes com infecção menos 
grave por SARS-CoV-2 requer mais estudos.

HIDROXICLOROQUINA, REMDESIVIR, ESTEROIDES, PLASMA 
CONVALESCENTE E ANTICOAGULANTES
COORTE PROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Trata-se de uma coorte (retrospectiva e prospectiva) com o objetivo de descrever a evolução 
clínica de mulheres grávidas acometidas por COVID-19 em condições severas e/ou críticas, conduzido 
em 12 instituições entre 5 de março e 20 de abril de 2020. O desfecho primário observado foi o 
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7

tempo de internação (mediana), e desfechos secundários observados foram necessidade de 
oxigenação suplementar, intubação, cardiomiopatias, parada cardíaca, óbito e momento do parto. 
Foram incluídas 64 pacientes, 44 em situação severa e 20 críticas. As pacientes foram tratadas com 
hidroxicloroquina (81%), remdesivir (25%) e esteroides (23%). Todas pacientes dos casos críticos 
e 61% em situação severa receberam anticoagulantes, enquanto uma paciente em estado crítico 
recebeu plasma convalescente. Não foram observados óbitos. Considerando a mediana dos dados, 
o tempo até admissão hospitalar após o início dos sintomas foi de 7 dias (IQR 5-9); dia 8 (IQR: 5-10) 
para início de oxigenação suplementar; dia 9 (IQR: 6-11,5) para intubação em apenas estado crítico; 
dia 8 (IQR: 6-10) para tratamento com hidroxicloroquina; dia 10,5 (IQR: 8,8-12,5) para tratamento 
com remdesivir; dia 13 (IQR: 9-17) para descontinuação de oxigenação suplementar e dia 15 (IQR: 
11,5-20) para resolução dos sintomas de COVID-19. Parto foi observado com mais frequência no 
dia 10 (IQR: 6-1). Sobre evolução clínica, a melhora do estado de saúde foi mais lento nas pacientes 
críticas. Interrupção de oxigenação suplementar: mediana dia 12 (IQR 8-16) vs. dia 17 (IQR 14-22), 
p=0,014; interrupção de febre: dia 9 (IQR: 6-10) vs. 17,5 (IQR: 14- 20,5), p <0,00001; melhora dos 
sintomas: dia 13,5 (IQR: 10-18,5) vs. 20 (IQR: 15,5-22), p=0,029. Com relação ao desfecho primário, 
pacientes em estado severo estiveram hospitalizadas durante 6 dias (IQR: 4,3-7) vs. 12 (IQR: 7-16) 
em casos críticos (p=0,0031). Ocorreram 33 partos, 34% de casos severos e 85% críticos. Quinze 
gestantes em situação crítica tiveram parto pré-termo. Gestantes em estado crítico tiveram idade 
gestacional média menor até o parto (32±4 semanas vs. 37±2, p<0,0001). De 33 neonatos, apenas 1 
testou positivo para COVID-19, mas sem relação com transmissão vertical. Houve 1 caso de parada 
cardíaca e nenhum caso de cardiomiopatia.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal 
Checklist for Cohort Studies, 5/11 critérios foram atendidos, demonstrando 
baixa qualidade metodológica. Não houve acompanhamento de boa parte 
das pacientes, e 13 no total continuaram internadas. Cinquenta por cento das 
pacientes não foram acompanhadas até o parto, limitando o entendimento 
sobre o efeito da COVID-19 durante a gestação, principalmente no que diz 
respeito às implicações sobre os neonatos. Adicionalmente, não há indicação 
das doses implementadas de cada um dos fármacos administrados, impedindo 
uma interpretação da eficácia do tratamento nos dois grupos acompanhados.

MEDICAMENTOS ANTIMALÁRICOS
ESTUDO ECOLÓGICO \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS E CATAR

 Nesse estudo, os autores correlacionaram os casos de COVID-19 com o uso de medicamentos 
antimaláricos em países endêmicos e não-endêmicos para malária. Os países endêmicos selecionados 
foram: Nigéria, Congo, Moçambique, Índia e Uganda. Nesses países, é frequente a utilização de 
antimaláricos pela população. Já os países não-endêmicos selecionados foram: China, Estados 
Unidos, Itália e Espanha. A incidência (Índia = 0,000; Congo = 0,000; Nigéria = 0,000; Moçambique 
= 0,000; Uganda = 0,000 vs. Itália = 0,133; Espanha = 0,120; China = 0,005; Estados Unidos = 0,024; 
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8

p = 0,02) e a taxa de mortalidade (Índia = 0,000; Congo = 0,000; Nigéria = 0,000; Moçambique = 
0,000; Uganda = 0,000 vs. Itália = 0,013; Espanha = 0,008; China = 0,000; Estados Unidos = 0,000; p = 
0,04) por COVID-19 foram significativamente menores nos países que fazem uso frequente de drogas 
antimaláricas. Deste modo, os autores concluem que o uso de medicamentos antimaláricos podem 
ser usados de maneira profilática para proteger a população da infecção por SARS-CoV-2.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar estudos ecológicos. A metodologia 
desse estudo é fragilmente descrita. Nenhum fator de confusão, muito comum 
em estudos transversais, foi mencionado. Apesar da afirmação dos autores 
sobre a proteção de populações em países que fazem uso frequente de 
medicamentos antimaláricos, o desenho equivocado do estudo e a simplória 
análise estatística apresentada impossibilitam tal conclusão.

LOPINAVIR/RITONAVIR, HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ COREIA DO SUL

Os autores realizam a descrição a partir dos registros em prontuários das características de 98 
pacientes, positivos para SARS-COV-2 e atendidos em um serviço de saúde na Coreia do Sul até março 
de 2020. A idade média foi de 55,4±17,1; 70,4% tinham idade maior que 50 anos; 38,8% tinha mais 
de uma comorbidade; 30,6% (30/98) tinha hipertensão; 11,2% (11/98) tinha doença cardiovascular 
e 13,3% (13/98) foram admitidos na UTI. Todos os pacientes receberam antibióticos e 99% (97/98) 
receberam a associação de Lopinavir/ritonavir. A Hidroxicloroquina foi utilizada em 80,6% (79/98) 
dos pacientes e glicocorticoides, em 18,4% (18/98), sendo que esta última terapêutica estava mais 
presente em pacientes na UTI. Entre os biomarcadores, a proteína C reativa estava elevada em 
67,8% (61/98) pacientes. Os maiores níveis de citocinas pro-inflamatórias (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, 
IFN-γ e TNF-α) estavam presentes em pacientes na UTI. Dos 98 pacientes admitidos, 30,6% (30/98) 
receberam alta e 5,1% faleceram (5/98) e os demais pacientes avaliados no estudo permanecem 
no Hospital. Este estudo identificou muitos preditores que antecipam os cuidados dos pacientes e 
os direcionam para a U.T.I e demonstrou que os níveis altos de citocinas pró-inflamatórias ocorrem 
em pacientes na U.T.I.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, foram atendidos 7/8 critérios. Os autores trazem, de 
forma ampla e detalhada, as caraterísticas dos pacientes avaliados no período 
selecionado. Entretanto, os desfechos dos pacientes não foram avaliados, pois 
no período selecionado muitos dos pacientes estavam ainda hospitalizados. O 
delineamento de estudo com coleta de dados retrospectiva traz maior risco 
de viés. Os autores enfatizam que uma das limitações que eles consideram é 
a realização do estudo em único serviço de saúde, configurando o número de 
pacientes pequeno.
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9

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA, REMDESIVIR, 
TOCILIZUMABE E PLASMA CONVALESCENTE
TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Foi realizado um estudo transversal com a caracterização inicial da infecção por COVID-19 em 
crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas (UTIP) norte-americanas. O estudo 
incluiu 48 crianças, sendo 25 (52%) do sexo masculino, mediana de idade de 13 anos (4,2-16,6). O 
número de crianças com comorbidades foi elevado, sendo 24 pacientes (50%) com 1 comorbidade, 8 
(17%) com 2 e 9 (19%) com 3 ou mais. Ao todo, 39 pacientes (81%) necessitaram de suporte respiratório, 
21 (44%) não invasiva, e 18 (38%) necessitaram de ventilação endotraqueal ou traqueostomia. 
Intervenções ventilatórias adjuvantes ou terapias extracorpóreas foram necessárias em 6 crianças 
(13%). Quanto ao tratamento, 28 (61%) foram terapias direcionadas, sendo a hidroxicloroquina a 
mais frequente isoladamente (11/28, 39%) ou em combinação (10/28, 36%), também foram usados 
azitromicina, remdesivir, tocilizumabe e plasma convalescente. Dois casos morreram e 15 (31%) 
permaneciam hospitalizados no final do estudo, 3 deles ainda necessitando de suporte ventilatório 
e 1 recebendo ECMO. A mediana de tempo de internação na UTIP foi de 5 dias (IQR: 3-9) dias e de 
hospitalização geral foi de 7 dias (IQR: 4-13). Os autores concluíram que existe alta carga da COVID-19 
em crianças, porém, os casos graves são menos frequentes do que em adultos, e que as comorbidades 
também parecem ser importantes em crianças.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, foram atendidos 6/8 critérios. Um aspecto importante do 
estudo foi evidenciar a gravidade da COVID-19 em crianças. Além disso, os 
próprios autores destacaram que o uso de medicamentos direcionados ao 
tratamento específico da COVID-19 contidos no artigo foram descritivos apenas, 
a segurança e efetividade devem ser demonstradas em ensaios clínicos.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
RELATO DE CASO \ BAHREIN

O estudo apresenta o tratamento da COVID-19 de um homem de 63 anos. O paciente com histórico 
de hipertensão, diabetes, cardiopatia isquêmica e doença renal terminal, apresentou sintomas da 
COVID-19 três dias após sua esposa ter sido diagnosticada com a doença. Após agravamento do 
quadro clínico, o paciente foi internado e uma terapia com lopinavir/ritonavir, ribavirina, azitromicina 
e hidroxicloroquina foi iniciada. Além dessa terapia, que durou 14 dias, o paciente também recebeu 
vancomicina e meropenem por 10 dias e oseltamivir por 5 dias. As dosagens foram ajustadas devido à 
doença renal terminal do paciente. Após melhora clínica, o paciente foi transferido para a enfermaria, 
onde permaneceria por mais 14 dias em observação.10
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10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados, revelando boa qualidade metodológica. 
Não há descrição detalhada das características demográfica do paciente. Além 
disso, apesar do quadro clínico extremamente frágil do paciente e da utilização 
de sete medicamentos para tratar a COVID-19, nenhum efeito adverso foi 
observado pelos pesquisadores.

PLASMAFERESE TERAPÊUTICA
SÉRIE DE CASOS \ TURQUIA

Neste artigo, os autores relatam os resultados do tratamento por plasmaferese de seis pacientes 
graves com COVID-19 (confirmados por TC de tórax e PCR-RT), que apresentavam meningoencefalite 
autoimune durante a internação na UTI. De um total de 53 pacientes em terapia intensiva, 29 
necessitaram de intubação endotraqueal com ventilação mecânica invasiva. Comprometimento do 
Sistema Nervoso Central (SNC), investigado por imagens de ressonância magnética (RM) e exames de 
punção lombar, foi diagnosticado em 6 (20,6%) dos 29 pacientes intubados, que não recobravam a 
consciência após interrupção da sedação. A plasmaferese com albumina foi iniciada nesses pacientes, 
e realizada em dias alternados, na hipótese de um envolvimento auto-imune do SNC. Os pacientes 
recuperaram a consciência após o 3º ciclo (Caso 1), 2º ciclo (Caso 2) e 1º ciclo (Casos 4 e 6) da 
plasmaferese, e puderam ser extubados e receber alta da UTI para uma enfermaria normal. Após o 1º 
ciclo de plasmaferese, o quadro clínico no Caso 3 piorou, com febre refratária em torno de 40,5 °C e 
níveis de ferritina que atingiram o pico de 15.669 ng/mL. O paciente 3 evoluiu para parada cardíaca, 
seguida de óbito. A terapia no caso 5 continuou na UTI após 5 ciclos de plasmaferese, após reativação 
de uma infecção por citomegalovírus. A melhora laboratorial mais marcante após a plasmaferese foi 
observada nos níveis séricos de ferritina em pacientes com melhora clínica. Os resultados de RM foram 
reversíveis em três pacientes que apresentaram anormalidades na primeira semana. Em conclusão, 
os autores enfatizam a importância de suspeitar de envolvimento neurológico em pacientes com 
COVID-19 gravemente afetados e destacam o potencial benefício da plasmaferese nesses pacientes. 
Além disso, os resultados do líquido cefalorraquidiano observados apontam para uma hipótese de 
envolvimento auto-imune mediada por anticorpos para as meninges e para o parênquima cerebral 
durante infecção grave por COVID-19. Mais estudos são necessários para apoiar ou refutar essa 
hipótese e, assim, indicar a abordagem terapêutica nesses pacientes.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 6/10 
critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. Um 
critério não pode ser aplicado, uma vez que não houve análise estatística de 
dados no estudo. Não ficou claro, no artigo, se a inclusão dos participantes foi 
de forma consecutiva, nem se houve inclusão completa de pacientes. Não foram 
claramente reportadas as informações demográficas do(s) local(is)/clínica(s) 
onde o estudo foi executado.
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ARBIDOL, CEFOPERAZONA/SULBACTAM E 
METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ CHINA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 75 anos com diagnóstico de COVID-19, 
complicada por infarto cerebral agudo. No dia 5 de fevereiro, a paciente foi internada após apresentar 
tosse, fadiga, falta de ar, hemoptise e diarreia. Nesse mesmo dia, foi diagnosticada com COVID-19 grave. 
Imediatamente iniciou-se a terapia com arbidol (0,2 g três vezes ao dia) como antiviral, cefoperazona/
sulbactam (2,0 g/1,0 g três vezes ao dia) para tratamento com antibióticos, metilprednisolona (40 
mg, uma vez por dia) para tratamento anti-inflamatório, tratamentos sintomáticos e de suporte. 
Uma semana após entrada no hospital e início do tratamento para COVID-19, a paciente demonstrou 
melhora clínica gradual. No entanto, no dia 20 de fevereiro, ela foi diagnosticada com infarto cerebral 
agudo e trombose venosa profunda em ambos os membros inferiores. No dia 13 de março, após 
melhora clínica oriunda de tratamento sintomático, a paciente recebeu alta. O infarto cerebral agudo 
é uma doença extrapulmonar rara e poucos casos foram relatados em pacientes com COVID-19. Além 
disso, elevados níveis de dímero D ocasionaram a trombose venosa na paciente.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados, revelando ótima qualidade metodológica. Apesar 
das características demográficas da paciente não terem sido descritas, trata-se 
de um excelente estudo que acrescenta mais evidências das complicações da 
COVID-19 grave.

TERAPIAS DIVERSAS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA E ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICAS

Lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, cloroquina, corticosteroides, tocilizumabe, plasma 
convalescente, terapia com células mesenquimais, terapia com ervas, IECA/BRA: Os autores 
trazem uma descrição sobre a fisiopatologia da COVID-19, embora esta ainda não esteja totalmente 
esclarecida, sabe-se que o SARS-CoV-2 desenvolve uma severa lesão pulmonar e complicações cardíacas 
com a ação deste vírus de forma sistêmica. Os autores descrevem os principais tratamentos a partir de 
diversos mecanismos de ação e que estão sendo utilizados globalmente na COVID-19. Terapia antiviral: 
1) remdesivir, ainda sem resultados conclusivos sobre sua eficácia e segurança. 2) lopinavir/ritonavir: 
não mostrou benefício significativo no primeiro estudo clínico randomizado. Anti-inflamatório/
imunoregulatórios: 1) hidroxicloroquina/cloroquina, atentar-se ao potencial cardiotóxico que não deve 
ser negligenciado e o risco de arritmia. 2) corticosteroides possuem ainda resultados controversos 
devido ao seu potencial de aumentar a predisposição às infecções secundárias no ambiente hospitalar 
e complicações ao longo prazo, ao mesmo tempo que traz benefício em inibir a inflamação, bem 
como a lesão aos órgãos. Atualmente, usada em pacientes mais graves que produzem uma intensa 
resposta do sistema imune. 3) tocilizumabe: inibe a IL-6, embora ainda não esteja comprovada a sua 
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12

eficácia na COVID-19. Inibidores da ECA /bloqueadores receptores de angiotensina (BRA): ainda há 
dados controversos entre eles aumentarem a suscetibilidade da infecção por SARS-CoV-2 e o efeito 
protetor quando ativa o sistema renina-angiotensina, resultando em uma regulação negativa. Plasma 
convalescente, transplante de células-tronco, tratamentos à base de plantas e terapia anti-isquêmica: 
o plasma convalescente, embora em uso no passado em MERS e SARS, na COVID-19 não há ainda 
evidências que corroboram a sua eficácia, sendo assim, necessitam de ensaios clínicos randomizados, 
bem como para as terapias com células mesenquimais e ervas a fim de comprovarem a eficácia e 
segurança para tratamento da COVID-19. Os autores enfatizam sobre a lesão cardíaca generalizada 
causada nesta doença e assim pacientes com lesão prévia possuem um mau prognóstico. Ao se avaliar 
e reconhecer o início da insuficiência cardíaca, deve ser direcionada a atenção para as causas que levam 
à descompensação. Principalmente àquelas que poderiam ser gerenciadas e corrigidas imediatamente, 
como síndrome coronariana aguda e arritmias rápidas graves.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, observou-se que os autores descrevem a partir de 
uma abrangente revisão da literatura, e sempre discutindo de forma crítica os 
achados, sobre a fisiopatologia (com ênfase em lesões cardíacas e pulmonares) 
e biomarcadores que configuram dados importantes a serem reconhecidos em 
pacientes com a COVID-19 e que ajudam na realização de um manejo precoce 
desses pacientes a fim de não progredirem para formas mais graves da doença.

INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOSTENSINA
REVISÃO NARRATIVA\ REPÚBLICA DA COREIA

Trata-se de uma revisão narrativa que identifica estudos sobre inibidores do sistema renina-
angiotensina (RAS), utilizados por hipertensos, e a hipótese de esses fármacos serem fatores 
agravantes para casos severos de COVID-19. A literatura científica indica que essas drogas aumentam 
a expressão da enzima ECA2, possível via de entrada de SARS-CoV-2 nas células humanas. Contudo, há 
um intenso debate se essas suposições realmente implicam em agravamento dos casos de COVID-19. 
Com base nos resultados de diversos estudos, os autores argumentam que: 1) a prevalência de 
hipertensão em pacientes em condições severas de COVID-19 se dá em função da idade avançada, 
e não pelo uso dessas drogas; 2) há evidências de que inibidores de RAS possivelmente promovam 
efeito protetor contra casos severos de COVID-19; 3) a interrupção da administração de inibidores de 
RAS pode elevar a pressão dos pacientes e implicando em possíveis complicações cardiovasculares. 
Na inexistência de evidências claras sobre o papel de anti-hipertensivos nos agravos do quadro de 
COVID-19, os autores sugerem a manutenção dos fármacos, e em caso de acometidos por COVID-19, 
que as doses sejam ajustadas de acordo com cada paciente e que os parâmetros hemodinâmicos 
e comorbidades associadas sejam constantemente monitorados. Esses procedimentos defendidos 
pelos autores (membros da Sociedade de Hipertensão Coreana) endossam as recomendações da 
Sociedade Europeia de Cardiologia.14
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Uma análise 
crítica permite observar que o estudo tem relevância, pois reúne uma série 
de evidências sobre um tema contraditório e extensamente debatido na 
atualidade. Uma fragilidade, é a ausência dos critérios utilizados para a busca 
de estudos, assim como não há indicação das bases pesquisadas.

TEICOPLANINA, HIDROXICLOROQUINA, LOPINAVIR/
RITONAVIR, ARBIDOL, RIBAVIRINA E CORTICOSTEROIDES
REVISÃO NARRATIVA\ IRÃ

Neste artigo, os autores fazem o levantamento de possíveis tratamentos para a COVID-19, 
sobretudo baseado em experiências anteriores com SARS-CoV e MERS-CoV. Mencionam vários 
tratamentos, principalmente: Teicoplanina, que atua nos estágios iniciais do ciclo de vida do vírus, 
bloqueando a liberação do genoma do RNA viral e o ciclo de replicação do vírus. Em pacientes com 
COVID-19, a hidroxicloroquina diminui a resposta inflamatória e a tempestade de citocinas, mas a 
overdose causa toxicidade e mortalidade. Inibidores da neuraminidase, como oseltamivir, peramivir 
e zanamivir, são inválidos para SARS-CoV-2 e não são recomendados para tratamento, mas inibidores 
de protease como lopinavir/ritonavir inibem a progressão da doença por MERS-CoV e podem ser 
úteis para pacientes da COVID-19 e, em combinação com o Arbidol, tem um efeito antiviral direto 
na replicação precoce do SARS-CoV. A ribavirina reduz as concentrações de hemoglobina em 
pacientes com complicações respiratórias e o remdesivir melhora os sintomas respiratórios. O uso de 
ribavirina em combinação com lopinavir/ritonavir em pacientes com SARS-CoV reduz a síndrome do 
desconforto respiratório agudo e a mortalidade, que tem um efeito protetor significativo com a adição 
de corticosteroides. O favipiravir aumenta a recuperação clínica e reduz os problemas respiratórios 
e tem um efeito antiviral mais forte que o lopinavir/ritonavir. Atualmente, os autores recomendam 
que o melhor tratamento para pacientes com COVID-19 deve ser um inibidor da ECA2 e uma droga 
com potencial redutor de complicações clínicas, como o favipiravir, além de hidroxicloroquina e 
corticosteroides.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de revisões narrativas. Os 
autores fazem um extenso levantamento da literatura sobre o tratamento de 
infecções por coronavírus que poderiam ser usadas no tratamento da COVID-19, 
mencionando inclusive dosagem e posologia, mas é importante ressaltar que 
nenhuma droga foi comprovadamente eficaz para o tratamento da COVID-19, 
sendo necessário aguardar o resultado de ensaios clínicos em andamento.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 13/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS
DATA DE 
REGISTRO

FINANCIAMENTO

1 NCT04385849/ EUA Produto biológico  N-803 (Complexo de 
super agonista humano 
interleucina-15)

Placebo Ainda não recrutando 13/05/2020 ImmunityBio, Inc.

2 NCT04386252/ EUA Imunoterapia AV-COVID-19 (Vacina 
consistindo em células 
dendríticas autólogas 
carregadas com antígenos 
da SARS-CoV-2)

Vacina com ou sem 
GM-CSF

Ainda não recrutando 13/05/2020 Aivita Biomedical, Inc.

3 NCT04386616/ EUA Produto biológico  MSTT1041A (Astegolimab); 
UTTR1147A

Placebo Ainda não recrutando 13/05/2020 Genentech, Inc.

4 NCT04386850/ Irã Suplemento de dieta Vitamina D em casos 
confirmados

Vitamina D como 
profilaxia

Recrutando 13/05/2020 Tehran University of 
Medical Sciences; 
Boston University

5 NCT04386239/ Itália Produto biológico Sarilumabe Sem comparador Ainda não recrutando 13/05/2020 ASST Fatebenefratelli 
Sacco

6 NCT04386447/ Itália Terapia endócrina Ocitocina Tratamento padrão Ainda não recrutando 13/05/2020 Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma; 
University of Parma

7 NCT04387240/ Arábia 
Saudita

Antimalárico Artemisinina/Artesunato Placebo Ainda não recrutando 13/05/2020 Princess Nourah 
Bint Abdulrahman 
University

8 NCT04387409/ 
Alemanha

Imunoterapia  VPM1002 (vacina que é um 
desenvolvimento adicional 
da antiga vacina BCG)

Placebo Ainda não recrutando 13/05/2020 Vakzine Projekt 
Management GmbH; 
FGK Clinical Research 
GmbH

9 NCT04386070/ 
Multicêntrico

Antivirais; Antimalárico Lopinavir/ ritonavir; 
Hidroxicloroquina; Lopinavir/
ritonavir + Hidroxicloroquina

Tratamento padrão Ainda não recrutando 13/05/2020 University of 
Birmingham

10 NCT04385836/ Arábia 
Saudita

Produto biológico Alfa-1 antitripsina Placebo Recrutando 13/05/2020 Ministry of Health, 
Saudi Arabia
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. – 
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e EnsinoIm
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



20

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



22

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°30

BUSCA REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

Essa é uma produção do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), que tem como 
missão promover a ciência e tecnologia e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão do SUS, 
tendo como principal atribuição o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no Brasil, de modo a 
direcionar os investimentos realizados em pesquisa pelo Governo Federal às necessidades de saúde pública.

Informar sobre as principais evidências científicas descritas na literatura 
internacional sobre tratamento farmacológico para a COVID-19. Além de resumir 
cada estudo identificado, o informe apresenta também uma avaliação da qualidade 
metodológica e a quantidade de artigos publicados, de acordo com a sua classificação 
metodológica (revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, entre outros).

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS

A distribuição da frequência de publicações por classes de estudos é 

apresentada segundo a pirâmide de evidências:

OBJETIVO:

ACHADOS:
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3

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA (IECA) E 
BLOQUEADORES DE RECEPTORES (BRA) DE ANGIOTENSINA
COORTE \ CHINA

Neste estudo observacional, os pesquisadores extraíram e avaliaram dados sobre as características 
clínicas e laboratoriais de 50 pacientes hipertensos, hospitalizados com COVID-19 (confirmado por RT-
PCR), no intuito de avaliar se os anti-hipertensivos da classe dos inibidores da enzima conversora da 
angiotensina (IECA) e dos bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 (BRA) influenciam na gravidade 
da COVID-19. Vinte pacientes (20) estavam sob tratamento com IECA ou BRA (grupo A) e outros 30 não 
utilizavam esses fármacos em suas terapias anti-hipertensivas (grupo B). Dados clínicos basais foram 
coletados na admissão dos pacientes; a gravidade da COVID-19 (sintomas, achados laboratoriais e de 
TC do tórax, etc.) e a evolução clínica dos pacientes foram analisados após internação hospitalar. Os 
autores informaram que não houve diferenças significativas em relação aos níveis pressóricos, presença 
de comorbidades, sintomas clínicos e gravidade da COVID-19 entre os dois grupos. Em adição, durante 
a hospitalização, foi relatado que todos os pacientes receberam terapias semelhantes, incluindo terapia 
antiviral, terapia anti-inflamatória e oxigenoterapia. O desfecho primário utilizado foi o tempo (em dias) 
entre o início da doença e a negativação dos resultados de PCR (exame realizado a cada 3 dias após 
internação), a piora nos exames de TC do tórax durante a hospitalização e a mortalidade intra-hospitalar 
foram utilizadas como desfechos secundários. Os resultados obtidos indicam que não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos, em relação ao desfecho primário (29,3 ± 11,26 dias para o 
grupo A versus 34,48 ± 12,31 dias para o grupo B; p value = 0,146). Em relação aos desfechos secundários, 
2 pacientes (10%) do grupo A e 6 pacientes (20%) do grupo B, apresentaram piora dos exames de TC do 
tórax (p = 0,450), e, embora três pacientes tenham morrido por pneumonia no grupo B, a mortalidade 
hospitalar não mostrou diferença significativa entre os dois grupos (P = 0,265). Em conclusão, os autores 
informam que não foram observadas diferenças óbvias em relação às características clínicas e ao curso 
da COVID-19 em pacientes hipertensos sob tratamento crônico com IECA ou BRA, sugerindo que esses 
fármacos podem ter poucos efeitos no agravamento das condições clínicas da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
06/11 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. 
Trata-se de um artigo com número limitado de casos, onde o poder do estudo 
não foi suficiente para permitir uma análise de regressão multivariada. Não fica 
claro se a exposição foi medida de maneira válida e confiável, uma vez que o 
uso de medicamentos hipertensivos foi autorreferido pelos pacientes, e não 
houve informações a respeito da adesão à terapia por parte dos pacientes. 
Não fica claro se os fatores de confusão foram identificados e considerados nas 
análises estatísticas, nem se houve estratégias para lidar com esses fatores de 
confusão. Não foi informado o tempo de acompanhamento dos pacientes, nem 
se todos os pacientes completaram esse período de seguimento. Os próprios 
autores informam que a geração de dados foi clinicamente orientada e não 
sistemática, e que outros índices de lesão cardíaca precisam ser examinados.
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EFEITO PROTETOR DA VACINA BCG
ESTUDO TRANSVERSAL \ ISRAEL

A taxa de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os países é diferente e, uma das hipóteses poderia ser a 
implementação de políticas nacionais de vacinação infantil pena vacina BCG (bacilo Calmette–Guérin). 
Sugere-se que países com a cobertura universal da vacina BCG possuem menos casos confirmados e 
menor taxa de mortalidade quando comparadas às de países que não implementaram essa política de 
vacinação. Em Israel, foi implementada uma política de vacinação para a BCG entre 1955 e 1982, com 
cobertura superior a 90% da população. Neste estudo, objetivou-se avaliar dois grupos de pacientes 
(total:72.060) que realizaram a testagem para a COVID-19. Um dos grupos foi composto por pessoas 
(3.064) que nasceram de 1979 a 1981(dentro do período da política de vacinação), e o outro grupo, 
por pessoas (2.869) que nasceram entre 1983 e 1985 e possivelmente não foram vacinadas com 
a BCG. Como resultado, os autores não encontraram diferença significativa entre a proporção dos 
resultados positivos (361[11,7%]) no grupo de vacinados com BCG e de não vacinados (299 [10,4%]; 
diferença = 1,3%; IC 95%: -0,3% a 2,9%; p = 0,09) e também nas taxas de positividades por 100.000 
(121 no grupo vacinado vs. 100 no grupo não vacinado). Os autores descreveram que houve um 
caso do estágio grave da COVID-19 que necessitou ventilação mecânica e/ou admissão na UTI em 
cada grupo e nenhum caso de morte foi reportado. Por fim, os autores concluem que a vacina BCG 
administrada na infância não possui efeito protetor para a COVID-19 na idade adulta.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, foram atendidos 7/8 critérios. Os autores trazem a avaliação de uma 
grande base populacional e grupos etários semelhantes, configurando em ponto forte 
de seu trabalho. Eles descrevem que a principal limitação de seu estudo foi a inclusão 
de uma população a qual não se sabia o status de vacinação BCG. Além disso, referem 
que a taxa de positividade por 100.000 não representa a taxa da população, visto que 
as pessoas testadas foram pré-selecionadas com sintomas compatível à COVID-19. 
Devido ao pequeno número de casos graves da doença, não foi possível estabelecer 
uma associação entre a gravidade da doença e a vacinação com BCG.

OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA E 
REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 51 anos, com hipertensão controlada, 
sem conhecimento de alergias e que havia deixado de fumar há dez anos. Após diagnóstico da doença, 
ela foi internada com problemas respiratórios. O seu estado respiratório continuou a deteriorar-se, 
apesar dos cuidados, incluindo ventilação em posição prona e terapia por inalação de óxido nítrico. 
Foi iniciada, então, a oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e tratamento antiviral de uso 
compassivo com remdesivir. A condição da paciente melhorou significativamente e ela foi decanulada 
da ECMO após 11 dias com este tratamento. Alguns dias depois, a paciente recebeu alta hospitalar.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram contemplados, revelando ótima qualidade metodológica. 
Apesar de não apresentar as características demográficas da paciente, este 
quesito pouco influenciaria no tratamento e/ou desfecho do caso.
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5

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL
SÉRIE DE CASOS \ ALEMANHA

Neste estudo, os autores descrevem as características clínicas de 33 pacientes com COVID-19 
e com infecção por HIV. 31/33 pacientes tiveram o diagnóstico de infecção por SARS-COV-2 
comprovado por RT-PCR entre 11 de março e 17 de abril de 2020. Todos os pacientes estavam sob 
terapia antirretroviral (TARV) no momento do diagnóstico da COVID-19. Os esquemas antirretrovirais 
incluíram inibidores nucleosídicos/nucleotídico da transcriptase reversa (INTR) em 31 pacientes, 
inibidores da integrase (II) em 20, inibidores de protease (IP) em 4, e não-INTR em 9 casos. Os INTR 
mais utilizados foram o tenofovir (22 casos), emtricitabina (n = 22) e lamivudina (n = 9). Nenhuma 
deficiência imunológica grave, devido ao HIV, foi documentada. Outras comorbidades foram 
documentadas em 20/33 (60%) pacientes. 76% dos casos foram classificados como leves e 24% dos 
casos, como graves ou críticos. Todos os 33 pacientes eram sintomáticos; os sintomas mais comuns 
foram tosse em 25/32 (78%), febre em 22/32 (69%), artralgia/mialgia 7/32 (22%), dor de cabeça 7/32 
(22%) e dor de garganta em 7/32 (22%). Sinusite e anosmia ocorreram em 6/32 (19%). Ao todo, 14/33 
(42%) pacientes foram internados em hospitais. O tratamento em UTI foi necessário em 6/14 (43%) 
pacientes foram hospitalizados. No último acompanhamento, 29/32 (91%) haviam se recuperado e 
3/32 (9%) morreram. A despeito dos tratamentos antirretrovirais com IPs (ex. darunavir, ritonavir) e 
INTR (tenofovir), que em outros estudos tiveram eficácia sugerida contra a infecção por SARS-COV-2, 
os autores afirmam que, nesse estudo, não foram observados efeitos protetores com o uso desses 
fármacos. Os autores concluem que não foi observado excesso de morbimortalidade entre pacientes 
sintomáticos com COVID-19 e HIV. Alertam que podem ocorrer infecções por SARS-CoV-2 mesmo sob 
TARV com darunavir e/ou tenofovir. Por fim, informam que estudos maiores são necessários para 
elucidar qualquer efeito protetor da terapia antirretroviral no tratamento da COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 03/10 
critérios foram atendidos, indicando baixa qualidade metodológica. Um critério 
não pôde ser aplicado, uma vez que não houve análise estatística de dados no 
estudo. Trata-se de uma série de casos não controlada, sem informações sobre o 
tempo de acompanhamento dos pacientes. Não ficou claro no artigo, se a inclusão 
dos participantes foi de forma consecutiva, nem se houve inclusão completa de 
pacientes. Todos os pacientes incluídos eram sintomáticos, indicando que os 
casos assintomáticos provavelmente foram perdidos. Há pouca informação sobre 
as características demográficas dos pacientes. Os desfechos utilizados para avaliar 
a melhora clínica dos pacientes não estão claros no estudo. Nenhum tratamento 
contra a COVID-19 foi descrito no artigo. Não foram claramente reportadas as 
informações demográficas do(s) local(is)/clínica(s) onde o estudo foi executado. 
Embora não seja o objetivo do estudo, a associação feita pelos autores entre 
o uso de fármacos antirretrovirais e a ausência de efeitos protetores contra a 
infecção por SARS-COV-2, não se baseou em nenhuma análise estatística. Os 
próprios autores informam que não tiveram acesso às prescrições gerais nos 
centros participantes. Outros dados importantes estavam incompletos, incluindo 
condições de transmissão e exposição. Além disso, informações detalhadas 
sobre o início, duração, intensidade dos sintomas e detalhes radiológicos das 
tomografias foram limitadas ou não obtidas nessa análise retrospectiva.
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OSELTAMIVIR E UMIFENOVIR
RELATO DE CASO \ CHINA

Relato de caso que descreve uma paciente diagnosticada com COVID-19 e apresentando quadro 
de tontura. A mesma não apresentava os sintomas habituais de pessoas acometidas por COVID-19, 
como febre e tosse, mas apresentava manchas opacas nos pulmões reveladas via tomografia 
computadorizada. O diagnóstico de COVID-19 foi obtido apenas no dia 5 de admissão e até esse 
momento a paciente foi tratada com ácido acetilsalicílico (0,1g/dia), atorvastatina (20mg/dia), 
betaistina (6mg três vezes ao dia) e cefmetazol (a partir do segundo dia de admissão - 2g duas vezes 
ao dia). Após o diagnóstico de COVID-19, a paciente foi tratada com oseltamivir (75mg duas vezes ao 
dia) e umifenovir (0,2g três vezes) durante 14 dias. Em seguida, a paciente mostrou melhora e um 
novo exame demonstrou absorção da inflamação nos pulmões. Dois exames subsequentes via PCR 
não apontaram sinais de SARS-CoV-2, assim como não foram observadas infecções intracranianas 
e eventos de febre. Os autores concluem que, embora não seja comumente observado, COVID-19 
também pode se manifestar no sistema nervoso.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 
critérios foram contemplados, revelando boa qualidade metodológica. No entanto, 
percebe-se algumas fragilidades, como inexistência de explicações quanto à 
interrupção ou não do tratamento inicial e alguma intercorrência de fatores de 
confusão. Também não há menção sobre possíveis efeitos adversos decorrentes do 
tratamento, além de ser observada confusão com algumas drogas administradas.

AMY-101 - INIBIDOR DO COMPLEMENTO C3
RELATO DE CASO \ ITÁLIA, GRÉCIA, ALEMANHA E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O estudo relata o uso de inibidor do complemento C3 (AMY-101) para controle da síndrome 
respiratória aguda decorrente da infecção por SARS-CoV-2. A proteína C3 tem papel central na ativação 
desregulada de múltiplas vias da imunidade inata em acometidos por COVID-19, conduzindo a um 
quadro de inflamação nos pulmões. Assim, o bloqueio da ativação da C3 é um possível caminho para 
se atenuar os danos causados pela doença. Um paciente de 71 anos admitido no hospital apresentava 
diversas comorbidades e complicações cardiovasculares. Inicialmente admitido em função de uma 
isquemia na perna, o paciente foi rapidamente diagnosticado com pneumonia em função da COVID-19, 
desenvolvendo quadro severo e apresentando síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e diversas 
complicações. No dia 10 de abril, iniciou-se o tratamento compassivo com AMY-101, via intravenosa 
e dose de 5mg/kg/dia por 14 dias. Não foram observados efeitos adversos. Nas primeiras 48 horas, 
o paciente mostrou recuperação acentuada de diversos parâmetros, notadamente a recuperação 
dos níveis de proteína C reativa, LDH, linfócitos, leucócitos e diminuição de oxigenação suplementar, 
sendo interrompida no dia 20 de abril. Todavia, sinais de pneumonia ainda eram visíveis via tomografia 
computadorizada. No último dia de tratamento, 23 de abril, o paciente mostrava respiração normal, 
melhora clínica significativa e ausência de complicações cardiovasculares. Em um acompanhamento 
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7

feito em 28 de abril, o paciente não demonstrava febre, não precisava de oxigenação suplementar 
e teve diminuição drástica de manchas opacas nos pulmões. Os autores discutem que AMY-101 
mostrou segurança e tolerabilidade em ensaios clínicos Fase 1. Atualmente, a droga se encontra em 
estudos clínicos Fase 2, e, frente aos resultados obtidos, tem potencial para demonstrar eficácia em 
estudos clínicos de Fase 3.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados, revelando boa qualidade metodológica. O estudo 
é criterioso para descrever as condições do paciente, tratamento empregado 
e parâmetros monitorados. Uma fragilidade se refere à omissão sobre método 
utilizado para diagnóstico de COVID-19. Além disso, não é claro se o paciente 
testou negativo para a doença até o final do período de acompanhamento. Por 
último, destaca-se que dois coautores são ligados à empresa farmacêutica que 
desenvolve a droga, denotando possível conflito de interesse.

REMDESIVIR, FAVIPIRAVIR, HIDROXICLOROQUINA E 
CLOROQUINA, TOCILIZUMABE, ANTICOAGULANTES
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de um relato de caso de um homem, 68 anos de idade, não fumante, com diabetes, 
hipertensão, hiperlipidemia, doença arterial coronariana, obesidade e apneia obstrutiva do sono. 
Apresentou febre por quatro dias antes da internação, uso de aspirina, clopidogrel, dulaglutida, 
empagliflozina, ezetimiba, glipizida, insulina glargina, lisinopril, metformina, metoprolol, rosuvastatina e 
testosterona. No momento da internação, recebeu solução de Ringer-Lactato intravenosa, juntamente 
com ceftriaxona e azitromicina. Oito horas depois, o paciente precisou ser transferido para UTI, 
vancomicina e furosemida por via intravenosa foram administradas, o tratamento com hidroxicloroquina 
foi iniciado e o paciente foi incluído em um ensaio clínico controlado por placebo de remdesivir 
(NCT04280705). Após transferência para UTI, a condição clínica do paciente piorou progressivamente, 
levando a lesão renal e necessidade de terapia de substituição renal contínua (TRC) e hemodiálise. A 
progressão e caso clínico é discutido pela ótica de diversos especialistas, mas, para efeitos deste informe, 
aqui serão apresentadas somente as discussões para o tratamento da COVID-19 em pacientes com lesão 
renal. Nesse paciente, a terapia de substituição renal contínua e a hemodiálise são terapias de suporte 
que não abordam diretamente a COVID-19. Ensaios clínicos de remdesivir e outras abordagens estão 
em andamento; no entanto, muitos pacientes com doença renal aguda ou crônica não são elegíveis 
para esses estudos ou são obrigados a interromper a participação. O clearance do remdesivir é renal; 
além disso, existe preocupação com o acúmulo do transportador sulfobutiléter-β-ciclodextrina usado na 
metabolização de remdesivir. Portanto, há uma necessidade urgente de relatar os resultados associados 
ao uso compassivo do remdesivir em pacientes com COVID-19 e doença renal aguda ou crônica. Em 
seguida, os autores discutem algumas terapias em potencial, sob a ótica de complicações renais, 
como: 1. Favipiravir, cuja eliminação renal é menor em pacientes com lesão renal; 2. Hidroxicloroquina 
e cloroquina podem ser usadas em pacientes com lesão renal aguda sem ajuste da dose; porém, 
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anormalidades eletrolíticas podem ocorrer em pacientes com lesão renal aguda, aumentando o risco de 
arritmia cardíaca; 3. Tocilizumabe pode ser usado sem ajuste; 4. Anticoagulantes estão sendo utilizados 
devido à frequência de coagulação nos filtros e cateteres, como visto neste paciente.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7 de 8 critérios foram atendidos. Trata-se de uma excelente discussão de 
caso clínico, com foco em lesão renal no curso da COVID-19. Não se sabe, 
atualmente, se as estratégias de tratamento antiviral, anti-inflamatório ou 
anticoagulante podem diminuir a incidência ou gravidade da lesão renal aguda 
em pacientes com COVID-19, sendo necessários ensaios clínicos para que essa 
questão seja elucidada. Porém, a participação de pacientes com lesão renal 
grave nos ensaios clínicos é limitada, dificultando a obtenção desta resposta.

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, REMDESIVIR, 
LOSARTANA, TELMISARTANA, BARICITINIBE, LOPINAVIR/
RITONAVIR, DARUNAVIR
REVISÃO NARRATIVA \ JORDÂNIA

Nesta revisão narrativa, os autores abordam uma visão geral da origem, patogenicidade e estrutura 
genômica dos CoVs, com foco no SARS-CoV-2. Além disso, resumem os medicamentos recentemente 
investigados que constituem uma opção para o tratamento com COVID-19, tais como: 1. Cloroquina e 
hidroxicloroquina: postula-se que essas drogas podem interferir a endocitose do SARS-CoV-2, afetando 
entrada e saída do vírus da célula hospedeira. Ademais, possivelmente reduzem a glicosilação da ECA2, 
interferindo também na entrada do vírus nas células. Esses medicamentos podem reduzir a produção de 
citocinas pró-inflamatórias (como interleucina-6, IFN-alfa e TNF), inibindo assim várias vias imunológicas 
que podem levar à síndrome respiratória aguda grave; 2. Remdesivir: atua reduzindo a replicação viral; 3. 
Losartana e telmisartana: foi sugerido que essas drogas podem ser usadas para reduzir a agressividade 
e mortalidade da COVID-19, reduzem o receptor de ECA2, reduzindo a entrada no vírus nas células. Os 
autores sugerem que o uso desses medicamentos, sobretudo em combinação com antivirais, parece ser 
essencial para o tratamento da COVID-19; 4. Baricitinibe: um inibidor da via JAK quinase, que teria papel 
de reduzir a infecção viral das células hospedeiras; 5. Lopinavir/Ritonavir: atuam reduzindo a carga viral; 
6. Darunavir: inibe a replicação do SARS-CoV-2. Os autores mencionam ainda outras tecnologias que 
estão sendo testadas e que possuem potencial de serem efetivas como a droga mesilato de camostato, 
o desenvolvimento de um anticorpo específico ou uso de CRIPR-Cas9.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas atualmente disponíveis para avaliação de revisões 
narrativas. Apesar dos autores fazerem um bom levantamento da literatura da 
COVID-19 e de possíveis tratamentos, muitos deles se baseiam em resultados 
in vitro, não tendo sido avaliados por ensaios clínicos. Os autores mencionam 
alguns possíveis mecanismos de ação para as drogas que descrevem, porém 
um tratamento efetivo só será comprovado por ensaios clínicos.
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CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, PRIMAQUINA E 
TAFENOQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ QUATAR

Neste artigo, os autores procuram, a partir de uma busca na literatura científica, apresentar 
informações sobre o uso profilático dos antimaláricos cloroquina (CLQ), hidroxicloroquina (HCQ), 
primaquina (PQ) e tafenoquina (TFQ) contra a infecção por SARS-COV-2. Os autores iniciam 
o artigo fazendo uma revisão histórica das indicações terapêuticas originais desses fármacos, 
tanto como agentes antimaláricos, como fármacos antivirais. Também são comparados os perfis 
farmacocinético, e descritas as características farmacológicas desses medicamentos, com foco no 
perfil de eventos adversos sistêmicos e, principalmente, na potencial toxicidade oftalmológica desses 
compostos. Informam que, quando os resultados do reposicionamento da CLQ e HCQ começarem 
a ser publicados, atenção também deve ser dada aos possíveis efeitos profiláticos dessa classe de 
medicamentos, tanto efeitos pré, quanto pós-exposição ao SARS-COV-2. Recomendam que, baseado 
no mecanismo de ação antiviral desses fármacos, seus efeitos quimioprofiláticos contra a COVID-19 
devem ser investigados. Informam que a tafenoquina também seja avaliada, uma vez que possui 
menos efeitos adversos oftalmológicos. Por fim, alegam que tais fármacos possuem a vantagem de 
permitir administrações semanais ou bi-semanais em esquemas profiláticos, ao contrário de doses 
diárias usadas no tratamento, que tornariam seu uso mais conveniente, favorecendo a adesão dos 
pacientes à quimioprofilaxia contra a COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 02/06 critérios foram atendidos, indicando baixa qualidade metodológica. 
O autor procura defender a ideia do uso profilático dos antimaláricos contra a 
COVID-19, a partir de dados históricos sobre o uso dessa classe de medicamentos 
contra a malária e contra outros vírus, como influenza, hepatite, HIV, Zika, entre 
outros. Contudo, a revisão traz pouquíssimas referências relacionadas ao uso 
terapêutico da CLQ e HCQ, e nenhuma referência sobre o uso profilático desses 
fármacos no combate à COVID-19. Dessa forma, observa-se que nenhuma 
evidência científica que embase as recomendações feitas pelo autor foi 
apresentada neste documento. Não há menção de processo analítico ou lógica 
apresentada em relação à opinião emitida. Por fim, informa-se que já existem 
iniciativas nacionais para avaliar o efeito profilático dessa classe de medicamentos 
em profissionais de saúde com possibilidade de exposição ao vírus SARS-COV-2.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO DE FARMACOCINÉTICA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O estudo buscou na literatura a farmacocinética da hidroxicloroquina em soro ou plasma em 
doenças reumáticas. Em seguida, os autores analisaram as concentrações de hidroxicloroquina 
em amostras de soro congeladas de um biobanco de pacientes pediátricos com lúpus sistêmico de 
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10

um ensaio clínico já concluído. Em seguida, os autores usaram um modelo de farmacocinética de 
pacientes grávidas com doença reumática para comparação. As concentrações plasmáticas alvo eram 
de 0,48mg/L a 4,1 mg/L, propostas por Yao e colaboradores, como sendo equivalentes à metade 
da concentração máxima efetiva para tratamento de SARS-CoV-2 in vitro. Ademais, comparou-se 
as concentrações com o que foi observado no estudo clínico de Gautret. Dessa forma, os autores 
simularam 1000 datasets para 4 regimes de dose. O teto de segurança para simulação de doses 
era de 1,1 mg/L. As concentrações médias de soro e plasma de hidroxicloroquina foram abaixo da 
exposição-alvo ao medicamento (0,48mg/L) em todos os estudos; contudo, o desvio padrão incluiu 
concentrações que alcançaram e excederam 0,48 mg/l em alguns casos. Assumindo o maior EC50 
(corresponde a concentração plasmática total de 4,1 mg/L), todos os estudos tiveram um décimo ou 
menos de exposição em relação ao que seria necessário para inibição viral in vitro. A simulação com 
adultas grávidas já recebendo hidroxicloroquina na dosagem mais comum de doenças reumáticas 
(400 mg oralmente 1 vez ao dia), não chegariam a exposição-alvo média reportada nos estudos de 
Guatret e Yao. No entanto, usando a dose de 600mg 1 vez ao dia, seria possível obter o pico da 
exposição-alvo após a primeira dose e a exposição-alvo média após a segunda dose. Da perspectiva 
de segurança, 95% das concentrações simuladas não excederam o limiar de segurança para qualquer 
regime testado. No entanto, as concentrações máximas simuladas excederam o limiar em todos os 
regimes. Em conclusão, os autores trazem que o paciente regular recebendo tratamento de longo 
termo com hidroxicloroquina para doenças reumáticas, incluindo crianças e adultos (grávidas ou 
não), provavelmente não atingirão as concentrações plasmáticas para inibir SARS-CoV-2 in vitro, 
especialmente recebendo doses diárias menores que 400 mg/dia.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos de 
farmacocinética. Em leitura crítica, os autores realizaram buscas na literatura, 
análises de amostras de biobancos e simulações computacionais. Portanto, é 
um estudo robusto e relevante no contexto atual, no qual a eficácia antiviral in 
vivo da hidroxicloroquina ainda é incerta.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Remdesivir, cloroquina, favipiravir, ribavarina, interferon, lopinavir/ritonavir, darinavir, 
cobicistat, oseltamivir, umifenovir, baricitinibe: O objetivo do estudo é explorar o reposicionamento de 
medicamentos para tratar infecções por coronavirus, entre eles, o SARS-CoV-2. Os autores consideram 
que o redirecionamento dos inibidores de MERS e SARS para SARS-CoV-2 é uma estratégia prática. 
Foram realizadas avaliações in vitro para testar a potência antiviral dos medicamentos comercializados 
ribavirina, penciclovir, nitazoxanida, nafamostat, cloroquina e inibidores de amplo espectro de RdRp, 
como remdesivir (GS-5734) e favipiravir (T-705) contra SARS-CoV-2. Os resultados mostraram que o 
remdesivir e a cloroquina são mais eficazes em comparação aos outros. Estudos de fase III do remdesivir 
estão em andamento para avaliar a eficácia em pacientes com SARS-CoV-2. A cloroquina também 
está em testes clínicos. Além disso, foram iniciados ensaios clínicos randomizados com favipiravir e 
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ribavirina em combinação com IFN peguilado. Ademais, resultados após o sequenciamento do vírus, 
combinado com a modelagem molecular, identificaram mais compostos que podem ser eficazes. Dessa 
forma, foram iniciados ensaios clínicos de fase III para testar os inibidores da protease do HIV, incluindo 
lopinavir, ritonavir, darunavir e cobicistat em pacientes infectados com SARS-CoV-2. Outro inibidor da 
protease do HIV, o ASC09F, em combinação com o oseltamivir também está em estudo clínico de fase 
III. O Arbidol (Umifenovir), um medicamento antiviral de amplo espectro, está em fase de teste clínico 
de fase IV, assim como o oseltamivir. No sentido de estratégias de tratamento baseadas no hospedeiro, 
estão sendo realizados ensaios randomizados usando IFNs recombinantes. O baricitinibe tem sido 
sugerido como um tratamento potencial para a doença de COVID-19, pois tem a capacidade de reduzir 
a infecção viral nas células pulmonares. Dessa forma, a revisão apresentou as informações com relação 
ao redirecionamento de medicamentos aprovados pela FDA, bem como aqueles submetidos a ensaios 
clínicos para SARS-CoV-1 e MERS-CoV, nos quais houve muito esforço durante a última década. De fato, 
esse conhecimento formou a base dos esforços para o redirecionamento de medicamentos para o SARS-
CoV-2, que ajudariam a desenvolver agentes anti-CoV de amplo espectro.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta disponível para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, o estudo fez uma revisão ampla de medicamentos 
sendo reposicionados para serem empregados contra infecções por SARS-CoV, 
MERS-CoV e outros coronavirus. Apenas uma parte do artigo é, de fato, sobre 
SARS-CoV-2, e essa parte traz poucas informações novas. Ademais, os autores 
fazem uma análise in silico para estimar a força de ligação de alguns agentes 
antivirais ao SARS-CoV-2.

HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Foi realizada uma revisão narrativa sobre conhecimento atual da hidroxicloroquina, ivermectina e 
azitromicina no tratamento da COVID-19. A hidroxicloroquina (HCQ) ativa a imunidade inata antiviral 
do hospedeiro e inibe a replicação viral; os autores referem que os estudos in vitro e ensaios clínicos 
mal conduzidos ou não controlados revelaram que ela tem atividade contra a SRAG por SARS-CoV-2. 
Outros ensaios clínicos com HCQ estão em andamento na China. Quanto a ivermectina, antiparasitário 
de amplo espectro, com atividade antiviral comprovada in vitro contra o SARS-CoV-2, ainda necessita 
de esclarecimento sobre o mecanismo de ação contra este vírus. Por fim, os autores comentam sobre 
a azitromicina (AZT), antibiótico utilizando no tratamento de infecções respiratórias bacterianas, que 
demonstrou ter efeitos contra a COVID-19; o mecanismo de ação é semelhante ao da HCQ, no entanto, 
ensaios clínicos com esta droga ainda precisam ser realizados. A AZT teria como principal benefício atuar 
na profilaxia para diminuir a taxa de infecção. Os autores concluem que estas drogas possuem potencial 
para tratamento da COVID-19, mas pesquisas com grandes coortes e ensaios clínicos controlados 
randomizados são necessários para cada medicamento, isoladamente e em combinação.12
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar a qualidade de revisões narrativas. 
Os autores não incluíram dados sobre dosagem, resultados alcançados e 
estágios da COVID-19 em que os medicamentos foram utilizados. Também não 
comentaram sobre os efeitos adversos dos tratamentos, apesar de apontar as 
limitações das evidências disponíveis até o momento.

AZITROMICINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ REINO UNIDO

Os autores comentam sobre o uso da azitromicina (AZT) no tratamento da COVID-19. Seu mecanismo 
de ação reduz a produção de interleucina-6 (IL-6) in vitro, e por isso poderia ser modificadora de 
infecções virais graves, porém, o mecanismo da AZT contra o SARS-CoV-2 não está claro. Sua depuração 
é reduzida em pacientes com insuficiência renal grave, além de prolongar o intervalo QTc (intervalo QT 
corrigido), aumentando o risco de arritmia ventricular (torsade de pointes), que pode ser fatal, e por 
isso não deve ser combinada com outras drogas que também alteram o intervalo QT, como cloroquina 
e hidroxicloroquina (HCQ). Não foram observados benefícios da AZT na mortalidade contra MERS-
CoV. Contra SARS-CoV-2, os resultados de ensaios clínicos têm sido divulgados na forma de pre-print, 
exigindo cautela no uso destes resultados. Um estudo usou AZT + HCQ em 6 participantes, e dentre 
outras falhas do estudo, apresentou como medida de desfecho a negativação do RT-PCR no 5º dia, 
resultados diferentes dos desfechos pré-estabelecidos no protocolo inicial, o que fez com que o ensaio 
fosse extremamente criticado. Este mesmo grupo publicou mais resultados preliminares, desta vez em 
80 pacientes, e um esboço de manuscrito com 1.061 pacientes tratados com HCQ+AZT. Neste último 
estudo, apesar de terem sido observados alguns desfechos desfavoráveis e de não ter havido grupo 
controle, concluiu-se que o tratamento evitou a progressão da doença e a persistência viral. Ainda não 
foram publicados resultados de ensaios clínicos bem delineados que usaram a AZT na COVID-19. Os 
autores concluem que é mais provável que ela reduza o risco de infecção bacteriana secundária do que 
tenha efeitos antivirais, e que, ainda assim, outros agentes antibacterianos seriam mais adequados. 
Reiteram que não deve ser usada HCQ em associação com AZT, e não recomendam o uso de AZT até 
que resultados de ensaios clínicos controlados randomizados, duplo cego, evidenciem seus benefícios. 
Sua indicação seria restrita a pacientes incluídos nestes ensaios.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, o artigo atendeu 5/6 critérios. Trata-se de comentário publicado no site 
da CEBM - The Centre for Evidence-Based Medicine, não revisado por pares. 
Ainda assim, discute as importantes limitações dos estudos publicados com 
efeitos benéficos da azitromicina no tratamento da COVID-19.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



13

VACINAS
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

No último século, foram desenvolvidas inúmeras vacinas a fim de controlar epidemias, tais 
como: cólera, febre tifoide, poliomielite, sarampo e tétano com tecnologias predominantemente por 
inativação ou atenuação de patógenos. As vacinas conjugadas e de subunidades forneceram resultados 
eficazes para a pneumonia e a meningite. Essas vacinas foram desenvolvidas de forma lenta quando 
comparadas às produzidas no século XXI, com a tecnologia da genética recombinante. Os estudos em 
fase pré-clínica para avaliação da segurança e imunogenicidade, e que têm por base diversas tecnologias 
são: RNAm (NCT04283461), vetor adenoviral 5 (NCT04313127), vetor adenovírus chimpanzé ChAdOx1 
(NCT04324606), DNA (NCT04336410), vetor lentiviral (NCT04276896) e células apresentadoras de 
antígenos artificiais (aAPC) (NCT04299724). A maioria destas vacinas estão em fase I de estudo clínico 
e as vacinas de DNA/RNA são experimentais, o que necessitará de um longo período para o seu 
registro. Uma grande parte de vacinas produzidas agem na neutralização da glicoproteína S do SARS-
CoV-2, impedindo a ligação dessa ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2).  Os 
autores descrevem que a vacina RNAm1273 alcançou, em período curto de tempo, a fase clínica I, 69 
dias após da identificação do SARS-CoV-2. Isso deve-se à não realização da fase pré-clínica, pois o uso 
da tecnologia de RNAm encapsulado em nanopartículas (LNP) e que codifica proteína é reconhecida 
como técnica potencialmente segura. Em fase II, se encontra uma vacina de adenovírus 5 (Ad5-nCoV) 
que codifica toda a proteína S. Além dessas, a vacina baseada no vetor de adenovírus de chimpanzé 
ChAdOx1 (NCT04324606), desenvolvida pela Universidade de Oxford, entrou em fase I/II de estudo 
clínico em abril de 2020, a fim de testar a segurança, tolerabilidade e o perfil de teratogenicidade, bem 
como imunogenicidade em 510 participantes de pesquisa. Essas vacinas estimulam eficientemente 
os dois tipos de resposta imune: células T humorais e T citotóxica. Portanto, os autores enfatizam a 
celeridade do processo de desenvolvimento de vacinas que está diretamente relacionado ao advento 
de tecnologias de genética recombinante, bem como o contexto de emergência internacional também 
ser fundamental para essa celeridade no processo de registro dessas vacinas.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta disponível para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, o estudo fez uma descrição geral das vacinas que 
estão em fase de desenvolvimento, bem como elencou as tecnologias utilizadas 
nestas e a fase em que  se encontram nos estudos clínicos.

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA 
ANGIOTENSINA (IECAS) E BLOQUEADORES DOS 
RECEPTORES DA ANGIOTENSINA (BRA)
OBSERVACIONAL DESCRITIVO \ CANADÁ

Trata-se de um comentário a respeito do artigo de Lei Fang et al. que levantou a hipótese de que 
doenças cardiometabólicas (hipertensão, diabetes e doenças cardíacas) e inibidores da via renina-
angiotensina-aldosterona (RAA), como os inibidores da ECA (IECA) e bloqueadores dos receptores da 
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angiotensina II (BRA) podem aumentar o risco de COVID-19, através da regulação positiva da ECA2. 
Como ainda não são conhecidos dados da expressão da ECA2 em células pulmonares de pacientes 
que façam o uso dessas medicações, os autores analisaram a expressão gênica de ECA2 e duas 
proteases, TMPRSS2 e ADAM17, usadas como co-fatores para entrada de vírus nas células, além 
de outros dois genes importantes na via RAA [ECA, cujo produto proteico converte angiotensina I 
em angiotensina II; e AGTR1 (codifica para AT1)]. Não obstante, relacionaram a expressão de cada 
gene a cada comorbidade ou medicamento usando um modelo linear em coortes de dois hospitais, 
totalizando 1051 amostras. O uso de IECA foi associado à redução da expressão de ECA2 e TMPRSS2, 
mas não de ADAM17. Nem as doenças cardiometabólicas (individualmente ou em compósitos) nem 
os BRA foram associados à expressão alterada desses genes, sugerindo que qualquer risco aumentado 
de COVID-19 nessas subpopulações não está relacionado à regulação positiva de receptores para 
SARS-CoV-2 ou cofatores no pulmão; embora sua expressão no restante do trato respiratório ainda 
precise ser estudada. Além disso, as doenças cardiometabólicas ou uso de IECA também não estão 
associadas à expressão de ECA ou AGTR1, enquanto o uso de BRA foi associado ao aumento da ECA e 
à diminuição da expressão de AGTR1. No entanto, os efeitos dessas alterações opostas na sinalização 
geral da angiotensina II-AT1 e no risco de COVID-19 grave são incertos. O aumento de angiotensina 
II circulante poderia estar relacionado à lesão pulmonar, porém não foi quantificada. O tabagismo foi 
associado ao aumento da expressão de ECA2, TMPRSS2, ADAM17 e ECA, o que pode representar um 
aumento da disponibilidade de receptores para entrada viral e excesso de atividade de angiotensina 
II ou AT1, levando a maior gravidade de COVID-19. Os autores apontam a forte associação entre 
exposição à poluição do ar e mortalidade por COVID-19, o que sugere que partículas nocivas inaladas 
influenciam na gravidade da doença. Porém, ainda não está claro se o tabagismo é um fator de risco 
independente para complicações da COVID-19.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de estudos observacionais descritivos não 
epidemiológicos. Em leitura crítica, trata-se de uma robusta análise do sistema 
renina angiotensina aldosterona e uma possível correlação com sintomas 
graves da COVID-19. Deve-se ressaltar que a grande maioria dos gráficos estava 
em material suplementar, que não estava disponível para leitura. Além disso, 
os autores avaliaram a expressão gênica, e não proteica, dos receptores e 
proteínas da via. Dados da duração das doenças cardiometabólicas e da dose 
e tempo de tratamento com IECA e BRA não estavam disponíveis, o que pode 
levar a um enviesamento dos dados e análises.
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TERAPIAS DIVERSAS
REVISÃO NARRATIVA \ EMIRADOS ÁRABES, CANADÁ E ÁUSTRIA

Vacina, plasma convalescente, enzima conversora de angiotensina, lopinavir/ritonavir, 
favipiravir, cloroquina/hidroxicloroquina, remdesivir e tocilizumabe: Nessa revisão, os autores 
discutem a genômica viral do SARS-CoV-2, a epidemiologia da COVID-19, propostas de vacinas e 
alguns medicamentos utilizados no tratamento dessa doença. Vacina: as abordagens incluem vacinas 
clássicas inativadas e atenuadas, subunidade proteica e vacinas semelhantes a vírus, vacinas virais 
baseadas em vetor e vacinas mais recentes baseadas em DNA e RNA. Plasma convalescente: dois 
estudos demonstraram melhora significativa dos pacientes após essa terapia. Enzima conversora de 
angiotensina: ensaios in vitro demonstraram a inibição do vírus SARS-CoV-2. Lopinavir/ritonavir: um 
estudo no Coreia do Sul demonstrou sucesso com uso dessa terapia combinada com interferon alfa. 
No entanto, a mesma eficiência não foi encontrada em um estudo chinês com pacientes graves. 
Favipiravir: essa terapia se mostrou mais eficiente do que lopinavir/ritonavir, em relação à depuração 
viral e melhora da imagem de tórax. Cloroquina/hidroxicloroquina: um ensaio clínico multicêntrico na 
China relatou eficácia da cloroquina com a melhoria da exacerbação de pneumonia no tratamento 
da COVID-19. Testes com a hidroxicloroquina, no entanto, mostraram resultados decepcionantes 
quando combinada com azitromicina em pacientes em estado crítico de COVID-19. Remdesivir: em 
uma coorte de pacientes com COVID-19 grave, 68% (36 de 53) dos pacientes apresentaram melhora 
clínica. Em um outro estudo com 237 pacientes, essa terapia não demonstrou benefícios clínicos 
estatisticamente significativos. Além disso, o tratamento teve que ser interrompido em alguns 
pacientes devido a efeitos indesejáveis. Tocilizumabe: demonstrou melhora acentuada em pacientes 
com infecção grave de COVID-19 em dois estudos.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de uma 
revisão abrangente sobre a COVID-19, mas que pouco acrescenta na discussão 
sobre tratamento dessa enfermidade. Os estudos clínicos referenciados para as 
terapias mencionadas são fragilmente detalhados.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. – 
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.Im
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°31

BUSCA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 21 ARTIGOS E 24 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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AZITROMICINA
REVISÃO RÁPIDA \ REINO UNIDO

Foi realizada revisão da literatura para avaliar evidências da eficácia e segurança da azitromicina 
no tratamento da COVID-19. Foram identificados três estudos, dois in vitro e um in vivo, sendo os três 
em base pré-print (não passaram por avaliação por pares). Os estudos in vitro revelaram resultados 
conflitantes, com um encontrando atividade anti-SARS-CoV-2 somente para a azitromicina, enquanto 
o outro encontrou atividade contra o SARS-CoV-2 somente quando a azitromicina foi combinada 
com a hidroxicloroquina (HCQ). Um pequeno estudo de 36 pacientes, com alto risco de viés, 
encontrou depuração viral superior em pacientes com COVID-19 tratados com azitromicina e HCQ 
combinados, em comparação com a HCQ isolada. Concluem que não há evidências para apoiar o 
uso da azitromicina no tratamento de COVID-19 fora do contexto de ensaios clínicos, a menos que 
seja usada no tratamento de superinfecção bacteriana, e que as evidências de uma possível ação de 
sinergismo entre a azitromicina e HCQ são extremamente limitadas.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 10/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, pois não 
foi realizada meta-análise). Apesar de ser uma revisão rápida, foi bem conduzida e 
como principal limitação deve ser apontado o fato de os autores terem analisados 
experimentos in vitro e que todos os estudos estavam em base pré-print, não 
tendo sido avaliados por pares. Os autores reconhecem que o risco de viés é alto 
e que ensaios clínicos randomizados devem ser feitos para avaliar uma possível 
eficácia do uso da azitromicina, combinada ou não com HCQ.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ÍNDIA

Nesta revisão sistemática com meta-análise, os autores procuraram avaliar a eficácia da 
hidroxicloroquina (HCQ) contra a COVID-19, a partir da seleção e análise de estudos clínicos que 
utilizaram como desfechos a taxa de negativação viral nos exame de RT-PCR, e a mortalidade por todas 
as causas. Não foram incluídos nessa revisão:  relatos de casos, estudos pré-clínicos e estudos que 
não utilizaram um grupo controle ou placebo para a comparação dos resultados de eficácia da HCQ. 
A partir de uma busca em 4 bases de dados (PubMed, Scopus, Cochrane e MedRxiv), 211 estudos 
foram identificados; após exclusão de duplicatas, artigos de opinião e ensaios não clínicos, 10 estudos 
em que a eficácia da HCQ foi comparada a um grupo controle foram identificados. A meta-análise 
de 3 estudos (n = 210), que utilizaram como desfecho a taxa de negativação viral (por RT- PCR), não 
encontrou benefícios com o uso da HCQ, em comparação ao controle (RR = 1,05; IC 95%: 0,79 a 1,38; 
p = 0,74), embora com uma heterogeneidade moderada (I2 = 61,7%, p = 0,07). Já na meta-análise 
de outros 3 estudos (n = 474), em que o desfecho era o número de óbitos, o resultado indicou um 
aumento significativo nas mortes dos grupos em uso da HCQ, em comparação aos grupos controle 
(RR = 2,17; IC 95%: 1,32 a 3,57; p = 0,002), sem nenhuma heterogeneidade (I2 = 0,0%, p = 0,43). Em 
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4

conclusão, os autores relatam que nenhum benefício sobre a negativação viral a partir do uso da HCQ 
foi observado. Por outro lado, observou-se um aumento significativo na mortalidade de pacientes 
com COVID-19, nos grupos que utilizaram HCQ, em comparação a um grupo controle.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta “AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews”, 08/16 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica 
razoável. Foi observado que não houve menção ou declaração explícita de que os 
métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização do estudo. É possível 
que os autores não tenham utilizado uma estratégia abrangente de pesquisa 
bibliográfica. Não fica claro se os autores da revisão executaram a extração de 
dados em duplicata. Não foi fornecida uma lista dos estudos excluídos, nem 
justificativas para tais exclusões. Não foram relatadas pelos autores as fontes de 
financiamento para os estudos incluídos. Não fica claro se os riscos de viés dos 
estudos individuais foram considerados durante a interpretação/discussão dos 
resultados, nem se os autores realizaram uma investigação adequada do viés de 
publicação, ou discutiram seu provável impacto nos resultados dessa revisão.

VACINA
ENSAIO CLÍNICO DE FASE I \ CHINA

Os autores discorrem de um estudo de fase 1 para escalonamento de dose, de centro único, 
aberto, não randomizado, de uma vacina contra COVID-19 com vetor de Ad5 em Wuhan, China. Adultos 
saudáveis com idade entre 18 e 60 anos foram selecionados e alocados em um dos três grupos de doses 
(5× 1010 [dose baixa] 1 × 1011 [dose média] e 1,5 x 1011 [dose alta] partículas virais) para receber 
uma injeção intramuscular da vacina. O desfecho primário foram eventos adversos nos 7 dias após 
a vacinação. A segurança foi avaliada 28 dias após a vacinação. Os anticorpos específicos produzidos 
foram quantificados com ELISA, e as respostas de anticorpos neutralizantes induzidas pela vacinação 
foram detectadas com testes de neutralização do vírus SARS-CoV-2 e neutralização de pseudovírus. As 
respostas das células T foram avaliadas por imunospot enzimático e ensaios de citometria de fluxo. Este 
estudo está registrado no ClinicalTrials.gov, NCT04313127. Foram examinados 195 indivíduos quanto 
à elegibilidade, sendo que nenhum tinha sido infectado previamente com o SARS-CoV-2, o que foi 
confirmado por resultados negativos de anticorpos IgM e IgG séricos específicos com um kit de teste 
rápido e por swab faríngeo, anal ou de catarro. Desses, 108 participantes (51% masculino, idade média 
de 36,3 anos) foram recrutados e receberam dose baixa (n = 36), dose média (n = 36) ou dose alta (n 
= 36) da vacina. Pelo menos uma reação adversa nos primeiros 7 dias após a vacinação foi relatada em 
30 (83%) participantes no grupo de dose baixa, 30 (83%) participantes no grupo de dose média e 27 
(75%) participantes no grupo de dose alta. A reação adversa mais comum foi dor no local da injeção, 
relatada em 58 (54%) participantes e as reações adversas sistemáticas mais comumente relatadas 
foram febre (50 [46%]), fadiga (47 [44%]), dor de cabeça (42 [39%]) e dores musculares (18 [17%]). 
As reações adversas relatadas em todos os grupos de doses foram de gravidade leve ou moderada. 
Nenhum evento adverso grave foi observado dentro de 28 dias após a vacinação. A concentração dos 
anticorpos neutralizantes aumentou significativamente no dia 14 e atingiram o pico 28 dias após a 
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vacinação. A resposta específica das células T circulantes atingiu o pico no dia 14 após a vacinação. 
Os autores concluem que a vacina para COVID-19 vetorizada com Ad5 é tolerável e imunogênica em 
adultos saudáveis e que existe potencial para uma investigação mais aprofundada dessa vacina para 
o controle da doença. Um estudo de fase 2 em andamento na China (NCT04341389) fornecerá mais 
informações sobre a segurança e imunogenicidade da vacina contra COVID-19 vetorizada com Ad5.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Randomized 
Controlled Trials, 7/8 critérios foram contemplados. O estudo demonstra algumas 
limitações, tais como: o pequeno tamanho da amostra avaliada, estudo aberto, 
o curto período de tempo para acompanhamento dos pacientes, a ausência de 
um grupo controle, bem como a ausência de randomização para alocação dos 
pacientes nos grupos. Os participantes foram incluídos sequencialmente em 
cada grupo. Dos pacientes incluídos no estudo, somente 16% tinham mais que 
50 anos, fornecendo informações limitadas sobre a capacidade de gerar uma 
resposta celular e humoral potente na população idosa.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO RÁPIDA \ DIVERSOS PAÍSES

O objetivo da revisão rápida foi avaliar se a transfusão com plasma convalescente ou imunoglobulina 
hiperimune é eficaz e segura no tratamento de pessoas com COVID-19. Foram incluídos oito estudos 
não controlados, descrevendo 32 participantes: sete séries de casos e um estudo de intervenção 
de braço único prospectivo. Em sete dos oito estudos, o plasma convalescente foi transfundido em 
indivíduos gravemente enfermos. O volume total transfundido variou entre 200 e 2400 mL, com os 
participantes recebendo entre uma e oito doses. Os títulos de anticorpos foram relatados em quatro 
estudos. Não foi identificado nenhum estudo de terapia com imunoglobulina hiperimune elegível. 
Dos 48 estudos em andamento, 22 são ECRs. No geral, o risco de viés dentro e entre os estudos foi 
avaliado como sério. Nenhum dos estudos relatou mortes durante seus períodos de estudo, o que 
significa que todos os 32 participantes estavam vivos no final do acompanhamento. Os participantes 
foram acompanhados até a alta hospitalar ou de três (Duan 2020) a 37 dias (Shen 2020) após a 
transfusão. O efeito do plasma convalescente na melhora dos sintomas clínicos foi relatado em seis 
estudos incluídos. O tempo para alta após a terapia com plasma convalescente variou de 4 a 35 dias. 
O Tan 2020, um estudo de caso, relatou que seu participante experimentou febre moderada (38,9 °C) 
após a transfusão. Um dos três participantes do Pei 2020 teve um grave choque anafilático, recebendo 
30 mL de plasma de uma doadora com histórico de gravidez. Quatro outros estudos não relataram 
eventos adversos possivelmente de grau 3 ou 4 (19 participantes). Os autores trazem a reflexão de 
que a maioria desses participantes já havia recebido diferentes opções de tratamento, isoladamente 
ou em combinação. Portanto, a população participante pode ter sido muito pequena e heterogênea 
para permitir generalização dos resultados. Os autores comentam que os resultados são imprecisos e 
muito inconsistentes, com alto risco de viés. Portanto, a certeza da evidência é muito baixa para todos 
os resultados priorizados. Quaisquer conclusões tiradas com base nesses dados são de valor limitado 
e estão sujeitas a alterações à medida que resultados mais confiáveis se tornarem disponíveis.4
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 12 de 16 critérios foram atendidos. Três critérios não foram aplicáveis, 
pois não houve meta-análise. Dessa forma, a única limitação metodológica foi 
a não extração dos resultados por dois pesquisadores de forma independente. 
Trata-se de uma revisão da Colaboração Cochrane com boa qualidade 
metodológica, completa e transparente acerca das limitações da evidência 
disponível. São necessários ensaios clínicos randomizados de alta qualidade 
para verificar a eficácia e segurança da transfusão com plasma convalescente 
em pacientes com COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Neste ensaio clínico multicêntrico, aberto, paralelo, randomizado e controlado, os 
pesquisadores avaliaram a eficácia e a segurança da hidroxicloroquina em 150 pacientes com 
COVID-19 (confirmada por RT-PCR), em que 148 deles apresentavam a forma leve/moderada 
da doença, enquanto que 2 apresentavam a forma grave. Os participantes, com idade média de 
46 anos, foram divididos, de forma aleatória, em dois grupos: 75 pacientes receberam HCQ + 
tratamento padrão (HCQ+TP), e outros 75 receberam apenas o tratamento padrão (TP). Para os 
que receberam a HCQ, foi utilizada uma dose inicial de 1200 mg/dia durante 3 dias, seguida de 
doses de manutenção de 800 mg/dia. A duração total do tratamento foi de duas semanas para 
pacientes com doença leve a moderada, ou três semanas para os pacientes graves. A duração 
média desde o início dos sintomas até a randomização foi de 16,6 dias (DP 10,5; variação de 3-41). 
Como desfechos de eficácia, os pesquisadores avaliaram se os pacientes tiveram uma conversão 
negativa da SARS-CoV-2 em 28 dias, definida por 2 resultados negativos de RT-PCR, com pelo menos 
24 h de intervalo entre os exames. Alívio dos sintomas clínicos, como diminuição da febre (≤ 36,6⁰ 
C), normalização da saturação de oxigênio (> 94%) e desaparecimento de sintomas respiratórios 
foram desfechos secundários. Registro dos eventos adversos foram utilizados para avaliação da 
segurança do tratamento com HCQ. Os resultados do estudo mostraram que um total de 109 (73%) 
pacientes (56 do grupo TP; 53 do grupo HCQ+TP) tiveram uma conversão negativa bem antes de 
28 dias, e os 41 pacientes restantes (27%) (19 do grupo TP; 22 do grupo HCQ+TP) não atingiram 
a conversão negativa no exame de RT-PCR. A probabilidade de conversão negativa em 28 dias no 
grupo HCQ+TP foi de 85,4% (IC95%: 73,8% a 93,8%), semelhante à do grupo TP (81,3%, IC 95%: 
71,2% a 89,6%). A diferença entre os grupos foi de 4,1% (IC95%: 10,3% a 18,5%). Na análise de 
segurança, os eventos adversos foram registrados em 7/80 (9%) dos não receptores de HCQ, e 
em 21/70 (30%) dos receptores de HCQ. O evento adverso mais comum nos receptores de HCQ 
foi diarreia, relatada em 7/70 (10%) dos pacientes. Dois receptores de HCQ relataram eventos 
adversos graves. A frequência geral dos eventos adversos foi maior naqueles que receberam HCQ, 
do que naqueles que não receberam. Baseados nesses achados, os pesquisadores concluem que a 
administração de HCQ não resultou em uma probabilidade significativamente maior de conversão 
negativa do vírus, quando comparado ao padrão de atendimento, em pacientes hospitalizados com 
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7

COVID-19 leve a moderada. Em outras palavras, os resultados desse estudo indicam que a  adição 
de HCQ ao tratamento padrão atual não apresenta benefícios adicionais em relação à eliminação 
do vírus nos pacientes com COVID-19 leve a moderada.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, o 
estudo tem risco de viés moderado. 1) Geração da sequência aleatória: geração 
de números randômicos por computador (baixo risco de viés); 2) Ocultação de 
alocação: envelopes sequenciais numerados, não é claro se são opacos (risco 
de viés incerto). 3) Cegamento de participantes e profissionais: estudo não cego 
(pacientes, investigadores e estatísticos não foram mascarados para a atribuição 
do tratamento), o desfecho é susceptível de ser influenciado pela falta de 
cegamento (alto risco de viés). 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: não 
houve avaliação cega dos desfechos(alto risco de viés). 5) Desfechos incompletos: 
não houve perda de dados dos desfechos primários (baixo risco de viés). 6) Relato 
de desfecho seletivo: desfechos secundários de interesse da revisão não foram 
reportados (alto risco de viés). 7) Outras fontes de viés: o estudo aparenta estar 
livre de outras fontes de viés (baixo risco de viés). Por fim, os próprios autores 
informam que os resultados desse estudo são aplicáveis apenas para pacientes 
hospitalizados com COVID-19 persistentemente, leve a moderada. Não foram 
incluídos nesse estudo pacientes em estágio inicial da doença, o que pode limitar 
a generalização dos resultados. Em adição, o tamanho da amostra (n = 150) foi 
insuficiente, devido à falta de pacientes elegíveis para inclusão, o que fez com que 
o estudo fosse encerrado antes do previsto, após análises interinas.

TOCILIZUMABE
COORTE PROSPECTIVA \ ITÁLIA

O artigo avaliou o tratamento com Tocilizumabe (TCZ) de pacientes com pneumonia grave por 
COVID-19. Foi realizado acompanhamento prospectivo dos pacientes no estudo SMAtteo COvid19 
REGistry (SMACORE). O tratamento com TCZ  teve a primeira dose de 8 mg/kg (até um máximo 
de 800 mg por dose) por via intravenosa, repetida após 12 horas se nenhum efeito colateral fosse 
observado. Os principais desfechos do estudo foram admissão na UTI e taxa de mortalidade. Dos 
122 pacientes avaliados, 82 eram do sexo masculino, com mediana de idade de 63,55 anos. Usando 
escores de propensão, 21 pacientes foram tratados com TCZ mais tratamento padrão, e pareados 
com 21 pacientes que receberam apenas o tratamento padrão composto de hidroxicloroquina (200 
mg, 2x/dia), azitrominicina (500 mg uma vez) e dose profilática de heparina de baixo peso molecular 
(1 mg/kg até no máx. 80 mg, por 10 dias). Não foram observados efeitos adversos após uso de TCZ. O 
tratamento não afetou a taxa de admissão na UTI (OR = 0,11; IC95%: 0,00 e 3,38; p = 0.22) ou taxa de 
mortalidade em 7 dias (OR = 0,78; IC95%: 0,06 e 9,34; p = 0.84) quando comparado com o tratamento 
padrão. Os autores concluíram que o tratamento com TCZ não reduziu a admissão na UTI ou a taxa 
de mortalidade em uma coorte de 21 pacientes, e que ensaios clínicos são necessários para avaliar o 
tratamento com TCZ.6

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Utilizando a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, o 
artigo atendeu 8/11 critérios.  Não ficou claro se houve tempo suficiente de 
observação para avaliar a internação em UTI, os autores inclusive apontam 
o curto período de observação como limitação do estudo, pois alguns casos 
podem ter tido tempo superior ao de observação (7 dias). Outra limitação do 
estudo é a amostra pequena de pessoas tratadas.

INTERFERON-ALFA 2B E ARBIDOL
COORTE PROSPECTIVA \ CHINA

O estudo relata o curso clínico em 77 casos confirmados de COVID-19 em Wuhan, China. A critério do 
médico, 77 adultos com COVID-19 foram tratados com IFN-α2b nebulizado (n = 7), arbidol [ARB] (n = 24) 
ou associação de IFN-α2b mais ARB (n = 46). Todos os pacientes receberam antibióticos profiláticos. Toda 
a coorte avaliada foi de casos moderados de COVID-19. A depuração viral foi acelerada e estatisticamente 
significativa em pacientes que receberam tratamento com IFN-α2b (20,4 dias, p = 0,002). Dessa forma, 
o tratamento com IFN acelerou a depuração viral em cerca de 7 dias. Observou-se que, enquanto os 
níveis circulantes de IL-6 permaneceram baixos para todos os pacientes que receberam IFN, aqueles 
que receberam ARB somente exibiram um aumento significativo de IL-6. Os autores sugerem que o 
tratamento com IFN, isoladamente ou em combinação com ARB, reduziu os níveis circulantes de IL-6 e 
PCR. As comorbidades não afetaram significativamente os efeitos do tratamento com IFN no tempo até 
a depuração viral (p = 0,371), IL-6 (p = 0,456) ou níveis de PCR (p = 0,420). A idade foi significativa como 
covariável para PCR e algumas vezes para IL-6. O tempo para a depuração viral foi significativamente 
menor nos casos tratados com IFN-α2b (isoladamente e em combinação com ARB) em comparação com 
aqueles tratados apenas com ARB (p = 0,0018) após ajuste para idade e comorbidades. Com esses ajustes 
de confundimento, os efeitos do tratamento com IFN-α2b (isoladamente e em combinação com ARB) 
permaneceram significativos para reduzir os níveis circulantes de IL-6 e PCR. O sexo foi significativo como 
covariável para a depuração viral (p = 0,026) e para a PCR (p = 0,0001), mas não para a IL-6 (p = 0,084). 
Com ajuste para idade, comorbidades e sexo, os efeitos do tratamento com IFN-α2b (isoladamente e em 
combinação com ARB) permaneceram significativos para a depuração viral acelerada e para reduzir os 
níveis circulantes de IL-6 e PCR. Logo, os autores sugerem a eficácia terapêutica do IFN-α2b na COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 7 de 
11 critérios foram atendidos. Os três grupos de comparação eram hetetogêneos 
com relação a idade e presença de comorbidades, embora esses fatores de 
confundimento tenham sido identificados e analisados. Ademais, um dos grupos, 
tratado apenas com arbidol, veio transferido de outro hospital e, portanto, não 
foi recrutado da mesma população. Ademais, o tempo de seguimento não foi 
reportado, e, por isso, não é possível julgar se foi suficiente. Não foi reportado se 
houve perdas de seguimento ou quais foram as estratégias usadas para endereçar 
essas perdas. Apesar dessas limitações, é um estudo com razoável qualidade 
metodológica e de extrema relevância no contexto atual.
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INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOSTENSINA
CASO-CONTROLE \ ESPANHA

Trata-se de estudo multicêntrico retrospectivo que verificou se existe relação entre o consumo 
de inibidores do sistema renina-angiostensina (SRA) e o acometimento de COVID-19. Foram 
comparados grupos que faziam uso de inibidores de SRA com grupo controle de indivíduos que 
consomem outras drogas anti-hipertensivas e de não hipertensos. O grupo caso foi composto 
por 1139 pacientes, enquanto o grupo controle apresentou 11390 pacientes, distribuídos por 7 
hospitais da Espanha. O desfecho primário observado foi a admissão de pacientes diagnosticados 
com COVID-19. Usuários de inibidores de SRA não mostraram maior risco de exposição à doença 
(OR = 0,94; IC 95%: 0,77-1,15) quando comparado a não usuários. O risco também não foi 
observado quanto ao tipo de droga, considerando inibidores de ECA (OR = 0,8; IC 95%: 0,64 - 1,00) 
ou bloqueadores de receptor da angiostensina (OR = 1,10; IC 95%: 0,88-1,37). Esta tendência 
também foi observada na comparação entre diferentes anti-hipertensivos e inibidores de SRA. 
Por outro lado, pessoas que usavam inibidores e tinham diabetes demonstraram leve tendência 
para diminuição do risco de admissão no hospital por COVID-19 (OR = 0,53; IC 95%: 0,34 - 0,80). 
Comparando casos severos e moderados, há tendência para casos mais severos em pacientes 
mais velhos (média 75,3 anos [DP: 12,3] vs. 65,8 anos [DP: 15,9]; p<0,0001). Com base nessas 
análises e outras secundárias, não há evidência de associação entre consumo de inibidores de SRA 
e aumento de risco de COVID-19, tampouco quando verificado o tempo de consumo da droga e 
grau de severidade. Os autores discutem que não há evidências para descontinuar o uso das drogas 
como medida preventiva para COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, 10/10 critérios foram atendidos, mostrando alta qualidade metodológica. 
São observadas algumas limitações, mencionadas pelos próprios autores, como 
diferentes fontes de dados de cada hospital, ausência de registro de variáveis de 
estilo de vda (e.g. alcoolismo, tabagismo), ausência de confirmação da aderência 
dos pacientes às drogas prescritas e se houve interrupção da administração das 
drogas durante o tratamento dos pacientes nos hospitais. Esses fatores podem 
constituir vieses de confusão.

ANAKINRA
SÉRIE DE CASOS \ ALEMANHA, GRÉCIA E HOLANDA

Trata-se de relato de 8 casos de pacientes acometidos por COVID-19 que desenvolveram Síndrome 
Hemofagocítica (LHF) e foram tratados com anakinra, antagonista do receptor da interleucina 1. O grupo 
acompanhado entre o dia 20 e 31 de março de 2020, consistia de uma mulher e 7 homens que pontuaram 
positivo para o HScore (> 169), um sistema de classificação para diagnóstico de LHF. Todos demonstravam 
sinais de pneumonia, apresentavam insuficiência respiratória aguda e estavam submetidos à ventilação 
mecânica. Os 7 pacientes homens foram tratados com anakinra intravenosa 200mg a cada 8 horas 
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durante 7 dias. Os indivíduos também foram tratados com outras drogas, com maior frequência de uso 
de hidroxicloroquina e azitromicina. A paciente mulher recebeu doses diferentes: 300mg uma vez ao 
dia durante 4 dias e subsequente 100mg até o dia 9. Ao final do tratamento, 5 pacientes demonstraram 
decréscimo das infiltrações pulmonares e os 8 pacientes mostraram aumento da capacidade respiratória. 
Nos dias 9, 12 e 19 de acompanhamento, 3 pacientes faleceram em decorrência de choque refratário 
associado à hipoxemia, sepse e insuficiência renal. Nos demais desfechos, foram observados 2 pacientes 
livres de ventilação mecânica, 2 pacientes com melhora, porém ainda sob ventilação mecânica, e uma 
paciente com alta. Os autores afirmam que há outros relatos na literatura sugerindo que anakinra 
melhora o prognóstico de pacientes acometidos por COVID-19 em condições de LHF e, em especial, que 
houve melhora da função respiratória. Além disso, sugerem o acompanhamento constante do índice de 
HScore como subsídio para a administração de anakinra.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 8/10 
critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. Uma 
clara limitação do estudo é o acompanhamento limitado dos pacientes, não 
indicando o desfecho da maioria que permaneceu internada até a escrita do 
manuscrito. Outra fragilidade se refere à própria natureza do estudo, limitado 
pela ausência de aleatorização, grupo controle, tratamento e demais limitações 
das série de casos. Sendo assim, as conclusões do estudo precisam ser apoiadas 
por evidências mais robustas, como estudos clínicos.

ANAKINRA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Relato de caso de paciente em estado crítico de COVID-19 tratado com anakinra, antagonista 
do receptor da interleucina 1. O medicamento supostamente tem efeito sobre a tempestade de 
citocinas e pode ser eficaz no tratamento de pacientes com essa condição. Uma mulher de 50 anos foi 
admitida no hospital no dia 28 de fevereiro apresentando febre e dispneia. Teste por PCR diagnosticou 
presença de SARS-CoV-2, assim como tomografia computadorizada indicou múltiplas manchas opacas 
nos pulmões. Em seguida, foi iniciado tratamento com lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina. No 
dia 3, a condição de saúde da paciente piorou e a mesma foi encaminhada para centro de cuidado 
intensivo e foi submetida à ventilação mecânica e suporte hemodinâmico. No dia 10, sem melhoras, 
foi iniciado uso off-label de anakinra 200mg intravenoso, seguida de 100mg subcutâneo a cada 6 
horas, sendo suspenso o uso das outras drogas. Em 72 horas, a paciente mostrou diminuição dos 
marcadores inflamatórios (e.g. proteína C reativa de 8,6 mg/dl para 3,2 mg/dl; LDH de 334 U/L para 
219 U/L). Em seguida, no dia 13, foi verificado diminuição das lesões pulmonares e melhoras nos 
parâmetros respiratórios. No dia 21, a paciente apresentou febre, aumento dos níveis de proteína C 
reativa e suspeita de bacteremia. O medicamento anakinra foi suspenso e iniciado tratamento com 
antibióticos. Após dois dias, a paciente apresentava resposta ao tratamento e, no dia 29, mostrava 
condições saudáveis e foi liberada do hospital. Os autores discutem que a inibição da interleucina-1 
pode ser uma estratégia para combate à COVID-19. Contudo, são necessários resultados robustos de 
estudos clínicos para testar essa hipótese.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 5/8 
critérios foram contemplados, revelando qualidade metodológica moderada. Os 
autores descrevem com clareza o tratamento e o desfecho observado, contudo, não 
descreve o histórico do paciente e nem suas condições demográficas. Outro ponto 
a se observar é a natureza intrínseca de relatos de caso, em que não é possível fazer 
extrapolações para outras situações em função das limitações do estudo.

CÉLULAS ALOGÊNICAS DERIVADAS DA CARDIOSFERA (CDCS)
SÉRIE DE CASOS \ EUA

Esta série de casos explora a segurança e a eficácia de infusões intravenosas de células derivadas 
da cardiosfera (CDCs), formuladas como CAP-1002, em 6 pacientes críticos com COVID-19 confirmada 
por RT-PCR. CDCs são células alogênicas estromais/progenitoras, derivadas do tecido cardíaco, com 
um perfil antigênico distinto, que já demonstraram efeitos imunomoduladores e anti-inflamatórios em 
ensaios pré-clínicos e clínicos. Os autores informaram que todos os pacientes apresentavam síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), com necessidade de oxigenoterapia (5 entubados e 1 com cânula 
nasal), infiltrações pulmonares difusas bilaterais na imagem de TC do tórax, e evidência de função 
cardíaca preservada na ecocardiografia transtorácica, sugerindo insuficiência respiratória de origem não 
cardíaca. Um paciente era obeso e 4 apresentavam comorbidades cardíacas. Todos os seis pacientes 
receberam tocilizumabe (agente anti-IL6); em adição, 1 paciente recebeu lopinavir/ritonavir, e os outros 
5 receberam hidroxicloroquina por 5 dias, antes da infusão de CAP-1002. Os parâmetros laboratoriais 
foram utilizados pelos autores para descrever a evolução clínica dos pacientes. Antes das infusões 
de CAP-1002, valores basais de ferritina se encontravam elevados em todos os 6 pacientes (605,43 a 
1991,52 ng/ml), diminuindo em 5/6 pacientes, após as infusões (252,89 a 1029,90 ng/ml). A contagem 
absoluta de linfócitos era baixa em 5/6 pacientes na linha de base (variação de 0,26 0,82 × 103/μl), 
aumentando em 3 desses 5 pacientes, no último acompanhamento (faixa de 0,23 a 1,02 × 103/μl). 
Segundo os pesquisadores, nenhum paciente apresentou complicações relacionadas à administração 
da CAP-1002, e todos os pacientes intubados apresentaram melhora clínica, exceto dois, que, embora 
estáveis, ainda continuavam em terapia intensiva. Quatro pacientes (67%) foram desmamados do 
suporte respiratório e receberam alta do hospital. Após um seguimento médio de 13,5 ± 4,6 dias, todos 
os pacientes continuavam vivos (até 28/04/2020) e um paciente permanecia com suporte mecânico 
de oxigênio. Um grupo controle de pacientes com COVID-19 em estado crítico (n = 34) internados na 
mesma instituição, mostrou uma mortalidade geral de 18% em um estágio semelhante de hospitalização. 
Diante dos achados, os autores concluem que a infusão intravenosa de CAP-1002 foi bem tolerada e 
associada à resolução da doença crítica em 4 pacientes. Embora essa experiência inicial seja promissora, 
demonstrando a segurança aparente do CAP-1002, os autores alertam que sua eficácia no tratamento 
da COVID-19 deverá ser avaliada e confirmada em um estudo controlado randomizado.11
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 06/10 
critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. Não 
ficou claro, no artigo, se a inclusão dos participantes foi de forma consecutiva, 
nem se houve inclusão completa. Há pouca informação sobre as características 
demográficas dos pacientes. Não foram claramente reportadas as informações 
demográficas do(s) local(is)/clínica(s) onde o estudo foi executado. A ausência 
de um verdadeiro grupo controle randomizado e o pequeno tamanho da 
amostra impedem inferências significativas sobre a relação causa-efeito entre o 
recebimento do CAP-1002 e a melhora clínica dos pacientes. Os pacientes incluídos 
no estudo receberam terapias antivirais e anti-inflamatórias concomitantes, o que 
pode ter causado confusão na interpretação dos resultados clínicos positivos, e 
introduzido heterogeneidade nas avaliações dos biomarcadores inflamatórios.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ HOLANDA

O estudo traz um relato de caso de paciente, homem, 26 anos, previamente saudável, 
encaminhado ao pronto-socorro em 28 de março com histórico de cinco dias de febre, dispneia e 
tosse. Ele entrou no hospital de forma independente, mas, em 1 hora, precisava de suprimento de 
oxigênio de 15 L/min para manter a saturação de oxigênio em 90%. A tomografia computadorizada 
de pulmão mostrou áreas extensas de opacidades em vidro fosco e consolidações bilaterais. Um 
teste de PCR retornou um resultado positivo para SARS-CoV-2. Os testes de laboratório mostraram 
níveis aumentados de proteína C reativa (153 μg/ml), ferritina (703 ng/ml) e dímero D (3233 ng/ml). 
O diagnóstico de pneumonia por COVID-19 foi realizado e o tratamento com cloroquina, ceftriaxona 
profilática e heparina de baixo peso molecular foi iniciado. O paciente foi internado na UTI para 
tratamento com oxigênio de alto fluxo, resultando em saturação máxima de 93%. No segundo dia 
de internação, a condição respiratória do paciente se deteriorou e ele teve que ser intubado para 
ventilação invasiva na posição prona. A extrema deterioração clínica em conjunto com os achados 
laboratoriais levantou suspeita de síndrome de liberação de citocinas, os médicos resolveram 
administrar dose única intravenosa de tocilizumabe (TCZ) na dose de 8 mg/kg. Inicialmente, os níveis 
de PCR, ferritina, dímero D e IL-6 mostraram um aumento adicional, sugestivo de avanço da síndrome. 
No entanto, a partir de 31 de março (2 dias após a administração da TCZ), as condições melhoraram. 
Isso foi associado a uma reversão dos parâmetros laboratoriais de PCR, ferritina e IL-6 dentro de 5 
dias após a administração da TCZ. Durante esse período, o paciente foi desmamado da ventilação 
mecânica e extubado com sucesso. Uma radiografia de tórax realizada 7 dias após o tratamento 
com TCZ mostrou resolução completa das anormalidades. Nove dias após o tratamento, o paciente 
recebeu alta hospitalar sem necessidade de oxigênio suplementar.12
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6 de 8 
critérios foram atendidos. O estudo não descreveu em detalhes as características 
demográficas do paciente, nem explorou se houve ou não eventos adversos em 
decorrência do tratamento com tocilizumabe. Relatos de casos servem para 
levantar hipóteses a serem testadas em estudos mais robustos. No entanto, não 
oferecem evidências de alto grau de certeza para tomada de decisão.

HIDROXICLOROQUINA E LOPINAVIR/RITONAVIR
CARTA AO EDITOR \ BRUNEI

Os autores discutem que o papel da hidroxicloroquina (HCQ) para o tratamento da COVID-19 
continua controverso, mas continua sendo utilizada na ausência de terapias eficazes. O artigo discute 
as anormalidades observadas em 11 pacientes moderados/graves confirmados para COVID-19 (por RT-
PCR), que foram tratados com lopinavir-ritonavir (L/R) (400/100 mg; 2x/dia, por pelo menos 14 dias) 
como a primeira linha, com adição de HCQ (400 mg , 2x/dia no dia 1, e 200 mg 2x/dia, nos dias 2 a 
5) se não houvesse resposta ao L/R. Também foram utilizados Tamiflu (75 mg 2x/dia, por 5 dias) e 
antibióticos quando indicado. Não foram usadas outras medicações associadas com prolongamento 
da QTc. A eletrocardiografia (ECG) foi realizada antes de iniciar a HCQ, e depois nos dias 2, 4 e quando 
indicado. A alta ocorreu após recuperação, com dois RT-PCR consecutivos negativos, com intervalo de 1 
até 13 dias após o diagnóstico. Onze pacientes iniciaram HCQ com mediana de 2 dias (0-6) após início 
de L/R. Dois (18%) tinham insuficiência renal aguda na admissão e não tinha doença cardíaca. O ECGs 
pré-HCQ eram normais, exceto para 2(18%) pacientes que tiveram prolongamento do intervalo QTc. 
Com o início do HCQ, houve 5 (45,5%) novos eventos, incluindo QTc prolongado em 3 pacientes: 1 com 
bloqueio de ramo direito e 1 com bradicardia e trombocitopenia, sendo a HCQ  descontinuada e todas 
as alterações se normalizaram. Dois pacientes continuaram usando HCQ, apesar do QTc prolongado. As 
únicas anormalidades nos eletrólitos nos dias de anormalidades no ECG, foram hipocalcemia leve em 
um caso. Até a finalização do artigo, 8 (72,7%) pacientes se recuperaram e receberam alta, 2 (18,8%) 
permanecem com suporte à ventilação e oxigenação por membrana extracorpórea, e 1 evoluiu para óbito 
por septicemia bacteriana. Os autores concluíram que os efeitos colaterais cardíacos potencialmente 
significativos foram comuns nos pacientes tratados L/R com adição de HCQ, por essa razão eles relatam 
que não adiaram o uso do HCQ para o tratamento de pacientes com COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion, o estudo atendeu 5/6 critérios. O artigo tem como pontos fortes 
o detalhamento dos 11 casos tratados com hidroxicloroquina e lopinavir/
ritonavir, e acompanhamento das alterações cardíacas observadas antes de 
iniciar o tratamento com HCQ, e também durante o tratamento. Os autores 
discutem os achados desses casos com o de outros estudos sobre a HCQ para 
reforçar sua opinião.
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HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO/ RELATO DE CASO \ TUNÍSIA

Trata-se de uma discussão a respeito de efeitos colaterais do uso de hidroxicloroquina (HCQ), que 
incluem exantema, estomatite, coceira e hiperpigmentação. Os efeitos colaterais graves abrangem a 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e pustulose exantemática generalizada aguda 
(AGEP), sendo este o efeito colateral grave mais frequentemente relatado relacionado à HCQ. Em seguida, 
relatam o caso de uma mulher de 39 anos que desenvolveu pustulose exantemática generalizada após 
o tratamento para COVID-19 com HCQ. O tratamento, após o diagnóstico, foi com HCQ (600 mg/dia), 
enoxaparina e oxigênio suplementar e a erupção prurítica surgiu 18 dias após o início do tratamento. 
Após a retirada da HCQ, houve melhora significativa das lesões dermatológicas. Contudo, a paciente foi 
a óbito devido tromboembolismo pulmonar, uma complicação associada à infecção por SARS-CoV-2. Os 
autores salientam que, dado o endosso generalizado e antecipado do uso da HCQ por muitos governos 
em todo o mundo, o reconhecimento deste efeito colateral é vital.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 4/6 critérios foram atendidos. O artigo traz luz à uma discussão 
emergente e muito importante: os efeitos colaterais do uso da HCQ. Apesar de 
ser um medicamento já utilizado para o tratamento de outras doenças, deve 
haver um monitoramento intenso quanto seus efeitos adversos.

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Trata-se de uma revisão na qual os autores fazem um levantamento sobre os ensaios clínicos (EC) 
atualmente em andamento com aminoquinolinas (cloroquina - CQ e hidroxicloroquina - HCQ) para elucidar 
o uso desses medicamentos no tratamento da COVID-19. Além de trazerem um panorama sobre mecanismo 
de ação e segurança dos efeitos adversos e toxicidade dessas drogas. Elas têm como mecanismo de ação 
a diminuição o pH lisossomal, interferindo no processo de fusão viral com a célula hospedeira, além de 
atuarem como imunomoduladoras. As propriedades toxicológicas relatadas com o uso de CLQ e HCQ são 
principalmente retinopatia, neuromiopatia e cardiomiopatia. Os autores descrevem os 961 EC registrados 
na base de dados da OMS e concluem, baseado no extenso levantamento dos EC em andamento, que: 
(i) serão administradas a milhões de pacientes com COVID-19; (ii) serão administradas a trabalhadores 
médicos como medida preventiva; (iii) durante abordagem aguda contra COVID-19, doses mais altas 
serão administradas em comparação ao uso tradicional para doenças reumáticas crônicas. Não obstante, 
destacam que, na ausência de dados clínicos suficientes, informações detalhadas sobre segurança, efeitos 
adversos ou dose ideal devem ser disponibilizadas entre os profissionais de saúde que farão a prescrição 
desses medicamentos.15
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de uma revisão narrativa, apesar de os autores a intitularem de revisão 
sistemática. Assim, como não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas, a 
leitura crítica do artigo leva à conclusão de que se trata de um bom levantamento dos 
ensaios clínicos em andamento e traz algumas informações sobre recomendações 
para uso das aminoquinolinas. Contudo, ainda é necessário aguardar a publicação 
dos resultados desses ensaios clínicos.

AINES (IBUPROFENO)
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ PERU

No contexto da pandemia, muitos pacientes utilizaram os medicamentos anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINES), tais como o Ibuprofeno, para aliviar os sintomas de dor de garganta e fadiga da 
COVID-19. Entretanto, há a hipótese de que o uso de AINES seja contraindicado em pacientes com a 
COVID-19, pois esses medicamentos aumentam a expressão da ECA2 e, assim, poderiam aumentar 
o risco de infecção por SARS-CoV-2 (esse vírus de liga à ECA2 para entrar na célula). A partir disso, 
a fim de melhor esclarecer esta hipótese, os autores descreveram as posições dos principais órgãos 
internacionais de saúde sobre o uso de AINES: (1) Organização Mundial de Saúde (ONU)/ Organização 
Pan-Americana da Saúde (PAHO)/ Sistema Nacional de Saúde (NHS)/ Direção Geral de Medicamentos, 
Insumos e Drogas (DIGEMED): referem que não há, até o momento, nenhuma evidência científica que 
respalde a contraindicação do uso de AINES no manejo clínico da COVID-19, bem como o agravamento 
dos eventos adversos (anemia e alteração de fatores de coagulação). Recomendam que pacientes 
que iniciaram seu uso não interrompam o tratamento e que os pacientes que irão iniciar o uso, 
priorizem o uso do paracetamol ao invés dos AINES. Os autores afirmam que não há nenhum estudo 
clínico em andamento registrado no Clinicaltrials.gov sobre o uso de AINES. (2) Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA) estabelece que, até o momento, não há evidências científicas sobre a piora do 
quadro clínico do paciente com COVID-19 quando em uso de AINES e o Comitê de farmacovigilância 
nacional está compilando informações, com início em maio de 2020, que subsidiarão respostas sobre 
essa hipótese. Os autores consideram que a hipótese do uso de IECA e BRA, ao aumentar o receptor 
de ECA2 poderiam aumentar a predisposição à infecção por SARS-CoV-2 assim como ocorre, em 
potencial, no uso de AINES. No entanto, estudos que avaliam o uso de IECA e BRA reiteram que os 
pacientes devem continuar o seu uso, pois não há estudos clínicos que evidenciem a necessidade da 
sua suspensão em pacientes hipertensos com COVID-19. A partir do exposto, os autores concluem 
que, embora não haja estudos que evidenciem que o uso de AINES aumente a susceptibilidade de 
infecção ou que influencie a piora clínica do paciente com COVID-19, a escolha terapêutica deve ser 
o paracetamol ao invés dos AINES ao iniciar o tratamento. Aos pacientes que estão em uso de AINE, 
devem continuar este uso até os resultados evidenciarem a necessidade de suspensão.16
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. A partir do que foi exposto neste breve relatório, que se 
configura em documento Institucional publicado pelo Instituto de avaliação de 
tecnologias e investigação em saúde do Governo do Peru, observou-se que os 
autores discorrem sobre uma lacuna de pesquisa no que se refere ao uso de 
AINES influenciar na piora clínica do paciente e na suscetibilidade à infecção por 
SARS-CoV-2. Os autores fazem a referência ao uso de AINES e ao uso de IECA/
BRA, sendo que, a partir da mesma hipótese, as conclusões de estudos sobre a 
permanência do uso de IECA/BRA poderia ser extrapolada para o uso de AINES.

ATAZANAVIR
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ PERU

O atazanavir é um inibidor de protease usado para o tratamento do HIV e potencialmente efetivo 
na COVID-19. Os estudos disponíveis até o momento são estudos in silico advindos de modelagem 
computacional, os quais usam modelos virtuais de vírus junto aos modelos de medicamentos 
utilizados na pandemia. A partir dos guias de práticas clínicas divulgados pelo Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças e pela Organização Mundial de Saúde, os autores descrevem que estes não 
recomendam o uso da atazanavir na COVID-19. O guia de práticas clínicas da Bélgica para pacientes 
suspeitos e confirmados com infecção por SARS-CoV-2 descreve que, na Suíça, há a indicação para 
o uso de lopinavir/ritonavir como primeira linha de tratamento e o atazanavir/ritonavir para uso 
em pacientes com estágio severo da doença. Entretanto, não há publicações oficiais a respeito 
desse manejo terapêutico. Os autores trazem uma descrição mais detalhada dos estudos in silico e 
descrevem que, em sua busca, não foram encontrados estudos clínicos do atazanavir na COVID-19. 
Portanto, os autores concluem que não há estudos, até o momento, que apoiem a recomendação do 
atazanavir na COVID-19.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. A partir do que foi exposto neste breve relatório, que se 
configura em documento Institucional publicado pelo Instituto de avaliação 
de tecnologias em saúde do Governo do Peru, observou-se que os autores 
realizaram uma busca sistemática na literatura sobre o uso do atazanavir para 
a COVID-19 em duas fontes de dados (Pubmed e Cochrane). Entretanto, não 
descrevem as suas estratégias de busca. Referem não ter encontrado nenhum 
artigo científico nas fontes de dados citadas, portanto, estenderam as buscas 
para Google Scholar e  Semantic Scholar, sendo somente  encontrados estudos 
in silico que são estudos que levantam hipóteses sobre o uso do atazanavir 
na COVID-19. São necessários estudos clínicos para desfechos de eficácia e 
segurança do atazanavir em pacientes com infecção por SARS-CoV-2.
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OSELTAMIVIR
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ PERU

Oseltamivir é um medicamento indicado para o tratamento da influenza, para uso pediátrico e 
em adultos. Até o momento, não foi estabelecido um medicamento específico para o manejo clínico 
dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 devido à ausência de evidências científicas sobre a eficácia 
e segurança. Diante desse panorama, os pacientes são tratados com medicamentos em ambiente 
controlado de estudos clínicos. Até 13 de março, havia três ensaios clínicos randomizados (ECR) a fim 
de avaliar a eficácia e segurança do oseltamivir na COVID-19: (1) uso de oseltamivir, lopinavir/ritonavir 
e arbidol (NCT04255017), (2) uso de ritonavir e oseltamivir (NCT04261270), (3) uso de combinações de 
inibidores de protease, oseltamivir, favipiravir e cloroquina (NCT04303299). Até o momento, nenhum 
desses ECRs possuem resultados preliminares. O uso de medicamentos de forma empírica no início 
da pandemia é uma realidade e um dos escolhidos foi o oseltamivir,  dentre os  antivirais, mas os 
estudos clínicos (publicados em revistas, tais como: The Lancet e JAMA) realizados neste período não 
demonstraram eficácia deste medicamento e ainda descrevem que nas epidemias de SARS e MERS, 
as terapias antivirais não foram eficazes. Portanto, os autores concluem que, até o momento, não há 
evidências que apoiem recomendações do uso de oseltamivir para pacientes com a COVID-19.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. A partir do que foi exposto neste breve relatório, que se 
configura em documento Institucional publicado pelo Instituto de avaliação 
de tecnologias em saúde e pesquisa do Governo do Peru, observou-se que 
eles trazem a descrição dos achados de estudos clínicos randomizados com 
resultados disponíveis ocorridos no início da pandemia na China, e de estudos 
em andamento. Embora sem referências, os autores se posicionam que os 
resultados, de forma geral, não são promissores até o momento. Não descreve 
os critérios de busca e a escolha de artigos para esse breve relatório.

TOCILIZUMABE
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ PERU

Tocilizumabe (TCZ) é um medicamento utilizado no tratamento da artrite reumatoide. Trata-se 
de um anticorpo recombinante humanizado do receptor de IL-6. Essa interleucina está associada à 
tempestade de citocinas, ocasionando complicação grave nos pacientes com COVID-19. Deste modo, 
o bloqueio seletivo da IL-6 representa um alvo terapêutico a ser testado. Em um estudo retrospectivo, 
Xu et al. (2020) relataram o uso de TCZ em 21 pacientes chineses diagnosticados com COVID-19. 
As doenças crônicas dos pacientes estudados incluíram hipertensão, diabetes, acidente vascular 
cerebral e doença pulmonar obstrutiva crônica. O estudo relatou que 19% dos pacientes estavam 
em estado crítico enquanto 81% estavam gravemente doentes. Nenhuma morte foi relatada, 10% 
dos pacientes foram hospitalizados e 90% dos pacientes receberam alta no momento da publicação. 
Apesar do resultado positivo, o número amostral avaliado impede extrapolações. Este documento 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



18

detalha também um ensaio clínico randomizado, que já está em andamento, e que poderá fornecer 
mais evidências do papel dessa terapia no tratamento da COVID-19. Os autores concluem que ainda 
não há evidências que permitam a recomendação de TCZ para tratamento da COVID-19.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. A partir do que foi exposto neste breve relatório, que se 
configura em documento Institucional publicado pelo Instituto de avaliação 
de tecnologias em saúde e pesquisa do Governo do Peru, os autores não 
recomendam a utilização do TCZ para tratamento da COVID-19. Observa-se 
que o documento é bem escrito, no qual os autores apresentam de forma 
clara e detalhada os dados do estudo retrospectivo e do ensaio clínico a ser 
realizado. Além disso, críticas pertinentes em relação à adoção dessa terapia 
para tratamento da COVID-19 são realizadas pelos autores.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

A COVID-19 desencadeia uma reação imune exagerada no corpo, produzindo grandes quantidades 
de vários fatores inflamatórios, incluindo citocinas, quimiocinas e células imunológicas reativas. A 
terapia com células-tronco mesenquimais (CTM) pode impedir o desencadeamento dessa reação. 
Nessa revisão, os autores apresentam dois estudos clínicos em que pacientes diagnosticados com 
COVID-19 apresentaram melhora após terapia com CTM. No primeiro, dez pacientes foram avaliados 
(sete receberam a terapia e três receberam placebo). Sintomas como febre, dispneia e pneumonia 
melhoraram de 2 a 4 dias após a primeira infusão. No sexto dia observou-se o controle da tempestade 
de citocinas. E no intervalo de 7 a 14 dias a maioria dos pacientes se mostrou negativa para SARS-
CoV-2. Não houve relato de efeitos colaterais. O segundo estudo relata um paciente com COVID-19 
grave que recebeu três infusões de CTM dentro de três dias. A partir do segundo dia, observou-se 
considerável melhora clínica do paciente. Nenhum evento adverso foi relatado. Os autores concluem 
que essa terapia se mostra promissora para tratamento da COVID-19 e que eles recomendam a 
utilização da mesma.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma revisão abrangente sobre a terapia com CTM e sua potencial influência 
no tratamento de casos graves de COVID-19. Apesar da recomendação dos 
autores sobre o uso dessa terapia, os dois estudos referenciados apresentam 
número amostral bastante limitado. Além disso, não consta como os estudos 
foram levantados e incluídos no trabalho. Nesse artigo, os autores citam que 70 
ensaios clínicos estão sendo realizados para investigar o papel da terapia com 
CTM em doenças respiratórias. Seria prudente esperar os resultados desses 
ensaios antes de tais recomendações.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



19

REMDESIVIR
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Nesse estudo os autores levantaram os artigos relacionados a farmacologia e desfechos clínicos 
de pacientes com COVID-19 tratados com remdesivir nas bases de dados do PubMed, ClinicalTrials.
org e MedRxiv. No primeiro estudo, o uso inicial compassivo do remdesivir mostrou um resultado 
bastante promissor. No entanto, a dosagem utilizada e o tempo de tratamento não foram relatados 
pelos pesquisadores. No primeiro estudo randomizado duplo-cego, controlado por placebo, realizado 
em Wuhan, não houve nenhum benefício significativo do uso de remdesivir no tempo de melhora 
clínica, na mortalidade e negativação da carga viral quando comparado ao controle. Porém, outro 
ensaio clínico randomizado controlado apresentou tempo de melhora significativa em relação ao 
grupo controle. No entanto, a taxa de mortalidade não demonstrou diferença estatística nos dois 
grupos. Deste modo, os próximos ensaios clínicos devem demonstrar se o remdesivir tem eficácia e 
segurança o para tratamento da COVID-19.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas, porém esse 
manuscrito se mostrou muito bem estruturado. A busca e os critérios de inclusão 
dos artigos foram mencionados pelos autores e os estudos incluídos foram bem 
detalhados e analisados de forma crítica pelos pesquisadores.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04390178/ Suécia Imunoterapia Plasma convalescente Sem tratamento Ativo, não recrutando 15/05/2020 Joakim Dillner; Danderyd 
Hospital; Karolinska 
Institutet; Karolinska 
University Hospital

2 NCT04388410/ México Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 14/05/2020 Instituto Nacional de 
Ciencias Medicas y Nutricion 
Salvador Zubiran; Hospital 
San Jose Tec de Monterrey; 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias; 
Instituto Nacional de 
Cardiologia Ignacio Chavez; 
Hospital General Dr. Manuel 
Gea Gonz√°lez; Instituto 
Nacional de Cancerologia, 
Columbia; Hospital Regional 
de Alta Especialidad del 
Bajio

3 NCT04390503/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Recrutando 15/05/2020 Columbia University

4 NCT04388709/ EUA Imunomodulador Peginterferon Lambda-
1A

Tratamento padrão Ainda não recrutando 14/05/2020 Icahn School of Medicine 
at Mount Sinai; Eiger 
BioPharmaceuticals

5 NCT04390594/ Senegal Antimaláricos Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Ainda não recrutando 15/05/2020 Institut Pasteur de Dakar; 
Fann Hospital, Senegal; 
Ministry of Health, Senegal; 
Diamniadio Children 
Hospital, Senegal; Dalal 
Jamm Hospital, Senegal; 
Epicentre, Paris, France.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

6 NCT04389359/ Reino 
Unido

Antimaláricos Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Tratamento padrão Ainda não recrutando 15/05/2020 Cambridge University 
Hospitals NHS Foundation 
Trust; University of 
Cambridge

7 NCT04389710/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 15/05/2020 Thomas Jefferson University

8 NCT04389411/ Canada Antiasmático Montelucaste Placebo Ainda não recrutando 15/05/2020 McGill University; Lady Davis 
Institute

9 NCT04388527/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 14/05/2020 University of Pennsylvania

10 NCT04389840/ EUA Imunomodulador Dociparastat sodium Placebo Ainda não recrutando 15/05/2020 Chimerix

11 NCT04389944/ Suíça Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 15/05/2020 University Hospital, Basel, 
Switzerland

12 "NCT04387760/  
Bahrain"

Antimaláricos; 
Antivirais

Hidroxicloroquina Favipiravir Ainda não recrutando 14/05/2020 Royal College of Surgeons in 
Ireland - Medical University 
of Bahrain; Bahrain Defence 
Force Royal Medical 
Services, Military Hospital; 
Ebrahim Khalil Kanoo 
Community Medical Center

13 NCT04390022/ 
Espanha

Antiparasitário Ivermectina Placebo Ainda não recrutando 15/05/2020 Clinica Universidad de 
Navarra, Universidad de 
Navarra; Barcelona Institute 
for Global Health
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

14 NCT04390061/ Itália Produto biológico; 
Antimalárico

 Tofacitinibe + 
hidroxicloroquina

Hidroxicloroquina Ainda não recrutando 15/05/2020 Universit√† Politecnica 
delle Marche; Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord; Ospedale 
Civile Santo Spirito, Pescara; 
Universit√† Magna Grecia, 
Catanzaro; ASST Papa 
Giovanni XXIII, Bergamo; 
Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico 
Umberto I, Roma; ASST 
Cremona, Cremona; 
Fondazione IRCCS C√† 
Granda, Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano; Ospedale 
di Circolo e Fondazione 
Macchi, Varese

15 NCT04390464/ Reino 
Unido

Produto biológico  Ravulizumabe Baricitinibe Recrutando 15/05/2020 Cambridge University 
Hospitals NHS Foundation 
Trust

16 NCT04389801/ Egito Agente quelante Desferal Placebo Ainda não recrutando 15/05/2020 Hesham Al.-Inany; Cairo 
University

17 NCT04389671/ EUA Surfactante  Lucinactant Sem comparador Ainda não recrutando 15/05/2020 Windtree Therapeutics

18 NCT04390139/ 
Espanha

Terapia celular Células estromais 
mesenquimais Wharton-
Jelly

Placebo Recrutando 15/05/2020 Banc de Sang i Teixits

19 NCT04390217/ EUA Inibidor de serina 
protease

LB1148 Placebo Ainda não recrutando 15/05/2020 Leading BioSciences, Inc

20 NCT04389580/ Egito Produto anti-acne; 
Antineoplásico

 Isotretinoina + 
Tamoxifeno

Sem tratamento Ainda não recrutando 15/05/2020 Kafrelsheikh University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

21 NCT04389385 Terapia avançada Exossomos derivados de 
células T específicas da 
COVID-19 (CSTC-Exo)

Sem comparador Ativo, não recrutando 15/05/2020 TC Erciyes University

22 NCT04388826/ EUA Antineoplásico  Veru-111 Placebo Ainda não recrutando 14/05/2020 Veru Inc.

23 NCT04389450/ EUA Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais 
(chamadas PLX-PAD)

Placebo Ainda não recrutando 15/05/2020 Pluristem Ltd.

24 NCT04390152/ 
Colômbia

Terapia celular Células estromais 
mesenquimais Wharton-
Jelly

Hidroxicloroquina, 
lopinavir / 
ritonavir e suporte 
ventilatório mais 
placebo

Ainda não recrutando 15/05/2020 BioXcellerator; Clinical 
Somer
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



29

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



30

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia - HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul - FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina - S. J. do Rio 
Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

50 20/05/20 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

51 20/05/20 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

52 21/05/20 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°32

BUSCA REALIZADA ENTRE 16 E 18 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 22 ARTIGOS E 10 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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FAVIPIRAVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA \ REINO UNIDO

Muitos tratamentos têm sido avaliados a fim de realizar o redirecionamento terapêutico para 
o tratamento da COVID-19, um destes é o Favipiravir. Trata-se de um antiviral, inibidor de RNA 
polimerase, utilizado no tratamento de EBOLA e Influenza. Foi realizada uma revisão sistemática 
a partir de uma triagem inicial de 494 estudos e, destes, foram selecionados 29 que descreviam 
evidências de segurança, 6 (4.299 participantes) destes são clínicos (fase II e III) e somente 2 sobre 
COVID-19. Não foi realizada a metanálise dos estudos selecionados. Avaliou-se doses diferentes e os 
possíveis eventos adversos (EAs) relatados, e os resultados sugerem que não há aumento da incidência 
de eventos adversos com o aumento das doses, embora esse seguimento tenha sido somente por 5 
dias. Dos eventos descritos entre o grupo favipiravir/placebo ou favipiravir/comparador, a elevação 
do ácido úrico teve diferença significativa entre os grupos e apresentou alta proporção no grupo 
de favipiravir. No grupo de uso do favipiravir, houve uma proporção mais baixa de EAs de grau 1 – 
4 e EAs gastrointestinais, um perfil de segurança semelhante aos comparadores. A grande maioria 
dos estudos utilizou grupo placebo. Portanto, os autores concluem que o favipiravir é relativamente 
seguro quando utilizado a curto prazo, e devem ser realizados estudos a longo prazo para avaliação 
de segurança. O aumento do ácido úrico sérico deve ser uma preocupação de segurança, bem como 
um potencial prolongamento do intervalo Qtc e de teratogenicidade.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 6/16 critérios foram atendidos. Os critérios de avaliação da metanálise 
não foram avaliados, pois esta não foi realizada. Nesta revisão classificada como 
sistemática, a seleção dos artigos e a extração dos dados aparentemente não foi 
realizada por pares. Não estavam descritas as fontes de fomento dos estudos. Os 
autores descrevem que, dos 29 estudos selecionados, 16 eram estudos de fase I, 
portanto, com pacientes saudáveis. Os estudos selecionados foram de curta duração 
de tratamento com o favipiravir, o que é compatível ao uso na COVID-19. Caso este 
medicamento seja utilizado como uso profilático, devem-se buscar evidências de 
segurança do uso de favipiravir a longo prazo. Dos seis estudos clínicos incluídos, 
somente dois estudos eram com a COVID-19 e em população mais jovem, ou seja, 
os resultados não podem ser extrapolados para outras populações.

HIDROXICLOROQUINA, CLOROQUINA E AZITROMICINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores descrevem os achados de uma revisão sistemática rápida de evidências disponíveis na 
literatura a partir de dois questionamentos: 1) Os médicos devem usar cloroquina ou hidroxicloroquina em 
monoterapia ou em associação com a azitromicina para a profilaxia da COVID-19? 2) Os médicos devem usar 
cloroquina ou hidroxicloroquina em monoterapia ou em associação com a azitromicina para o tratamento 
da COVID-19? Nos artigos rastreados, foram avaliados os desfechos de potenciais benefícios e danos para o 
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4

uso de HCQ em monoterapia na COVID-19. Foram analisados potenciais benefícios da HCQ (monoterapia) 
para os seguintes desfechos: a) tempo de conversão de positivo para negativo do teste para SARS-Cov-2, b) 
avaliação pulmonar nos exames de imagem, c) resolução da febre e de sintomas respiratórios, d) resolução 
de tosse, e) progressão para a doença grave, f) mortalidade por todas as causas, g) suporte respiratório 
h) desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave. Nas evidências encontradas de estudos 
clínicos randomizados e observacionais, concluiu-se que o potencial benefício da HCQ em monoterapia 
nestes desfechos é incerto. Foram analisados potenciais danos da HCQ (monoterapia) para os seguintes 
desfechos: a) eventos adversos graves, b) qualquer evento adverso, c) prolongamento do intervalo QTc, c) 
diarreia, d) disfunções hepáticas, e) dor de cabeça, f) reações cutâneas, g) anemia, h) elevação da creatinina 
sérica. Nas evidências encontradas de estudos clínicos randomizados e observacionais, concluiu-se que 
o potencial dano da HCQ (monoterapia) em monoterapia nestes desfechos é incerto. Encontrou-se um 
estudo observacional com o uso de HCQ/azitromicina com significante aumento do prolongamento de 
intervalo QTc neste grupo de tratamento. Desta forma, todas as evidências encontradas até o momento 
são inconclusivas quanto ao benefício e ao dano da HCQ em monoterapia nos desfechos avaliados. Os 
autores concluem que, embora as evidências sejam inconclusivas, é importante direcionar a atenção para 
as informações clínicas já conhecidas de pacientes que utilizaram esses medicamentos sem a COVID-19, 
tais como: danos cardiovasculares, hematológicos, neurológicos e oftalmológicos. Eles reiteram que o 
uso desse medicamento seja dentro de um estudo clínico e que o paciente participe também na tomada 
de decisão. Além disso, o uso indiscriminado de antibióticos contribui para o aumento de resistência a 
antimicrobianos e é uma possível ameaça à saúde pública.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta #AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews#, 05/16 critérios foram atendidos. Não foi realizada a metanálise e quatro 
critérios de avaliação não eram aplicáveis. Os autores discutiram os achados e 
categorizam a evidência na forma de revisão sistemática rápida. Não descrevem 
as bases de dados que foram extraídos os artigos, bem como o processo de 
seleção e extração destes dados. A lista com os motivos de exclusão dos artigos 
não foi demonstrada. Ao discorrer sobre os estudos, não detalha a população e a 
terapêutica do grupo comparador, embora citem os desfechos e o tipo de estudo. 
As fontes de fomento dos estudos não foram descritas. 

HIDROXICLOROQUINA/CLOROQUINA + AZITROMICINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Trata-se de uma revisão sistemática rápida sobre a eficácia e segurança do uso da cloroquina/
hidroxicloroquina em associação com azitromicina para tratamento da COVID-19. Foram selecionados 
11 estudos e 13 protocolos de estudos clínicos em andamento e os desfechos avaliados foram 
mortalidade ou alta hospitalar, tempo de hospitalização, presença de efeitos adversos e desfechos 
laboratoriais (como carga viral ou concentração sérica de LDH ou IL-6). Concluem que o benefício 
documentado da hidroxicloroquina/cloroquina e azitromicina é ainda limitado e incerto. Deve-se ter 
cautela ao usar hidroxicloroquina ou cloroquina em associação com azitromicina, pois pode aumentar 
o risco de complicações cardíacas, provavelmente pelo efeito sinérgico de prolongar o intervalo QT.3
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, 
pois não foi realizada metanálise). Apesar de ser uma revisão rápida, foi bem 
conduzida, apresentando como principal limitação, apontada pelos autores, o 
fato de os estudos apresentarem alto risco de viés, dificultando uma conclusão.

CORTICOIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Trata-se de uma revisão sistemática rápida quanto à eficácia e segurança do uso de corticoides 
para tratamento da COVID-19. Foram selecionados onze estudos, sendo sete de coorte histórica 
e quatro séries de casos. Foram identificados também 16 protocolos de pesquisa em andamento. 
Com base nos estudos de coorte disponíveis até o momento, os autores apontam que os corticoides 
não reduziram a mortalidade significantemente quando comparados ao grupo que não utilizou o 
medicamento. Contudo, as evidências levantas por esta revisão são fracas devido a limitações dos 
estudos incluídos e o benefício documentado do uso de corticoides é limitado. Ensaios clínicos 
amplos, com maior número de pacientes, são necessários para oferecer evidências robustas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, pois 
não foi realizada metanálise).

REMDESIVIR
COORTE PROSPECTIVA \ ITÁLIA

Nessa coorte prospectiva aberta, 35 pacientes diagnosticados com COVID-19 receberam 
o tratamento com remdesivir (200 mg no primeiro dia e 100 mg/dia nos dias seguintes), como 
uso compassivo. Além disso, pacientes que faziam uso de lopinavir/ritonavir tiveram essa 
terapia interrompida e pacientes que faziam uso de hidroxicloroquina puderam continuar com o 
tratamento. Dezoito pacientes iniciaram o tratamento na UTI e dezessete na enfermaria. Pacientes 
da UTI: no décimo dia de tratamento, quatro pacientes apresentaram uma melhora no status de 
hospitalização (um ainda estava hospitalizado, mas não exigia suplementação de oxigênio e três 
foram desmamados da ventilação invasiva), dez ainda estavam em ventilação invasiva e quatro 
haviam morrido; no 28º dia de seguimento, seis pacientes receberam alta e um foi desmamado 
da ventilação invasiva, três ainda estavam em ventilação mecânica e os outros oito morreram. 
Pacientes na enfermaria: no décimo dia de uso do remdesivir, seis pacientes haviam melhorado 
(um recebeu alta, três não precisavam mais suplementação de oxigênio, e dois ainda estavam 
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6

hospitalizados, mas não necessitavam mais de terapia de alto fluxo e/ou ventilação mecânica não-
invasiva); dez pacientes necessitavam de terapia de alto fluxo e/ou ventilação mecânica não-invasiva 
e um morreu; no 28º dia de acompanhamento, dos 15 pacientes restantes, 14 receberam alta e um 
continuou hospitalizado. Dentre os efeitos adversos notados pelos autores, o mais frequente foi a 
hepatotoxicidade, que se fez presente em 15 pacientes. A lesão renal aguda esteve presente em 
quatro pacientes internados na UTI, dos quais três morreram. Os autores concluem dizendo que o 
remdesivir pode beneficiar pacientes com COVID-19 hospitalizados fora da UTI, onde o resultado 
clínico foi melhor e apresentou menos efeitos adversos.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6 de 11 critérios foram atendidos e 2 não se aplicavam, o que indica qualidade 
metodológica mediana. Não houve um grupo controle, o que poderia trazer 
maior confiabilidade aos resultados encontrados. O número amostral é uma 
outra limitação desse estudo. Os autores citam o uso inicial de lopinavir/
ritonavir, que foi interrompido antes do início do tratamento com remdesivir, 
como um fator de confusão, mas não discutem a influência do uso concomitante 
de hidroxicloroquina para os desfechos dos pacientes. Além disso, o estudo 
teve financiamento da Gilead, fabricante do remdesivir.

INTERFERON-ALFA 2B, LOPINAVIR/RITONAVIR, 
NOVAFERON, CORTICOSTEROIDES E FLUOROQUINOLONA
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Nesse estudo, os autores analisaram dados demográficos, histórico médico, histórico de exposição, 
comorbidades subjacentes, sintomas, achados laboratoriais, tomografias computadorizadas e 
tratamento de 40 pacientes de três hospitais chineses. Os antivirais lopinavir/ritonavir foram 
administrados em 97,3% dos pacientes, porém não foi possível observar associação de sua eficácia na 
recuperação dos pacientes, devido a falta de braço controle. Cerca de 50% dos pacientes receberam 
Interferon-alfa 2b e melhoraram os teores séricos de potássio e cálcio. Aproximadamente 30% dos 
pacientes receberam corticosteroides e apresentaram uma diminuição significativa na concentração 
de creatina quinase. A terapia com novaferon foi administrada em 35% dos pacientes, mas não surtiu 
efeito na replicação viral. Quase 60% dos pacientes tratados com fluoroquinolona apresentaram 
efeitos adversos na função hepática e renal. Todos os pacientes se recuperaram e receberam alta.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
5 de 11 critérios foram atendidos e 2 não se aplicavam, o que indica razoável 
qualidade metodológica. As principais limitações do estudo foram a ausência 
de um grupo controle e pequeno número amostral. Além disso, não é clara a 
forma como os autores descrevem o tratamento administrado e os desfechos.
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7

PLASMA CONVALESCENTE
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo aberto e multicêntrico, os pesquisadores descrevem a avaliação da segurança após 
infusões intravenosas de plasma convalescente (ABO compatível) em 5000 pacientes hospitalizados 
com COVID-19 grave ou com alto risco de progressão para COVID-19 grave e com risco de vida. Os 
autores destacaram que 66% desses pacientes (n = 3.316) se encontravam em unidades de terapia 
intensiva (UTI) e todos faziam parte de um Programa de Acesso Expandido, de iniciativa do FDA. 
O desfecho primário utilizado para avaliação da segurança foi a incidência e relação dos eventos 
adversos graves (EAG), incluindo morte. Como resultados, foi observado que a incidência de < 1% 
para todos os EAG nas primeiras quatro horas após as infusões de plasma convalescente, incluindo a 
taxa de mortalidade (0,3%). Dos 36 EAG observados, 25 foram relatados como eventos relacionados 
às infusões, incluindo mortalidade (n = 4), sobrecarga circulatória associada à transfusão (n = 7), lesão 
pulmonar aguda relacionada à transfusão (n = 11) e reações transfusionais alérgicas graves (n = 3). No 
entanto, após avaliação por equipe médica, apenas 2 EAG (de 36) foram definitivamente relacionados 
às transfusões de plasma convalescente. A taxa de mortalidade em sete dias foi de 14,9% (n = 602) (IC 
95%: 13,8% a 16,0%). Dos 3.316 pacientes internados em UTI, foram observados 456 óbitos (16,7%, IC 
95%: 15,3% a 18,1%). Dos 1.682 pacientes em enfermarias, o número de mortes foi de 146 (11,2%, IC 
95%: 9,5% a 12,9%). Em conclusão, os autores informam que, dada a natureza mortal do COVID-19 e 
a grande população de pacientes críticos incluídos nessas análises, a taxa de mortalidade não pareceu 
excessiva. Esses indicadores iniciais sugerem que a transfusão de plasma convalescente é segura em 
pacientes hospitalizados com COVID-19 grave.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-
Experimental Studies (non-randomized experimental studies), 06/09 critérios 
foram atendidos. Não houve grupo controle. Não está claro qual foi o tempo 
de seguimento utilizado, nem se todos os pacientes foram acompanhados 
por esse período. Uma vez que os próprios autores relatam que houve falta 
de treinamento da equipe do estudo, é possível que os desfechos (EAG) não 
tenham sido computados de maneira confiável. Por fim, trata-se de um relatório 
preliminar de dados de segurança da terapia com plasma convalescente em um 
programa de acesso expandido que envolve mais de 14 mil pacientes. Seus 
achados não devem ser interpretados como evidências de eficácia, ponto a ser 
abordado em outras avaliações.

TOCILIZUMABE
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ ITÁLIA

Trata-se de estudo prospectivo que verificou a eficácia de tocilizumabe (TCZ – off-label) em pacientes 
acometidos severamente por COVID-19 em 4 hospitais da cidade de Torino, Itália. O acompanhamento se 
estendeu por 14 dias, em que 63 pacientes receberam 8 mg/kg de TCZ intravenoso ou 324 mg subcutâneo, 
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8

incluindo segunda dose em 24 horas para 52 pacientes. O desfecho primário observado foi a segurança do 
fármaco, enquanto desfechos secundários foram a recuperação da condição respiratória e de parâmetros 
laboratoriais. Todos os pacientes também foram tratados com lopinavir/ritonavir (71,4%) ou darunavir/
cobicistate (28,6%). A taxa de mortalidade após 14 dias foi de 11%, representada por pacientes que 
receberam duas doses do fármaco, não havendo diferença quanto a via de administração (OR = 1,16; IC 
95%: 0,24 – 5,65; p = 0,858). Em 25 pacientes admitidos com febre, apenas um não apresentou melhora 
do sintoma nas primeiras 24 horas de infusão de TCZ. Foi observada recuperação nos níveis médios de 
proteína c-reativa, D-dímero e contagem de linfócitos, assim como na condição respiratória. Ao contrário, 
não foi observada recuperação nos níveis de LDH. Até o dia 14 de acompanhamento, de 5 pacientes 
haviam sido submetidos à ventilação mecânica, 1 faleceu e outros 2 continuaram sob a intervenção. Uma 
tendência foi observada para os níveis de D-dímero serem preditores de óbito (HR = 5,01; IC 95%: 1,04 – 
29,17). Como consequência do uso de TCZ, foi observado aumento nos níveis de IL-6, principalmente no dia 
14 de acompanhamento. Não foram observados efeitos adversos decorrentes do uso de TCZ. Além disso, a 
administração da droga esteve associada à probabilidade de sobrevivência dos pacientes (HR = 2.2; IC 95%: 
1,3 – 6,7, p < 0,05). Os autores discutem que os resultados mostraram segurança e melhora da condição 
dos pacientes com o uso de TCZ. Contudo, afirmam a necessidade de estudos clínicos randomizados com 
atenção especial às doses e vias de administração.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, 
o estudo apresenta risco de viés alto. Trata-se de um estudo de um único 
braço, não apresenta grupo para comparação, implementação de placebo, 
não há aleatorização, o acompanhamento dos pacientes é limitado e pode 
haver confusão devido a administração de outros fármacos. Sendo assim, os 
resultados precisam ser interpretados com cautela e necessitam ser apoiados 
por ensaios clínicos randomizados para uma melhor compreensão da eficácia e 
segurança de tocilizumabe.

AMLODIPINA E NIFEDIPINO
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O estudo verifica a relação entre o uso de amlodipina e nifedipino e menor taxa de óbitos em 
acometidos por COVID-19. Foram acompanhados 65 pacientes com 65 anos ou mais, com entrada no 
hospital entre os dias 27 de fevereiro de 2020 e 13 de abril. Os desfechos observados foram alta do 
hospital ou óbito. Necessidade de intubação e ventilação mecânica também foram observados como 
desfecho secundários. Adicionalmente, um tratamento padrão foi implementado a todos os pacientes, 
incluindo com maior frequência antibióticos, hidroxicloroquina, fluidos intravenosos, esteroides 
e heparina. O grupo tratamento foi composto por 24 indivíduos e prescritos com nifedipino e/ou 
amlodipina além do tratamento padrão. Foram omitidas as doses utilizadas no tratamento padrão e 
para nifedipino e/ou amlodipina. Por sua vez, o grupo controle foi formado por 41 indivíduos e tratado 
apenas com o tratamento padrão. Foi observado diferença significativa de óbitos entre os grupo, 12 no 
grupo tratamento e 35 no controle (50% vs. 85%; p = 0,0036). A taxa de pacientes do grupo tratamento 
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também foi significativamente menor para a necessidade de intubação e/ou ventilação mecânica (4,2% 
vs. 61%; p = 0,0026). Os autores discutem que, para pacientes hipertensos com COVID-19, amlodipina 
e nifedipino devem ser considerados como primeira opção de tratamento. Em adição aos resultados 
observados, e com base na análise de outros estudos, os autores recomendam protocolo composto por 
vasodilatadores, diuréticos anticoagulantes, esteroides e antivirais: nifedipino (30 – 90 mg diariamente) 
ou amlodipina (5 – 10 mg diariamente); acetazolamida (125 mg a cada 12 horas); enoxaparina (1mg/kg 
diariamente ou duas vezes ao dia); metilprednisolona (80 mg e após 40 mg a cada 12 horas).9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 10 critérios elegíveis foram atendidos. No entanto, uma análise crítica 
permite ponderar sobre algumas limitações que impedem admitir o estudo 
como uma evidência científica de qualidade. O estudo demonstra amostra 
reduzida e em um único hospital, não há medidas de risco relativo e omite as 
doses administradas dos fármacos. Além disso, não há estratégias para lidar 
com os fatores de confusão observados.

METILPREDNISOLONA E IMUNOGLOBULINA
COORTE \ ITÁLIA

Foi realizado um estudo observacional com o objetivo de descrever a incidência e características 
dos novos casos de doença semelhante a Kawasaki em crianças atendidas durante a epidemia de 
SARS-CoV-2 em um hospital na Itália. A doença de Kawasaki é uma vasculite aguda e, geralmente, 
autolimitada dos vasos de médio calibre, que afeta quase exclusivamente crianças. Foi realizada 
análise de prontuários médicos no período de 2015 a 2020, dividindo os pacientes em dois grupos, 
conforme data de apresentação. O grupo 1 foi composto por casos atendidos nos 5 anos anteriores 
à epidemia local de SARS-CoV-2 (1 de janeiro de 2015 a 17 de fevereiro de 2020) e grupo 2 de 
crianças atendidas do período de 18 de fevereiro a 20 de abril de 2020. A apresentação da doença foi 
comparada antes e depois da COVID-19, mencionando que todos os casos do grupo 2 foram tratados 
com imunoglobulina intravenosa a 2 g/kg e aspirina (50 a 80 mg/kg/di durante 5 dias), ou aspirina 
(30 mg/kg/dia) mais metilprednisolona (2 mg/kg por/dia, durante 5 dias), seguido por uma redução 
gradual de metilprednisolona por 2 semanas. No grupo 1, 19 pacientes foram diagnosticados em 
cinco anos, e no grupo 2, 10 pacientes foram diagnosticados em um mês (incidência de 0,3 por mês 
vs. 10/mês; p < 0,0001). A incidência da doença de Kawasaki no grupo 1 foi de 0,019% (IC95%: 0,002 
a 0,0019), em comparação com 3,5% (IC95%: 3,5 a 3,6) no grupo 2 (odds ratio 184; p < 0,0001). Oito 
de dez pacientes testados no grupo 2 foram positivos para SARS-CoV-2. Os autores concluíram que 
existe associação entre SARS-CoV-2 e doença semelhante a Kawasaki na população pediátrica.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
foram atendidos 6/9 critérios aplicáveis.
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CLOROQUINA + AZITROMICINA, E 
CLOROQUINA + AMOXICILINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Foi realizado um estudo para comparar o risco de eventos adversos cardíacos entre as combinações 
de cloroquina + azitromicina (CLQ +AZM) e cloroquina + amoxicilina (CLQ + AMX). Foram analisados 
dados retrospectivos no período de 2005 a 2018 de pacientes com doenças autoimunes que fizeram 
uso de AZM ou AMX por 5 dias ou mais, durante o tratamento com CLQ. Foram identificados dois 
eventos de parada cardíaca súbita/arritmias ventriculares entre mais de 145.000 usuários combinados. 
A incidência ajustada de sintomas cardíacos entre os usuários de AZM e AMX foi de 276 vs. 254 
por 10.000 pessoas/ano, com uma taxa de risco ajustada de 1,10 (IC 95%: 0,62-1,95). Os autores 
concluíram que o uso combinado de CLQ + AMX em doses rotineiras não mostrou aumentos nas 
arritmias, porém ressaltam que as doses para os tratamentos avaliados no estudo são menores que 
aquelas que estão sendo avaliadas para o tratamento da COVID-19 (ex.: lúpus eritematoso, 125 – 250 
mg de CLQ/dia, e para a COVID-19 (1.000 mg de CLQ no dia 1, seguida por 500 mg/dia por 4 a 7 dias 
de tratamento total). Ainda, cuidados adicionais devem ser tomados em relação a automedicação em 
razão da possibilidade de arritmias.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
foram atendidos 9/10 critérios aplicáveis. A principal limitação foi a não inclusão 
de resultados das combinações das medicações em pacientes da COVID-19, para 
os quais as doses sugeridas são superiores aquelas utilizadas por pacientes com 
outras doenças crônicas.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Trata-se de uma análise de coorte retrospectiva de pacientes internados no hospital de Tongji em 
Wuhan, China. Foram analisados os prontuários de 550 pacientes com COVID-19 em estado crítico, 
com idade média de 68 anos. Dessa forma, 48 pacientes receberam hidroxicloroquina – HCQ (200 
mg, via oral, duas vezes ao dia, de 7 a 10 dias), e os 502 restantes receberam outros tratamentos (sem 
hidroxicloroquina, NHCQ). Os tratamentos basais foram comparáveis para esses dois grupos, incluindo 
antivirais, imunoglobulina e antibióticos. Houve diferença quanto ao uso de interferon (0% no grupo HCQ 
e 10,8% no grupo NHCQ, p = 0,01). Não houve diferença nas características basais, incluindo idade, sexo, 
comorbidades, bem como gravidade da doença entre os grupos. A mortalidade total da coorte foi de 
44,9%, sendo 9/48 (18,8%) pacientes tratados com HCQ e 238/502 (47,4%, P < 0,001) no grupo NHCQ. 
O tempo de permanência hospitalar antes da morte foi maior nos pacientes com HCQ do que no grupo 
NHCQ (15 vs. 8 dias, p = 0,027). Por isso, os autores sugerem que o uso da HCQ prolongou o tempo 
de sobrevida dos pacientes. Os resultados mostraram que o uso de HCQ foi associado a um risco de 
mortalidade significativamente reduzido (HR ajustado: 0,36; IC95%: 0,18-0,75; P = 0,006). Os testes de 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



11

laboratório mostraram que a HCQ reduziu significativamente os níveis de IL-6 no plasma 22,2 pg/ mL para 
5,2 pg/mL (P = 0,002) no grupo HCQ, mas há pouca alteração nos pacientes do grupo NHCQ (21,3 pg/mL 
para 20,2 pg/mL, P = 0,05). Além disso, os autores sugerem que, quando os níveis de IL-6 eram superiores 
a 60 pg/ mL, os pacientes eram mais graves. Dessa forma, para pacientes com níveis de IL-6 superiores 
a 60 pg/mL, o tratamento com HCQ reduziu a fatalidade de 71,2% (37/52) para 44,4% (4/9) no controle. 
Os autores sugerem que os pacientes com níveis mais altos de IL-6 eram mais graves e tinham maior 
mortalidade, e a HCQ teve um efeito mais forte na redução dos níveis de IL-6 nesses pacientes. Os autores 
concluem que a HCQ reduz o risco de morte de pacientes críticos com COVID-19 sem toxicidade aparente, 
e seu mecanismo de ação é provavelmente mediado pela inibição de citocinas inflamatórias.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6/11 critérios foram atendidos. O estudo não identificou fatores de confusão, nem 
estratégias para lidar com estes. Como o tempo de seguimento não foi declarado, 
não é possível saber se foi suficiente. Da mesma forma, perdas de seguimento 
não foram declaradas, tampouco estratégias para lidar com esses possíveis dados 
faltantes. Por fim, os grupos eram muito discrepantes em tamanho. Logo, não 
é possível concluir, com base nesse estudo, a eficácia da hidroxicloroquina para 
pacientes com COVID-19.

TOCILIZUMABE
CASO-CONTROLE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Foi realizado um estudo retrospectivo em pacientes positivos para COVID 19 com síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA) que necessitavam de ventilação mecânica. Um grupo 
foi definido como caso e foram tratados com Tocilizumabe (TCM), outro grupo que não recebeu 
tratamento com TCM foi denominado controle. Os dois grupos foram comparados em relação a 
mortalidade e o tempo de permanência no hospital. Foram analisados ??94 pacientes com SDRA para 
COVID-19, 44 casos e 50 controles. O tempo de permanência na internação dos casos foi superior ao 
dos controles (17,9 dias), a taxa de sobrevida global foi de 61,36% nos casos em comparação com 48% 
nos controles, com p < 0,00001. O número necessário para tratar (NNT) foi de 7,48, o que significa 
que a cada 8 paciente tratados, 1 não morrerá. Os autores concluíram que os casos tratados com 
TCM tiveram melhores resultados que os não tratados em relação à sobrevida, porém, os resultados 
devem ser interpretados com cautela, pois trata-se de estudo retrospectivo e a mortalidade é afetada 
por múltiplos fatores de confusão, sendo necessário aguardar os resultados de ensaios clínicos 
randomizados em andamento para reforçar os achados desse estudo.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, foram atendidos 8/10 critérios. Não foram apresentadas medidas 
ajustadas para os possíveis fatores de confundimento. Além disso, as tabelas 
completas do estudo não estavam disponíveis e o artigo ainda não foi aprovado 
em revista revisada por pares.
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12

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
TRANSVERSAL \ FRANÇA

Neste estudo, o objetivo foi examinar a segurança da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina em 
relação ao intervalo QT em pacientes com COVID-19 internados em UTI. Quarenta pacientes com COVID-19 
(idade mediana de 68 anos [58-74 anos], sendo 32 homens [80%]) foram incluídos. Trinta pacientes (75%) 
necessitaram ventilação mecânica invasiva e 25 (63%) receberam drogas vasoativas. A hidroxicloroquina 
com ou sem azitromicina foi administrada a 18 (45%) e 22 pacientes (55%), respectivamente. A maioria 
dos pacientes (37 [93%]) mostrou um aumento no QTc após a administração da terapia antiviral. O QTc 
prolongado foi observado em 14 pacientes (36%) (10 com QTc > 60 milissegundos e 7 com QTc ?500 
milissegundos) após um período de tratamento antiviral de 2 a 5 dias. Entre os pacientes tratados com 
hidroxicloroquina e azitromicina, 6 de 18 pacientes (33%) tiveram um aumento no QTc de 500 milissegundos 
ou mais em comparação a 1 de 22 pacientes (5%) tratados apenas com hidroxicloroquina (p = 0,03). Relatam 
ainda que o monitoramento cuidadoso dos pacientes (incluindo monitoramento contínuo do intervalo 
QTc, ECGs diários e exames laboratoriais) levou a uma interrupção desses medicamentos em 17 pacientes 
(42,5%) e pode ter evitado outras complicações, incluindo o Torsades de Pointes. Concluem que intervalos 
de QTc aumentaram em mais de 90% dos pacientes levantando preocupações sobre o uso generalizado de 
hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, para tratar COVID-19 em locais onde os pacientes não podem 
ser monitorados adequadamente.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 6/8 critérios foram atendidos. Como principal limitação, deve-
se citar o fato de que alguns pacientes receberam outros medicamentos que 
podem levar a aumento no QTc, porém os autores não deixam claro em qual 
grupo esses indivíduos estavam alocados. Além disso, o número amostral em 
cada grupo é relativamente pequeno. Contudo, este registro serve como alerta 
para monitoramento contínuo de pacientes que fazem o uso da HCQ, sobretudo 
quando combinado com a azitromicina.

TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ITÁLIA

Neste artigo, os autores relatam uma série de casos de 3 pacientes com pneumonia por COVID-19 
(sem necessidade de ventilação mecânica), que foram tratados com uma dose única de 162 mg de 
tocilizumabe (TCZ), via subcutânea (SC). Todos os pacientes apresentavam tosse, febre e dificuldade 
para respirar, no momento da admissão. Paciente 1: mulher de 61 anos com dislipidemia admitida 
em 31/03/2020; em tratamento prévio com azitromicina (AZC), lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina 
(HCQ), ao qual foi adicionado piperacilina/tazobactam; com necessidade de suporte de oxigênio por 
cânula nasal. Devido à persistência da dispneia e com base nos achados radiológicos e no nível sérico 
de IL-6 (106,1 pg/mL), o TCZ foi administrado em 01/04/2020. Paciente 2: mulher de 57 anos, com 
diabetes, hipertensão, obesidade e depressão, admitida em 29/03/2020; teve tratamento antiviral 
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com HCQ + AZC; com suporte de oxigênio iniciados na admissão. A concentração plasmática de IL-6 
foi de 72,65 pg/mL após três dias, com piora dos sintomas e persistência da febre. Então, TCZ foi 
administrado em 03/04/2020. Paciente 3: homem de 56 anos com diabetes, hipertireoidismo, doença 
renal crônica, esteatose hepática e hipertensão, admitido em 01/04/2020; tratamento com HCQ + 
AZC; com necessidade de suporte de oxigênio. Devido à piora da pneumonia, piperacilia/tazobactam 
foram adicionados à terapia. A função respiratória continuou piorando, então em 09/04/2020, TCZ 
foi administrado. Em relação aos resultados de segurança, os autores informam que nenhum efeito 
adverso foi observado após as administrações de TCZ nos três pacientes. Sobre a eficácia, foi descrito 
que todos os pacientes apresentaram resultados clínicos favoráveis, com diminuição da febre, redução 
da oxigenoterapia, e clara melhoria dos achados radiológicos (por TC de tórax). Redução nos níveis de 
biomarcadores da inflamação (IL-6) após 1 semana da administração do TCZ também foram relatados 
(de 106,1 pg/ml a 6,32 pg/mL, para a Paciente 1; de 72,65 a 5,55 pg/mL, para a Paciente 2; de 64,3 ng/
mL a 40,5 ng/mL, para o Paciente 3). Os autores concluem informando que os resultados dessa série de 
casos parecem apoiar a eficácia e tolerabilidade da administração via subcutânea de TCZ, em pacientes 
com COVID-19, pelo menos naqueles com pneumonia que não necessitam de ventilação mecânica.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 02/10 
critérios foram atendidos. Um critério não pôde ser aplicado, uma vez que não 
houve análise estatística de dados no estudo. Os critérios de inclusão de pacientes 
não foram descritos no artigo. Não houve menção de confirmação dos casos de 
COVID-19, avaliados por algum método válido (por exemplo, RT-PCR). Não ficou 
claro se a inclusão dos participantes foi de forma consecutiva ou se houve inclusão 
completa. Não há informação sobre as características demográficas dos pacientes, 
nem foram reportadas as informações demográficas do(s) local(is)/clínica(s) onde 
o estudo foi executado.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASOS \ TURQUIA

Três pacientes pediátricos foram diagnosticados com a COVID-19 e seus resultados foram positivos 
para SARS-CoV-2 por PCR. Esses pacientes desenvolveram reações cutâneas, dois apresentaram essa 
reação logo após o início dos sintomas e o terceiro, a reação ocorreu após o uso de hidroxicloroquina 
(HCQ), ao longo da hospitalização. A paciente de 8 meses de idade, sexo feminino, apresentou erupção 
cutânea eritematosa e uma manifestação cutânea com aparência semelhante à roséola. Nesta paciente, 
as erupções cutâneas duraram dois dias e ambas desapareceram concomitantemente. Um segundo 
paciente, com 11 anos de idade, apresentava erupção cutânea maculopapular e coceira no momento 
da admissão hospitalar com duração de cinco dias. O terceiro paciente, 17 anos e do sexo masculino, 
desenvolveu no quarto dia de internação uma erupção cutânea maculopapular leve e coceira. Este 
paciente estava no terceiro dia de tratamento com HCQ e, após descontinuar esse tratamento, a reação 
cutânea desapareceu. Nos três pacientes, as erupções cutâneas iniciaram no rosto e prosseguiram para 
as extremidades e tronco. Os padrões de coagulação estavam normais. As características morfológicas 
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das erupções cutâneas foram variáveis. As erupções que ocorreram nesses pacientes estavam em forma 
maculopapular. Não há correlação entre a exacerbação da erupção cutânea e a gravidade da doença. Os 
autores concluíram que o aparecimento das erupções cutâneas podem ocorrer em pacientes pediátricos 
diagnosticados com a COVID-19 que são tratadas ou não com a hidroxicloroquina. Eles referem que 
nenhum caso na literatura foi descrito, até o momento, sobre o aparecimento de reações cutâneas a 
partir do uso ou não de HCQ para o tratamento da COVID-19.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
3/8 critérios foram contemplados. Os autores não descreveram de forma 
detalhada as características clínicas e demográficas dos pacientes. Os métodos 
diagnósticos e resultados de exames laboratoriais não estavam descritos. A 
evolução dos pacientes não estava claramente descrita, bem como a terapêutica 
utilizada além da hidroxicloroquina. Não houve menção de possíveis eventos 
adversos ou a ausência deles. Além disso, os autores não discorreram, de forma 
ampla, em sua discussão sobre os dados disponíveis na literatura.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de relato de caso de uma paciente de 58 anos acometida por esclerose múltipla que 
contraiu COVID-19 e desenvolveu síndrome respiratória aguda e tempestade de citocinas. A paciente 
tinha histórico de consumo de interferon beta 1a, acetato de glatirâmero, e natalizumab; e fingolimode 
desde 2011. Cinco dias após ser diagnosticada com SARS-CoV-2, a paciente desenvolveu dispneia 
e pneumonia, sendo tratada com hidroxicloroquina e azitromicina, suspensas as demais drogas de 
uso contínuo. Após três dias e com agravo da pneumonia, a paciente foi intubada e deslocada para 
unidade de cuidado intensivo, sendo administrado 600 mg de tocilizumabe por via intravenosa e 
submetida a suporte hemodinâmico. Em seguida, o nível de IL-6 atingiu > 400 pg/mL e a contagem 
de linfócitos normalizou entre os dias 9 – 12. Após esse período, a paciente foi extubada e os níveis 
de marcadores inflamatórios voltaram a níveis normais. No dia 14, a paciente recebeu alta e o 
fingolimode foi reiniciado. Como efeitos adversos, foram relatados alteração no paladar e olfato. Os 
autores discutem que a COVID-19 pode levar à desregulação nos níveis de citocinas pró-inflamatórias 
e que a identificação precoce do fenômeno pode melhorar o prognóstico dos pacientes. No caso 
exposto, tocilizumabe é efetivo e não agravou a esclerose múltipla pré-existente.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram contemplados. Como fragilidades, observa-se que não 
houve descrição clara sobre os aspectos demográficos da paciente, assim 
como não foram discutidas possíveis confusões relacionadas à administração 
concomitante de hidroxicloroquina e azitromicina. Por último, ressalta-se que 
o tipo de estudo não permite extrapolação ou definição de protocolos para 
outros pacientes.
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PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ALEMANHA, CHINA, HOLANDA E ÁUSTRIA

Nesta revisão, os autores atualizam o papel da terapia de plasma convalescente (PC) no tratamento 
da COVID-19. O primeiro relato do uso de PC no tratamento da COVID-19 foi feito por Shen et al. 
(2020). Nesse estudo, cinco pacientes que não responderam a terapias antivirais e com esteroides, 
demonstraram melhora clínica e negativação da carga viral após as primeiras infusões de PC. No 
segundo relato, Ahn et al. (2020) apresentam dois pacientes idosos que se recuperaram da COVID-19 
após tratamento combinado de PC e esteroides. O maior relatório sobre pacientes tratados com PC 
foi realizado por Duan et al. (2020). No estudo, eles avaliaram de forma prospectiva 10 pacientes 
gravemente doentes com infecção confirmada por SARS-CoV-2. Além de confirmar a segurança da 
terapia, os autores observaram melhora dos sintomas clínicos e a normalização dos parâmetros 
laboratoriais dentro de três dias após a primeira transfusão de PC. No estudo mais recente, Ye et al. 
(2020) descreveram os achados de seis pacientes que receberam infusões de PC. Todos apresentaram 
melhora clínica e negativação viral dentro de quatro a dez dias. Apesar dos resultados positivos 
alcançados até agora, faz-se necessário a definição da dose e tempo para maior segurança e eficácia 
dessa terapia. Espera-se que os ensaios clínicos randomizados, que estão sendo planejados, possam 
esclarecer tais pontos.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma revisão abrangente sobre uso do plasma convalescente no tratamento 
da COVID-19. Os autores abordam de maneira clara e descritiva os trabalhos 
levantados na literatura. No entanto, não informam como os estudos foram 
encontrados e quais os critérios de inclusão foi adotado.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste artigo de opinião, os autores apresentam os dados recalculados do estudo realizado por 
Gautret et al., onde a eficácia da hidroxicloroquina (HCQ) foi avaliada em 36 pacientes com COVID-19. 
Nesse ensaio aberto e não randomizado, os dados coletados ao longo de seis dias incluíram a 
concentração plasmática de HCQ de cada paciente; as cargas virais respiratórias (medidas por RT-PCR); 
a coadministração ou não de azitromicina (AZC); o estado clínico dos pacientes, entre outras variáveis. 
Utilizando os valores publicados das concentrações plasmáticas de HCQ e equações farmacocinéticas 
básicas, os autores recalcularam as concentrações plasmáticas mínimas diárias, consideradas ideais 
para o estudo. De acordo com o modelo estatístico aplicado, as concentrações mínimas de HCQ para 
atingir 50% de probabilidade de um PCR-negativo no 3º dia foi calculada, com ou sem a coadministração 
da AZC. Os resultados indicam que seria necessária uma concentração mínima de HCQ de 8103 ng/
ml (sem AZC) e 282 ng/mL (com AZC) em indivíduos com infecção do trato respiratório inferior. Para 
aqueles com infecção do trato respiratório superior, seria necessária uma concentração mínima de HCQ 
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de 2441 ng/ml (sem AZC), e de 83,9 ng/mL (com AZC). Para aqueles pacientes assintomáticos, seriam 
necessárias concentrações mínimas de HCQ ? 2 ng/ml, independentemente do cotratamento com AZC. 
Um modelo farmacocinético populacional foi usado para simular esquemas posológicos necessários 
para atingir concentrações alvo de HCQ. As simulações mostraram que, quando a HCQ é coadministrada 
com AZC, uma dose de carga é crítica para a rápida obtenção de concentrações alvo (direcionadas). O 
regime posológico sugerido para a HCQ (com AZC) é de 600 mg às 0h + 400 mg após 8 h, seguido de 200 
mg a cada 8h. Quando a HCQ é administrado sem AZC, nenhuma dose segura e adequada de HCQ pode 
atingir concentrações direcionadas em pacientes com infecção do trato respiratório superior ou inferior. 
Os autores sugerem, baseados nesses novos cálculos, que a análise confirmou que o cotratamento de 
COVID-19 com HCQ e AZC aumenta a probabilidade de um resultado de PCR-negativo em pacientes, e 
que o estado clínico desses pacientes afeta o resultado do tratamento.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 04/06 critérios foram atendidos. O estudo ressaltou a importância do 
monitoramento das concentrações plasmáticas dos medicamentos utilizados no 
combate à COVID-19, e sua correlação com achados clínicos, virais e com outras 
variáveis laboratoriais importantes para permitir ajustes posológicos, otimização 
da eficácia desses tratamentos e redução de possíveis eventos adversos. Contudo, 
nesse artigo, não foram apresentadas referências que atestem a adequação 
dos modelos utilizados nas análises. Em adição, informa-se que esta nova 
análise foi baseada em dados publicados a partir de um estudo com inúmeras 
limitações metodológicas. Portanto, os resultados aqui apresentados devem ser 
interpretados com cautela. Segundo os próprios autores, essa nova análise se 
limita à avaliação do desfecho tempo em relação à carga viral indetectável ; dessa 
forma, avaliações clínicas adicionais sobre outros desfechos ainda são necessárias. 
Por fim, o perfil benefício-risco do tratamento com esses fármacos precisa ser 
levado em consideração, devido a eventos adversos conhecidos associados ao 
uso da HCQ e AZC, principalmente eventos adversos cardíacos.

CLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ FRANÇA

Neste artigo, os autores levantam dados de ensaios realizados com o antimalárico cloroquina 
(CQ) e seus derivados em vários vírus, com base nos resultados in vitro e in vivo e discutem a sua 
aplicação para tratamento da COVID-19. Inicialmente, discorrem sobre o uso da CQ, que tem uma 
janela terapêutica estreita e pode causar retinopatia, além de problemas cardiovasculares com risco 
de vida, mesmo em pacientes sem comorbidades cardíacas. Comentam que não é recomendado 
combinar a CQ com macrolídeos como a Azitromicina, que são conhecidos por ter um efeito sinérgico 
no prolongamento do intervalo QT, levando a um risco aumentado de arritmia. Pela mesma razão, 
CQ e hidroxicloroquina (HCQ) não devem ser utilizadas concomitantemente com lopinavir/ritonavir 
ou com remdesivir. Quanto ao tratamento da COVID-19 com CQ ou HCQ, relembram que, é possível 
inibir as etapas dependentes de pH da replicação de vários vírus, o que já foi testado in vitro e in 
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vivo em diferentes cepas de vírus, como vírus da peste suína africana, HIV, SARS-CoV, influenza A, 
Chikungunya, Ebola, Zika e, recentemente, no SARS-CoV-2. Nos estudos de Gao et al., Wang et al. e 
Colson et al., a CQ poderia ser a primeira tentativa bem-sucedida de usar esse medicamento como 
antiviral in vivo (humano). No entanto, apesar do conhecimento acumulado nas últimas décadas, a 
CQ nunca foi selecionada como um tratamento definitivo ou eficaz em humanos, pois não conseguiu 
traduzir a eficácia in vitro em eficiência in vivo. Assim, ensaios clínicos bem projetados (randomizados 
e controlados) são urgentemente necessários para estabelecer claramente a segurança e a eficácia da 
cloroquina como tratamento.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Apesar de se tratar um artigo de opinião, 
os autores fazem um bom levantamento de ensaios com a CQ para inibição 
da replicação viral, que tiveram comprovação de eficácia in vitro, porém não 
tiveram o mesmo sucesso in vivo ou em ensaios. Dessa maneira, as mesmas 
limitações encontradas no passado podem ser repetir no presente. Assim, 
ainda é necessário aguardar o resultado de ensaios clínicos bem conduzidos 
para atestar a eficácia da CQ/HCQ no tratamento da COVID-19.

VACINA
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Em levantamento da Organização Mundial da Saúde, com atualização no dia 15 de maio, são 
mencionadas 8 candidatos a vacinas contra SARS-CoV-2 em fase clínica de avaliação, são elas: vacina 
do tipo Adenovirus type 5 vector (CanSino Biological Inc. e Instituto de Biotecnologia de Pequim), 
mRNA encapsulada em LNP (desenvolvida pela Moderna/NIAID), inativada (Instituto Wuhan de 
Produtos Biológicos/Sinopharm); Inativada (Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm); 
inativada com o adjuvante de vacinas Alum (Sinovac); ChAdOx1 (Universidade de Oxford); 3 LNP-
mRNAs (BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer); e Vacina de plasmídeo de DNA com eletroporação (Inovio 
Pharmaceuticals). Outros 110 candidatos a vacina estão na fase pré-clínica.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. É um levantamento do cenário de desenvolvimento de vacinas 
para COVID-19, atualizado periodicamente.Im
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ANTICORPOS
PRÉ-CLÍNICO \ CHINA

Neste artigo, os autores produziram quatro anticorpos específicos (B5, B38, H2 e H4) para a 
proteína de ligação específica (RBD) do SARS-CoV-2, causador da COVID-19, usando linfócitos 
B de doadores que tiveram a doença. Em seguida, estudaram as atividades neutralizantes desses 
quatro anticorpos contra o SARS-CoV-2. Todos exibiram atividades neutralizantes, com valores de 
IC50 variando de 0,177 ?g/ml a 1,375 ?g/mL. Os coquetéis B38 e H4 apresentaram capacidade de 
neutralização sinérgica, mesmo na presença de uma titulação viral mais alta, além de apresentar 
maior afinidade à proteína de ligação viral e à ECA2. Para explorar a eficácia de proteção de B38 e H4 
contra o SARS-CoV2, camundongos transgênicos para ECA2 receberam uma dose única de 25 mg/kg 
de B38 ou H4, 12 horas após a inoculação viral. Observou-se uma redução da carga viral 3 dias após 
a inoculação nos grupos B38 e H4, significativamente inferiores ao grupo veículo (PBS), com uma 
redução de 32,8% e 26%, respectivamente. O exame histopatológico indicou que broncopneumonia 
grave e pneumonia intersticial puderam ser observadas nos camundongos do grupo controle, com 
edema e descamação das células epiteliais brônquicas e infiltração de linfócitos nos espaços alveolares. 
Broncopneumonia leve foi observada no grupo H4, enquanto nenhuma lesão foi observada no grupo 
B38. Em seguida, fizeram uma análise de bioinformática e modelagem do B38 e H4, evidenciando 
as alterações estruturais que favorecem a ligação desses anticorpos ao SARS-CoV-2 e não ao SARS-
CoV. Além disso, análises adicionais indicaram que 18 dos 21 aminoácidos na RBD estão envolvidos 
na ligação de B38 e ECA2, o que explica por que B38 abole a ligação entre o RBD do vírus COVID-19 
e o receptor na célula hospedeira. Concluem que a caracterização dos epítopos de RBD do vírus 
COVID-19 fornecerá informações valiosas para o desenvolvimento da vacina, de peptídeos que sejam 
capazes de inibir a ligação viral ou que os próprios anticorpos neutralizantes também são candidatos 
promissores ao tratamento profilático e terapêutico contra a COVID-19.22

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação deste tipo de estudo. Trata-se 
de um experimento robusto que permitiu o desenvolvimento de um anticorpo 
específico para o SARS-CoV-2. Apesar de promissores, os dados ainda não podem 
ser extrapolados para o tratamento da COVID-19, sendo necessária a condução 
de ensaios clínicos para atestar a eficácia e viabilidade desta opção terapêutica.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 18/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04391309 IC14 Placebo Ainda não recrutando 18/05/2020 Implicit Bioscience; 
University of Washington

2 NCT04391101 Plasma convalescente Ainda não recrutando 18/05/2020 Hospital San Vicente 
Fundaci√≥n; Cl√≠nica 
Le√≥n XIII; Grupo de 
Inmunodeficiencias 
primarias Universidad 
de Antioquia; Cl√≠nica 
Universitaria Bolivariana; 
Hospital Pablo Tob√≥n Uribe; 
Cl√≠nica Rosario El Tesoro; 
Cl√≠nica Las Am√©ricas; 
Cl√≠nica Cardiovid

3 NCT04392141 Colchicina Recrutando 18/05/2020 Kermanshah University of 
Medical Sciences

4 NCT04392414 Plasma convalescente 
hiperimune

Plasma padrão Recrutando 18/05/2020 Federal Research Clinical 
Center of Federal Medical & 
Biological Agency, Russia

5 NCT04391127 Hidroxicloroquina; 
ivermectina

Placebo Recrutando 18/05/2020 Centenario Hospital Miguel 
Hidalgo

6 NCT04392128 Hidroxicloroquina + 
azitromicina

Placebo Ainda não recrutando 18/05/2020 Institut de Cancerologie 
Strasbourg Europe

7 NCT04391179 Dipiridamol Placebo Ainda não recrutando 18/05/2020 Yogendra Kanthi; University 
of Michigan

8 NCT04392232 Plasma convalescente Recrutando 18/05/2020 TriHealth Inc.

9 NCT04392427 Nitazoxanida; Ribavirina; 
Ivermectina 

Ainda não recrutando 18/05/2020 Mansoura University

10 NCT04392219 EIDD-2801 Placebo Recrutando 18/05/2020 Ridgeback Biotherapeutics, 
LP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

50 20/05/20 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

51 20/05/20 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

52 21/05/20 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°33

BUSCA REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 19 ARTIGOS E 17 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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3

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE \ ÍNDIA

Nesse estudo, os autores buscaram artigos que avaliaram pacientes diagnosticados com 
COVID-19 que tenham recebido hidroxicloroquina (HCQ) isoladamente ou em combinação com outras 
terapias e que foram comparados a um grupo controle. A busca sistemática foi realizada no PubMed, 
Embase, Cochrane Library, Web of Science, medRxiv e literatura cinza até 13 de maio de 2020. Foram 
incluídos onze estudos: três ensaios clínicos randomizados e oito estudos observacionais. Ao todo, 
2.354 pacientes receberam HCQ isoladamente ou em combinação, enquanto 1.952 não receberam. 
A mortalidade geral não apresentou diferença significativa entre os pacientes que receberam HCQ 
em comparação com o grupo controle (OR: 1,41, IC 95%: 0,76 – 2,62; p = 0,28). A piora clínica ou a 
falta de melhora sintomática não diferiram entre os pacientes que recebeu HCQ em comparação com 
aqueles que não receberam (OR: 1,1; IC 95%: 0,6 – 2,02; p = 0,76). A depuração viral, avaliada por 
RT-PCR, não diferiu significativamente entre os grupos HCQ e controle (OR: 1,13, IC 95%: 0,26 – 5,01; 
p = 0,87). A evolução das alterações na tomografia computadorizada do tórax foi relatada apenas em 
dois estudos; melhoria acentuada foi observada com o uso de HCQ em comparação ao atendimento 
padrão (OR: 2,68, IC 95%: 1,1 – 6,6; p = 0,03). A incidência de eventos adversos foi significativamente 
maior em pacientes que fizeram uso de HCQ (OR: 4.1, IC 95%: 1.42 – 11.88; p = 0.009). Os autores 
concluem que não houve melhora na progressão clínica, mortalidade ou depuração viral em pacientes 
com COVID-19 tratados com hidroxicloroquina. Além disso, esse grupo de pacientes teve incidência 
significativamente maior de eventos adversos.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 14 de 16 critérios foram atendidos, o 
que reflete qualidade metodológica boa. No entanto, no estudo não constam 
se os autores fizeram uso de um protocolo de revisão ou quais foram os 
financiadores dos estudos selecionados. Além disso, a dose de HCQ utilizada 
variou entre os estudos. Os efeitos da combinação HCQ e azitromicina não foram 
avaliados, considerando o pequeno número dos pacientes que receberam os 
dois medicamentos. Este artigo ainda não foi avaliado por pares.

SISTEMA COMPLEMENTO
COORTE PROSPECTIVA \ ITÁLIA

Estudos preliminares demonstraram que o sistema complemento (parte importante do sistema de 
defesa imunológico, que também desempenha um papel crítico na promoção do processo inflamatório 
que leva à lesão tecidual) exerce papel em pacientes com COVID-19. Nesse estudo, os autores avaliaram 
os níveis plasmáticos de sC5b-9 e C5a como marcadores de ativação do complemento em 58 pessoas, 
sendo 31 pacientes diagnosticados com COVID-19 (17 com doença moderada e 14, grave) e 27 controles 
(indivíduos saudáveis). Os níveis plasmáticos de sC5b-9 foram significativamente maiores nos pacientes 
com doença moderada (mediana 556 ng/mL, IC 95%, 253 – 1223) e grave (746 ng/mL, IC 95%, 465 – 1555) 
do que nos controles saudáveis (217 ng/mL, IC 95%, 106 – 499) (p = 0,0001 para ambos) e significativamente 
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4

maior nos pacientes com doença grave em comparação àqueles com doença moderada (p = 0,015). Já os 
níveis plasmáticos de C5a foram significativamente maiores nos pacientes com doença moderada (16,99 
ng/mL, IC 95% 9,24 – 22,99) e grave (15,55 ng/mL, IC 95% 10,9 – 21,89) do que nos controles saudáveis 
(7,28 ng/mL, intervalo 3,47 – 11,83) (p = 0,0001 para ambos), porém sem diferença estatística entre os 
dois grupos. A conclusão dos autores é que a ativação do sistema complemento é frequente em pacientes 
com COVID-19 e provavelmente está envolvida na fisiopatologia de complicações clínicas. Desse modo, o 
bloqueio do sistema complemento pode favorecer o tratamento dos pacientes com COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos, o que indica qualidade metodológica boa. Os 
autores não citaram nenhum fator de confusão durante do estudo ou estratégia 
para lidar com perdas durante o experimento. Além disso, a análise estatística 
dos dados demonstra diferenças significativas, mesmo com sobreposição de 
intervalos de confiança, no entanto, os autores não relatam nenhum ponto de 
corte para controlar erros de classificação.

SARILUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

O estudo tem como objetivo descrever o efeito do uso de sarilumabe em pacientes com estágio mais 
grave de pneumonia causada por COVID-19 em uma coorte de 53 pacientes dividida em dois grupos, 
sem grupo controle, em tratamento ambulatorial (39) e em tratamento de UTI (14). O sarilumabe é um 
inibidor do receptor de IL-6 usado no tratamento da artrite reumatoide. Os desfechos avaliados neste 
estudo foram: melhora da pneumonia/prevenção da progressão da doença, admissão na UTI, segurança 
e melhora clínica (diminuição do suporte de oxigênio), além de alta da UTI. A terapêutica administrada 
nos pacientes foi, além do sarulimabe: 37 (69,8%) darunavir/ritonavir, 13 (24,5%) lopinavir/ritonavir, 
enquanto 3 (5,7%) não receberam tratamento antiviral. Além disso, 50 (94,3%) foram tratados com 
hidroxicloroquina, 45 (74,9%) em dose profilática de heparina e 29 (54,7%) receberam azitromicina. 
Nenhum paciente estava recebendo glicocorticoides na linha de base. Dentre os 53 pacientes, 39 (73,6%) 
foram tratados de modo ambulatorial, enquanto 14 (26,4%) receberam sua primeira dose de sarilumabe 
na UTI. Os autores obtiveram como resultado que o sarulimabe possui uma boa taxa global de eficácia 
clínica no tratamento da pneumonia por infecção por SARS-CoV-2, em termos de melhora clínica e 
mortalidade. Observou-se que 83% dos 53 pacientes avaliados, 89,7% na UTI e 64,3% no ambulatório, 
tiveram melhora de seus sintomas da síndrome respiratória aguda grave com segurança e com taxa de 
mortalidade de 5,7%. Na UTI, em pacientes com comprometimento pulmonar crítico, o tratamento com 
sarilumabe resultou em melhora clínica de 92,8% dos pacientes e a taxa de alta da UTI foi de 64,3%, 
com tempo médio de recuperação de 7 dias. Desses pacientes na UTI, dois foram tratados em curto 
período de tempo com glicocorticoides. Os autores sugerem que o sarilumabe é seguro pois não foram 
registrados eventos adversos graves relacionados a ele, bem como nenhuma infecção secundária até 
o último acompanhamento. Os autores concluem que o sarilumabe é uma estratégia de tratamento 
válida e segura no tratamento de infecções por SARS-CoV-2 em estágio grave.3
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9/11 critérios foram atendidos e 1 destes critérios não se aplicava a esse 
estudo. Algumas das limitações do estudo observadas foram: resguarda um 
risco de viés por ser estudo aberto e retrospectivo; não houve grupo controle 
para avaliação dos desfechos; além disso, nos dois grupos avaliados (em 
ambulatório e na UTI), o número de pacientes não foi semelhante. Por fim, 
o período de acompanhamento dos pacientes não foi tão longo o suficiente, 
segundo os autores.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE \ FRANÇA

Trata-se de um estudo transversal observacional com o objetivo de avaliar a eficácia da 
hidroxicloroquina (HCQ) em pacientes internados no hospital com pneumonia causada pela COVID-19, 
com síndrome respiratória aguda grave, que necessitaram de oxigênio, mas não de terapia intensiva. 
Para isso, foram incluídos 181 pacientes com idades entre 18 e 80 anos, sendo 84 que receberam 
HCQ (600 mg/dia em até 48h da internação) e 8 pacientes que receberam HCQ mais de 48 horas 
após a admissão (grupo tratamento) versus 89 pacientes que receberam tratamento padrão sem 
HCQ (grupo controle). Nas análises ponderadas, a taxa de sobrevivência sem transferência para a 
unidade de terapia intensiva no dia 21 foi de 76% no grupo de tratamento e 75% no grupo de controle 
(razão de risco ponderada de 0,9, intervalo de confiança de 95% de 0,4 a 2,1). A sobrevida global no 
dia 21 foi de 89% no grupo de tratamento e 91% no grupo de controle (1,2; 0,4 a 3,3). A sobrevida 
sem síndrome do desconforto respiratório agudo no dia 21 foi de 69% no grupo de tratamento em 
comparação com 74% no grupo de controle (1,3; 0,7 a 2,6). No dia 21, 82% dos pacientes no grupo 
de tratamento haviam sido retirados do oxigênio em comparação com 76% no grupo de controle 
(razão de risco ponderada 1,1, intervalo de confiança de 95% 0,9 a 1,3). Oito pacientes no grupo 
de tratamento (10%) sofreram modificações eletrocardiográficas que exigiram a interrupção do 
tratamento. Os autores concluem que os resultados deste estudo não suportam o uso de HCQ em 
pacientes internados no hospital com COVID-19 que necessitam de oxigênio.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 10/11 critérios foram atendidos. Apesar de bem conduzido e utilizar 
métodos robustos e técnicas estatísticas para extrair inferências causais de 
dados observacionais, o estudo apresenta algumas limitações, a saber: o 
tratamento não foi designado aleatoriamente e possíveis fatores de confusão 
não medidos poderiam influenciar os resultados; o número de pacientes 
tratados com hidroxicloroquina nos centros era desequilibrado (alguns centros 
tratavam todos os seus pacientes, enquanto outros não); e, algumas variáveis 
prognósticas potencialmente importantes não puderam ser balanceadas.
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6

HIDROXICLOROQUINA E LOPINAVIR/ RITONAVIR
COORTE PROSPECTIVA \ SUÍÇA

Trata-se de uma coorte suíça que acompanha pacientes que receberam transplante de órgãos sólidos 
e que foram diagnosticados com infecção por SARS-CoV-2. De 5000 receptores de transplante, a infecção 
por SARS-CoV-2 foi diagnosticada em 21 pacientes receptores (10 de rins, 5 de fígado, 2 de rins-pâncreas, 
1 de rim-pulmão, 1 de pâncreas, 1 de pulmão e 1 de coração). O tempo médio desde o transplante até a 
infecção foi de 47 meses (IQR 23 – 97). Havia 6 mulheres (33%) e a idade média foi de 56 anos (IQR 49 – 65). 
Comorbidades médicas adicionais estavam presentes em 20/21 participantes. O tempo médio desde os 
primeiros sintomas até o diagnóstico foi de 3 dias (IQR 2-6 dias). Os sintomas mais frequentes de SARS-CoV-2 
na apresentação foram febre (76%), tosse seca (57%), náusea (33%), diarreia (33%) e dispneia (30%). 43% 
dos pacientes necessitaram de oxigenoterapia na admissão. Todos, exceto um paciente, foram admitidos 
no hospital após infecção por SARS-CoV-2. Cinco pacientes (24%) necessitaram de internação em UTI e 
4 deles receberam ventilação mecânica. Comparados aos pacientes não admitidos na UTI, eles tendiam 
a ser mais velhos (idade mediana 56 vs. 68 anos) e a sofrer mais doenças cardiovasculares subjacentes, 
mas sem diferenças aparentes nas taxas de diabetes e obesidade. Medicamentos com possível atividade 
anti-SARS-CoV-2 foram administrados a 7 (33,3%) pacientes. A hidroxicloroquina foi administrada a três 
pacientes admitidos na UTI, e a azitromicina foi co-administrada a um deles. Três pacientes receberam a 
combinação lopinavir/ritonavir e todos tiveram monitoramento dos medicamentos imunossupressores; 2 
não necessitaram de modificação em seu regime imunossupressor, e um paciente teve uma interrupção 
transitória da azatioprina. O regime imunossupressor global foi modificado em 14 (66,7%) pacientes. 
A intervenção mais frequente foi a retirada de medicamentos antiproliferativos (micofenolato em 8 e 
azatioprina em 3 pacientes), com redução concomitante dos inibidores da calcineurina em 3 pacientes. 
Em 3 pacientes adicionais, a dose de micofenolato foi reduzida em 50%; em um paciente, foi realizada 
uma redução da dose isolada de tacrolimus. As dosagens de esteroides não foram modificadas. Após 
uma mediana de 33 dias de acompanhamento, 16 pacientes receberam alta, 3 pacientes ainda estavam 
internados e 2 pacientes morreu.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9 de 11 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica boa. A 
limitação do estudo se refere à falta de grupo controle.

TOCILIZUMABE
ESTUDO CASO-CONTROLE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de estudo caso-controle, observacional, que inclui um período de observação desde a 
internação até a alta ou morte hospitalar realizado em três hospitais da rede Cone Health, na Carolina do 
Norte, EUA, para avaliação do uso off-label de tocilizumabe. Foram incluídos 86 indivíduos dos quais 21 
receberam tocilizumabe (14 receberam uma dose fixa de 400 mg e 7 uma dose de 8 mg/kg, sendo dose 
única máxima de 800 mg). Os modelos de riscos proporcionais de Cox e de efeitos médios de tratamento 
foram usados para determinar os benefícios de sobrevivência e tratamento, sendo que ambos mostraram 
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7

benefícios de sobrevivência a curto prazo. Houve uma redução de 75% no risco de morte hospitalar no 
grupo caso (HR 0,25; IC 95% 0,07 – 0,90) no modelo de Cox. Essa associação foi confirmada no modelo de 
efeitos do tratamento, no qual se observou um risco reduzido de 52,7% de morte durante a internação em 
comparação aos não tratados (RR 0,472; IC95% 0,449 – 0,497). Nos dois modelos, os autores defendem 
que houve benefício de sobrevida em curto prazo em pacientes com doença grave de COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies 6/10 critérios foram atendidos. O artigo ainda está em base pré-print, 
sendo necessária a avaliação por pares. Trata-se de um estudo que apresenta 
uma avaliação observacional precoce do tocilizumabe e associação com 
mortalidade hospitalar. Atualmente, o tocilizumabe está sendo avaliado em um 
grande estudo de fase III, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo 
(COVACTA, NCT04320615, patrocinador: Hoffmann-La Roche) para avaliar a 
eficácia do medicamento em pacientes com pneumonia grave por COVID-19.

IMUNOMODULADORES E IMUNOSSUPRESSORES
ESTUDO TRANSVERSAL \ IRÃ E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O estudo avaliou se há maior risco de incidência de COVID-19 em pacientes com esclerose 
múltipla (EM) que fazem uso de medicamentos modificadores de doença (MMD – imunomudalórios 
ou imunossupressores). Em especial, compostos supressores das células B, relacionados à produção de 
anticorpos, podem estar associados ao risco de infecção por SARS-CoV-2. Com base em um questionário 
respondido por 712 pacientes com EM, 34 pacientes preenchiam critério de suspeita de COVID-19 (e.g. 
febre, tosse, dificuldade de respiração e tomografia computadorizada indicando pneumonia), sendo que 
apenas 2 foram hospitalizados com sintomas moderados. Não houve diferença significativa na proporção 
de indivíduos no grupo suspeito de COVID-19 com relação a usuários de inibidores da célula B e outros 
MMD (62% vs. 41%; p = 0,059). Em análise multivariada, pacientes em tratamento de anticorpos da 
célula B apresentaram risco 3,6 vezes maior de entrar no grupo suspeito de COVID-19 que pacientes 
que não fazem uso de nenhum MMD (RR 3,6; 95%IC: 1,45-8,68; p = 0,005). Por último, pacientes que 
reportaram algum contato com outra pessoa com sintomas de COVID-19 apresentaram maior risco de 
compor o grupo com suspeita de COVID-19 (RR 7,23; 95%IC 3,48; 15,02; p < 0,001). Os autores discutem 
que há maior risco de acometimento por COVID-19 em pacientes com EM. Afirmam, por fim, que o 
isolamento social deve ser um fator positivo para a menor incidência de caso de COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies 4/8 critérios foram atendidos, revelando qualidade 
metodológica baixa. O estudo estabelece uma relação plausível entre indivíduos 
com imunidade baixa e risco de infecção por COVID-19. Uma limitação do 
estudo se refere à ausência de teste diagnóstico para inclusão de indivíduos no 
grupo de acometidos por COVID-19, utilizando apenas a presença de sintomas 
de COVID-19 para associar os pacientes ao grupo de prováveis doentes. Esta 
condição inviabiliza qualquer extrapolação do estudo.
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CICLESONIDA
RELATO DE CASO \ JAPÃO

O artigo descreve um caso de COVID-19 em paciente do sexo masculino, 64 anos de idade, hipertenso. 
No 11º dia de doença, foi internado em UTI, após ter passado por outros atendimentos anteriores. Foi 
intubado, ventilado com oxigenoterapia, recebeu reposição de fluídos e antibiótico para infecção secundária 
(ceftriaxona e azitromicina). No 5º dia de internação (dia 15 de doença), o RT-PCR foi negativo, porém, 
sem melhora da oxigenação. No 6º dia de internação (16 de doença), o aspirado voltou a ser positivo 
para SARS-CoV-2, os distúrbios da oxigenação e as alterações radiográficas do tórax persistiram, e recebeu 
lopinavir 800 mg/ritonavir 200 mg/dia, sem melhora do quadro respiratório. No 8º dia de internação (dia 
18 da doença), foi prescrito inalação com ciclesonida (400 μg/d) como anti-inflamatório. No dia seguinte, 
a oxigenação melhorou e o paciente foi retirado gradualmente da ventilação, sendo extubado 11 dias 
depois (29º dia de doença), com alta no 34º dia de internação (44 dias de doença). Os autores concluíram 
que o tratamento com ciclesonida coincidiu com a melhora do paciente e que pode melhorar as condições 
respiratórias da pneumonia grave por COVID-19, sendo assim, seria digno de mais estudos em ensaios 
clínicos. Além disso, eles comentam que o uso de lopinavir/ritonavir não alterou a positividade do PCR.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 7/8 critérios. Apesar dos autores terem atribuído a melhora 
clínica ao uso de ciclesonida, outras terapias também foram administradas. 
Deve-se ressaltar ainda que relatos de caso não produzem evidências científicas 
robustas para tomada de decisão.

TOCILIZUMABE, HIDROXICLOROQUINA E 
CORTICOSTEROIDES
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O artigo descreve as características clínicas, resultados, tratamento e mortalidade entre pacientes 
com transplante cardíaco ortotópico (TCO) e COVID-19, a partir de prontuário eletrônicos de uma série 
de casos. Dos 13 casos descritos, todos eram do sexo masculino e negros, com média de idade de 61 ± 12 
anos. Para tratamento da COVID-19, foram administrados tocilizumabe em 3 casos (23%), hidroxicloroquina 
em 8 (62%) e altas doses de corticosteroides em 8 (62%). Seis pacientes foram admitidos em UTI, cinco 
(83%) utilizaram vasopressores, ventilação mecânica, bloqueio neuromuscular e terapia renal substitutiva 
contínua; 1 paciente (8%) recebeu vasodilatadores pulmonares inalados, e nenhum recebeu oxigenação 
por membrana extracorpórea. Antes do diagnóstico da COVID-19, 12 casos eram tratados com um inibidor 
da calcineurina (83% tacrolimus); 7 (54%), com prednisona; 7 (54%) tratados com micofenolato, sendo este 
último interrompido em 6 casos antes da internação; e 6 pacientes tiveram redução da dose de tacrolimus. 
Ao final do acompanhamento (duas semanas), dois casos haviam morrido durante a hospitalização, 2 
permaneciam hospitalizados e o restante havia recebido alta. Os autores concluíram que indivíduos negros, 
do sexo masculino e com TCO tem risco aumentado para COVID-19, no entanto, os sinais e sintomas não 
diferem daqueles observados na população em geral.9
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, o 
artigo atendeu 7/10 critérios. As principais limitações apontadas pelos autores 
foram o pequeno tamanho amostral e não ser possível obter conclusões sobre 
tratamentos específicos para a COVID-19 ou sobre o manejo da imunossupressão, 
apesar de ter havido redução na dose de tacrolimus em metade dos pacientes. 
Além disso, dois casos permaneceram internados ao final do estudo.

METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste estudo, os autores descrevem o tratamento de dois pacientes receptores de transplante 
renal diagnosticados com COVID-19. No primeiro caso, um homem de 48 anos interrompeu o uso de 
imunossupressores (tacrolimus e micofenolato de mofetila) ao ser diagnosticado com COVID-19. Nos 
dias seguintes, houve piora no quadro clínico e o paciente precisou ser internado. Após medicação 
com metilprednisolona (400 mg qd), o paciente apresentou melhora clínica gradual e depuração 
viral. Voltou a receber imunossupressores e recebeu alta. No segundo relato, uma mulher de 65 anos 
interrompeu a terapia imunossupressora (tacrolimus, prednisona e micofenolato de mofetila), que 
tomava desde o transplante renal, no segundo dia após diagnóstico de COVID-19. Uma terapia com 
arbidol e moxifloxacino foi iniciada, porém não apresentou eficácia e o quadro clínico deteriorou. Assim, 
a paciente foi medicada com metilprednisolona (40 mg por dia) e imunoglobulina intravenosa (5g qd). 
Além disso, precisou de ventilador não invasivo (concentração de oxigênio de 50% e fluxo de oxigênio 40 
L/min). Os sintomas da paciente foram aliviados gradualmente e ela também recebeu alta. Segundo os 
autores, a interrupção dos imunossupressores no início da infecção por SARS-CoV-2 foi benéfico para o 
tratamento dos pacientes e metilprednisolona se mostrou benéfico na terapia desses pacientes.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 
critérios foram contemplados, revelando boa qualidade metodológica. Os autores 
não descreveram as características demográficas e um histórico médico detalhado.

REMDESIVIR
SÉRIE DE CASOS \ ITÁLIA

Nesta série de casos, os autores descrevem a experiência da terapia com o antiviral remdesivir 
(RDV) em quatro pacientes hospitalizados com pneumonia grave e dificuldade respiratória devido à 
COVID-19, inseridos em um programa de uso compassivo, aprovado pela EMA (European Medicines 
Agency). Os autores destacam que todos os pacientes estavam sendo tratados previamente com 
lopinavir/ritonavir ou darunavir/cobicistate (DRV/c), e também receberam hidroxicloroquina (HCQ), 
conforme recomendações clínicas italianas. Contudo, antes de iniciarem o tratamento com o RDV, a 
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10

administração desses antivirais foi interrompida. Os pacientes receberam uma dose de carga de RDV 
(200 mg), seguida de 100 mg/dia por via intravenosa, por até 10 dias. Durante essa terapia, 3 pacientes 
voltaram a receber HCQ em combinação com o RDV. Foram descritos os principais dados clínicos, 
bioquímicos e virológicos desses quatro pacientes durante a internação. Os autores relatam que o 
RDV foi interrompido em 1 paciente, que apresentou taquicardia ventricular polimórfica sustentada, 
com aumento do intervalo QT (torsade de pointes), com necessidade de ressuscitação cardíaca. Outro 
paciente morreu devido a falência de múltiplos órgãos. Três pacientes apresentaram sinais bioquímicos 
de lesão hepática (aumento de ALT e AST, variando de 5 a 8 vezes o limite superior normal). A contagem 
de linfócitos aumentou em todos os pacientes logo após o início do remdesivir. A presença de RNA viral 
nas amostras de swab nasal, detectada por RT-PCR, tornou-se negativa em três dos quatro pacientes 
após 3 dias de terapia. Como conclusão, os autores informam que observaram um efeito virológico in 
vivo do remdesivir em quatro pacientes gravemente enfermos com COVID-19, juntamente com uma 
carga significativa de eventos adversos. Embora limitada pelo baixo número de indivíduos estudados, 
essa experiência preliminar pode ser relevante para os médicos que tratam a COVID-19.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 03/10 
critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica baixa. Um critério não 
pôde ser aplicado, uma vez que não houve análise estatística de dados no estudo. 
Os critérios de inclusão de pacientes não foram claramente descritos no artigo. 
Não houve menção de confirmação dos casos de COVID-19 por algum método 
válido (por exemplo, RT-PCR). Não ficou claro se a inclusão dos participantes foi 
de forma consecutiva, nem se houve inclusão completa. Não foi informado o 
tempo de seguimento dos pacientes. Não há informação sobre as características 
demográficas dos pacientes, nem foram reportadas as informações demográficas 
do(s) local(is)/clínica(s) onde o estudo foi executado. Em adição, o estudo é limitado 
pelo baixo número de indivíduos incluídos e pela heterogeneidade dos tratamentos 
recebidos antes e durante a administração do RDV.

DUPILUMABE
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

Neste artigo, os autores relatam um caso de uma paciente asmática (53 anos e IMC 23,5), tratada 
com dupilumabe (anticorpo monoclonal), para reverter um quadro não controlado de rinossinusite 
crônica grave com pólipos nasais (RCGPN), e que desenvolveu uma infecção por COVID-19. Inicialmente 
tratada com prednisolona, a paciente foi internada em fev/2020 para possível tratamento alternativo 
da RCGPN, onde recebeu terapia com injeções subcutâneas de dupilumabe (300 mg). Em adição, foi 
prescrito para a paciente o furoato de mometasona (400 μg/dia), fluticasona/salmeterol (250/50 μg 
2-0-2) e salbutamol, quando necessário. Após as injeções de dupilumab, o comprometimento do olfato, 
o corrimento nasal e o gotejamento pós-nasal (DPN) desapareceram e a congestão nasal continuou 
melhorando. Após viagem de 10 dias, a paciente desenvolveu febre e tosse, sendo diagnosticada com 
COVID-19 (RT-PCR). Continuou com as auto-injeções de dupilumabe, e duas semanas após o diagnóstico 
da COVID-19, a paciente teve melhora dos sintomas da doença. Algumas suposições feitas pelos autores, 
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11

para explicar o quadro leve de COVID-19 apresentado pela paciente incluem: 1- pode ser que a terapia 
em andamento com dupilumabe tenha reduzido a inflamação local e melhorado a respiração nasal da 
paciente (a melhoria da função sino-nasal pode ser essencial para o início do combate à COVID-19); 
2- o número aumentado de eosinófilos apresentado pela paciente pode ter inibido a carga viral do 
SARS-COV-2; 3- a carga viral inicial de SARS-CoV-2 da paciente foi bastante baixa após a infecção, e o 
curso leve da doença não foi associado ao tratamento com dupilumabe. Os autores defendem que o 
dupilumabe modula a imunidade ao afetar as respostas imunes do tipo Th2. Dessa forma, alegam que 
é tentador especular que esse tipo de modulação possa ser benéfico no combate à COVID-19, e que o 
efeito positivo direto do dupilumabe nessa infecção não pode ser excluído.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos, indicando qualidade metodológica razoável. 
Não há informação clara sobre as características demográficas da paciente. 
Não há informações sobre eventos adversos (danos) ou imprevistos descritos 
no artigo. Foi informado que a paciente recebeu dupilumabe apenas por um 
curto período antes da infecção por SARS-COV-2. Sendo assim, baseado nas 
observações feitas durante os ensaios clínicos com dupilumabe, que indicaram 
que o efeito total do dupilumabe no sistema imunológico ocorre a longo prazo, 
a associação entre seu uso e manifestações leves de COVID-19 deve ser feita 
com muita cautela.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Esse relato de caso se refere ao paciente, 63 anos, do sexo masculino, transplantado de fígado, por 
carcinoma hepatocelular (CHC) e em uso de baixa dose de imunossupressor. Doente renal em estágio 
final, em hemodiálise. Em sua história médica, refere: diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, doença 
vascular periférica e doença cardíaca com fração de ejeção preservada e tabagista. Foi admitido no 
hospital com sintomas da COVID-19, com testes para influenza A e B, sincicial, parainfluenza e outros 
negativos e com teste RT-PCR positivo para SARS-CoV-2. O resultado do exame de imagem por CT 
apresentou consolidações e opacidades pulmonares em vidro fosco. Um tratamento empírico foi 
iniciado: ceftriaxona 1 g/dia e azitromicina oral 500 mg/dia a fim de tratar uma possível pneumonia 
bacteriana secundária. No dia 04, azitromicina foi descontinuada e permaneceu com sintomas clínico 
de dor muscular, dor de cabeça e mal-estar. Nesse mesmo dia, iniciou a hidroxicloroquina (HCQ) 
(400mg, 2x/dia somente no 1° dia; seguido de 400mg, 1x/dia por 4 dias) com monitoramento, e 
ocorreu prolongamento do intervalo QTc. No dia 5 da internação, foi administrado cefepima (IV)/
vancomicina (IV) devido à febre alta. No dia 10, o paciente apresentou piora clínica, de imagens 
pulmonares, das zonas de consolidações, de CT. Apresentou também aumento progressivo de 
marcadores inflamatórios IL-06. No dia 12, recebeu tocilizumabe 800mg (9mg/kg). No 13 dia, obteve 
melhora clínica, cessando a dor abdominal, no peito e a febre. No dia 14, os antimicrobianos cefepima/
vancomicina foram descontinuados. Apesar de seus marcadores inflamatórios ainda apresentarem 
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níveis altos e RT-PCR positivo, o quadro clínico permaneceu sem febre e assintomático. Recebeu alta 
no dia 16 e não progrediu para doença aguda pulmonar grave. Em acompanhamento em seu centro de 
hemodiálise, o seu teste ainda positivo para SARS-CoV-2, no dia 19. No dia 27, em acompanhamento, 
o seu teste foi negativo, caracterizando uma infecção viral prolongada que pode ser explicada pelo 
seu comprometimento imunológico. Os autores concluem que o tocilizumabe pode ser uma terapia 
em potencial eficaz para a não progressão da doença para a fase mais severa, embora necessite 
de estudos clínicos e randomizados a fim de definir o momento exato do início da terapia na fase 
inflamatória, como imunomodulador, e sua eficácia na COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados. Os autores não descrevem, de forma detalhada, 
a presença ou ausência de eventos adversos, embora o façam sobre a evolução 
clínica do paciente. A sua discussão foi discorrida, de forma ampla, de estudos 
na literatura e refere a necessidade da realização de estudos robustos com o 
uso do tocilizumabe na COVID-19.

ANTIBIÓTICOS, ANTIVIRAIS E ANTICOAGULANTES; 
ESTEROIDES E ANTI-HISTAMÍNICOS
CARTA AO EDITOR/ RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Relato de caso de paciente com histórico de infecção por COVID-19 e erupção cutânea de início 
tardio. Um trabalhador de hospital em uma das zonas mais atingidas na Itália, 47 anos de idade, 
com histórico de hipertensão e diminuição da tolerância à glicose, fez uma síncope durante o turno 
de trabalho, realizando uma tomografia computadorizada urgente. O laudo radiológico mostrou 
opacificações pulmonares em vidro fosco. Consequentemente, foram realizados swabs para COVID-19 
em 25 de março de 2020, com resultado positivo para SARS-CoV-2. Resultados laboratoriais pertinentes 
na admissão revelaram apenas proteína C reativa elevada. Cuidados de suporte, antibióticos, antivirais 
e anticoagulantes (Ceftriaxona, Lopinavir/ ritonavir, hidroxicloroquina, enoxaparina) foram realizados 
com boa resposta clínica. Não foram observados febre alta nem sintomas respiratórios graves. Após 
dois resultados negativos, o paciente recebeu alta do hospital em 8 de abril de 2020. Quatro dias depois, 
o paciente relatou aparecimento de lesões persistentes, progressivas, eritematosas e com coceira. Os 
sintomas pioram rapidamente, então ele foi para UTI, onde recebeu esteroide intravenoso e anti-
histamínico, com benefícios leves. O exame de sangue revelou um aumento nos glóbulos brancos, 
especialmente em neutrófilos. A consulta dermatológica revelou várias pústulas eritematosas elevadas, 
isoladas ou agrupadas, algumas com hiperpigmentação roxa central, localizadas predominantemente 
na cabeça, tronco e braços. Paciente queixou-se de prurido intenso. Houve suspeita de vasculite 
urticariforme. Na tentativa de descartar se essa manifestação clínica estava ligada à reativação viral, os 
swabs foram executados novamente, resultando negativos para SARS-CoV2. Exames de sangue para 
doenças autoimunes foram negativos. Foi realizada biópsia por punção e o exame histológico revelou 
hiperqueratose ortoqueratótica, espongiose, degeneração vacuolar focal de queratinócitos basais 
e exocitose linfocítica focal. Observou-se leve infiltrado inflamatório linfomorfonuclear da derme 
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superficial com componente neutrofílico perivascular mínimo, com aspectos ocasionais de danos 
na parede do vaso. Assim, o diagnóstico histopatológico de uma reação adversa medicamentosa foi 
estabelecido. Portanto, o paciente foi tratado como vasculite urticariforme devido a reação adversa a 
medicamentos. O tratamento foi realizado com prednisona, bilastina e pantoprazol, com autorização 
prévia de especialista em diabetes, devido à evidência de diabetes mellitus recente. Após 7 dias, o 
paciente apresentou remissão completa dos sintomas. Atualmente, casos de diferentes manifestações 
cutâneas relacionadas ao COVID-19 são frequentemente descritos.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7 
de 8 critérios foram avaliados, o que revela qualidade metodológica satisfatória. 
A única limitação foi a falta de relato de lições aprendidas com o caso. Ademais, 
os autores apresentaram o relato de caso na forma de uma carta ao editor, o 
que provavelmente limitou o tamanho do relato.

TERAPIAS DIVERSAS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Foi realizada uma revisão dos achados clínicos sobre a relação entre coronavírus e doenças 
cardiovasculares com o objetivo de fornecer informações sobre prevenção e tratamento da COVID-19. 
De acordo com a revisão, a proporção de casos de COVID-19 com doenças cardiovasculares (DCV) 
foi maior que a de casos com outras comorbidades ou sem comorbidades, o que sugere que estes 
pacientes com DCV são mais suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2, assim como são mais propensos 
a evoluir para formas graves. São mencionados que os medicamentos mais utilizados durante a 
hospitalização são glicocorticoides, antivirais e antibióticos; e que efeitos adversos de prolongamento 
do intervalo QT podem ocorrer em consequência do uso de antivirais (lopinavir, ritonavir), antibióticos 
(azitromicina, moxifloxacina, levofloxacina), drogas antifúngicas, glicocorticoides e algumas drogas 
antiarrítmicas. Alguns estudos sugeriram que não há necessidade de pacientes com hipertensão 
interromperem o uso de IECA/BRA ou utilizarem outro medicamento anti-hipertensivo, não só 
para não piorar a condição da doença de base, como também por ter aparente efeito protetor. 
Metilprednisolona parece ser eficaz, embora estudos apontem alta mortalidade, que pode ser dose 
dependente. Remdesivir não reduz a mortalidade, mas tem efeito de encurtar o curso da doença em 
pacientes leves, o uso precoce pode ser a melhor indicação, mas necessita de pesquisas adicionais. 
Os autores concluem que o coronavírus pode causar lesão miocárdica, piorando o prognóstico de 
pacientes com lesão miocárdica complicada. Os mecanismos de lesão do miocárdio, assim como as 
opções de tratamento medicamentoso ainda precisam ser estudadas.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar a qualidade de revisões narrativas. 
O artigo incluiu extensa literatura, porém, o enfoque foi nos mecanismos 
patogênicos das doenças cardiovasculares e sua interação com SARS-CoV-2 e 
outros coronavírus. Os tratamentos que podem interferir no prognóstico dos 
casos são mencionados de forma superficial.
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CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ FRANÇA

Os autores iniciam esse artigo de revisão abordando o mecanismo de invasão e disseminação 
do vírus SARS-CoV-2 nas células do hospedeiro, alegando que tais conhecimentos poderiam ajudar 
a encontrar novos alvos terapêuticos contra a COVID-19. Destacam que essa nova infecção tem um 
impacto significativo no sistema hematopoiético e na hemostasia, levando a várias complicações 
cardiovasculares. Tais observações têm levado os pesquisadores a desenvolver novas abordagens 
terapêuticas, como o uso de medicamentos anti-inflamatórios direcionados à anticoagulação ou a 
terapias com células-tronco. Defende, portanto que uma melhor compreensão da fisiopatologia da 
COVID-19, em particular dos distúrbios hematológicos causados pela doença, ajudará a escolher 
estratégias de tratamento apropriadas. Neste sentido, a partir de dados da literatura sobre o 
mecanismo de ação pró-angiogênico das células tronco mesenquimais (CTM), os autores especulam 
que essas células podem, durante a infecção por SARS-COV-2, modular a inflamação em torno das 
células endoteliais, acelerando sua recuperação após lesão vascular induzida pela COVID-19. São 
apresentadas e discutidas nesta revisão, informações sobre alguns ensaios clínicos em andamento, 
onde a eficácia dessas CTM estão sendo testadas em pacientes com COVID-19. Em conclusão, os 
autores defendem que o transplante de células-tronco mesenquimais pode ser uma excelente 
resposta à síndrome de liberação de citocinas e a distúrbios vasculares, e alertam que será preciso 
combinar várias terapias farmacológicas para ter sucesso no combate à forma crítica da COVID-19.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, os autores apresentaram referências científicas 
coerentes com as ideias defendidas. Foram mencionados vários estudos sobre a 
fisiopatologia da COVID-19 e suas implicações hematológicas e endoteliais, bem 
como estudos recentes sobre o mecanismo de infecção viral e seus possíveis 
receptores. Os autores discutem o andamento de alguns ensaios clínicos e alguns 
achados principais, que endossam o uso das células mesenquimais na terapia da 
COVID-19. Observa-se, contudo, que essa discussão sobre os ensaios clínicos se 
deu de forma superficial. Não foram discutidos os delineamentos dos estudos, 
nem suas fragilidades metodológicas. Será necessário aguardar os resultados 
desses estudos para verificar a eficácia dessas células no combate à COVID-19.

INIBIDORES DA IL-6
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Em alguns pacientes, a progressão da COVID-19 leva à tempestade de citocinas, dentre as quais a IL-6 
desempenha um papel crucial. Nesta revisão, o autor mostra como a IL-6 tem propriedades pró e anti-
inflamatórias, dependendo da via da transdução, e sugere o uso de SGP130Fc para atuar apenas sobre a via 
pró-inflamatória, que poderia ser uma opção melhor do que segmentar as vias ou usar um inibidor como 
o IL-6. Segue trazendo um levantamento da literatura com o uso deste composto em ensaios pré-clínicos 
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bem sucedidos, o que indicaria o seu uso para tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2. Como reconhece 
que a indicação do composto ainda não pode ser feita, discute a possibilidade do uso de outros possíveis 
inibidores da via da IL-6, como o ruxolitinibe, que atua sobre a via das JAK quinases e o baricinitibe, inibidor 
da via JAK-STAT e cujo uso na COVID-19 foi sugerido por inteligência artificial.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Apesar de um 
bom levantamento das evidências da via da IL-6 ser alvo para tratamento d 
COVID-19, o autor se baseia principalmente em resultados de estudos pré-
clínicos e análises de inteligência artificial. Para que uma indicação possa ser 
efetivamente feita, são necessários estudos clínicos que atestem a eficácia 
dessas propostas terapêuticas.

ESTABILIZADORES DE MASTÓCITOS, ANTAGONISTAS DE 
LEUCOTRIENOS E ANTI-HISTAMÍNICOS
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

Trata-se de revisão narrativa que explora a possibilidade de utilização de estabilizadores de 
mastócitos, antagonistas de leucotrienos e anti-histamínicos para tratamento de COVID-19. Os autores 
levantam essa possibilidade levando em conta que SARS-CoV-2 ativa a liberação de mastócitos que, 
por sua vez, liberam citocinas pró-inflamatórias e mediadores broncoconstritores, como histamina 
e leucotrieno. Esse processo tem implicação direta na inflamação pulmonar de acometidos por 
COVID-19, considerado com principal causa de formas graves e óbitos. Em levantamento bibliográfico, 
os autores não encontraram estudos primários sobre a eficácia dessas classes de drogas contra 
COVID-19, referindo-se em especial a montelucaste, cetotifeno e salbutamol. Contudo, pontuam 
que esses fármacos mostraram eficácia para atenuar crises alérgicas e processos inflamatórios no 
pulmão decorrente de outras doenças, como gripe comum. Neste contexto, seus efeitos devem ser 
considerados em investigações clínicas contra COVID-19.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
O estudo em questão investiga uma possibilidade de tratamento de COVID-19 
pouco explorado na literatura, resultando em número limitado de evidências. 
Mesmo assim, há apontamentos sobre os termos e estratégias de busca 
implementadas assim como evidências da eficácia dos fármacos em outras 
doenças, evidenciando novas rotas e estratégias para o combate à COVID-19.
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PLASMA CONVALESCENTE, IMUNOGLOBULINA, 
INTERFERON RECOMBINANTE TIPO 1, TOCILIZUMABE, 
CORTICOIDES, ANTICORPOS MONOCLONAIS
REVISÃO NARRATIVA \ IRÃ

Trata-se de revisão narrativa que explora algumas possibilidades de tratamento de COVID-19. 
Terapia com plasma convalescente: mostrou eficácia no tratamento de influenza e SARS-COV. 
Alguns relatos e séries de caso vem demonstrando sua eficácia também no combate de SARS-CoV-2, 
porém, estudo clínicos são necessários. Imunoglobulina intravenosa: tratamento imunomodulatório 
com efeito positivo contra diversos agravos, como sepse, parvovírus, HIV e diversas bactérias. Com 
relação à COVID-19, estudos tem demonstrado sucesso quando a terapia é utilizada precocemente. 
Interferon recombinante tipo I: tem efeito sobre a replicação viral e mostrou-se especialmente eficaz 
em estudos in-vitro. Anticorpos monoclonais: estudos in-vitro mostram potencial para bloquear a 
proteína S e impedir endocitose. Tocilizumabe: inibidor do receptor da interleucina-6, tem efeito 
sobre a tempestade de citocinas e alguns relatos de caso demonstram eficácia contra COVID-19. 
Corticoides: pode ter efeito sobre a replicação viral, em especial ciclesonida, foi eficaz contra SARS-
CoV e rubéola. Metilprednisolona tem sido usada em alguns estudos contra SARS-CoV-2 e com alguns 
relatos positivos. Os autores discutem que os alvos para estudos sobre tratamento de SARS-CoV-2 
devem ser focados, sobretudo, no mecanismo de entrada do vírus na célula e características do vírus 
que o faz escapar do sistema imune.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas. 
As principais limitações desse estudo são as ausências de informações sobre 
estratégias de busca de artigos e critérios de inclusão/exclusão. Além disso, 
o estudo trata de um número limitado de possíveis terapias e os diversos 
resultados que são apresentados na literatura especializada. Em resumo, o 
artigo não contribui significativamente para discussões sobre o tema.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



17

REFERÊNCIAS

1. Chacko J, Brar G, Premkumar R. Hydroxychloroquine in COVID-19: A systematic review and 
meta-analysis. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.14.20101774

2. Cugno M, Meroni PL, Gualtierotti R, Griffini S, Grovetti E, Torri A, et al. Complement activation in 
patients with covid-19: a novel therapeutic target, Journal of Allergy and Clinical Immunology 
(2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.05.006.

3. Gremese E, Cingolani A, Bosello SL, Alivernini S, Tolusso B, Perniola S, et al. Sarilumab use in 
severe SARS-CoV-2 pneumonia. medRxiv [Internet]. 2020 Jan 1;2020.05.14.20094144. Available 
from: http://medrxiv.org/content/early/2020/05/18/2020.05.14.20094144.abstract

4. Mahévas, M, Tran, V-T, Roumier, M, Chabrol, A, Paule, R, Guillaud, C, et al. Clinical efficacy of 
hydroxychloroquine in patients with covid-19 pneumonia who require oxygen: observational 
comparative study using routine care data. BMJ, m1844. doi:10.1136/bmj.m1844 .

5. Tschopp J, L’Huillier AG, Mombelli M, Mueller NJ, Khanna N, Garzoni C, et al. First experience 
of SARS-CoV-2 infections in solid organ transplant recipients in the Swiss Transplant Cohort 
Study. Am J Transplant [Internet]. 2020 May 15;n/a(n/a). Available from: https://doi.org/10.1111/
ajt.16062

6. Ramaswamy M, Mannam P, Comer R, Pharm ES, McQuaid DB, Schmidt M. Off-Label Real World 
Experience Using Tocilizumab for Patients Hospitalized with COVID-19 Disease in a Regional 
Community Health System: A Case-Control Study. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.110
1/2020.05.14.20099234.

7. Safavi F, Nourbakhsh, Azimi AR. B-cell depleting therapies may affect susceptibility to acute 
respiratory illness among patients with Multiple Sclerosis during the early COVID-19 epidemic 
in Iran. Mult Scler Relat Disord. 2020;(January). Available from: https://doi.org/10.1016/j.
msard.2020.102195 MSARD

8. Nakajima K, Ogawa F, Sakai K, Uchiyama M, Oyama Y, Kato H, et al. A Case of Coronavirus Disease 
2019 Treated With Ciclesonide. Mayo Clinic Proceedings [Internet]. [citado 19 de maio de 2020]; 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.04.007.

9. Ketcham SW, Adie SK, Malliett A, Abdul-Aziz AA, Bitar A, Grafton G, et al. Coronavirus Disease 2019 
in Heart Transplant Recipients in Southeastern Michigan – Case Series. J Card Fail [Internet]. 
14 de maio de 2020; Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7224667/

10. Cheng DR, Wen JQ, Liu ZZ, Lv TF, Chen JS. Coronavirus disease 2019 in renal transplant recipients: 
report of two cases. Transplant infectious disease. (2020) doi: https://doi.org/10.1111/tid.13329

11. Durante-Mangoni E, Andini R, Bertolino L, et al. Early experience with remdesivir in SARS-CoV-2 
pneumonia [published online ahead of print, 2020 May 16]. Infection. 2020;1-4. doi:10.1007/
s15010-020-01448-x

12. Förster-Ruhrmann U, Szczepek AJ, Claus Bachert h, Heidi Olze h, COVID-19 infection in a patient 
with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps during therapy with dupilumab, Journal of 
Allergy and Clinical Immunology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.05.005.

13. Hammami MB, Garibaldi B, Shah P, Liu G, Jain T, Chen PH, et al. Clinical Course of COVID-19 in 
a Liver Transplant Recipient on Hemodialysis and Response to Tocilizumab Therapy: A Case 
Report. Am J Transplant. 2020 May 2;. doi: 10.1111/ajt.15985. [Epub ahead of print] 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



18

14. Skroza N, Bernardini N, Balduzzi V, Mambrin A, Marchesiello A, Michelini S, et al. A late onset 
widespread skin rash in a previous Covid-19 infected patient: viral or multidrug effect? J Eur 
Acad Dermatology Venereol [Internet]. 2020 May 18;n/a(n/a). Available from: https://doi.
org/10.1111/jdv.16633

15. Zhao M, Wang M, Zhang J, Ye J, Xu Y, Wang Z, et al. Advances in the Relationship Between 
Coronavirus Infection and Cardiovascular Diseases. Biomedicine and amp; Pharmacotherapy 
(2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110230

16. Debuc B, Smadja DM. Is COVID-19 a New Hematologic Disease? Stem Cell Rev Reports [Internet]. 
2020; Available from: https://doi.org/10.1007/s12015-020-09987-4

17. Magro G. SARS-CoV-2 and COVID-19: is interleukin-6 (IL-6) the ‘culprit lesion’ of ARDS onset? 
What is there besides Tocilizumab? SGP130Fc. Cytokine X. 2020 May 14:100029. doi: 10.1016/j.
cytox.2020.100029. 

18. Raymond M, Ching-A-Sue G, Hecke O Van. Mast cell stabilisers , leukotriene antagonists and 
antihistamines: A rapid review of effectiveness in COVID-19. Oxford COVID-19 Evid Serv Team 
Cent Evidence-Based Med Nuff Dep Prim Care Heal Sci Univ Oxford [Internet]. 2020; Available 
from: https://www.cebm.net/covid-19/mast-cell-stabilisers-leukotriene-antagonists-and-
antihistamines-a-rapid-review-of-effectiveness-in-covid-19/

19. Saghazadeh A, Rezaei N. Towards treatment planning of COVID-19: Rationale and hypothesis 
for the use of multiple immunosuppressive agents: Anti-antibodies, immunoglobulins, and 
corticosteroids. Int Immunopharmacol [Internet]. 2020;84:106560. Available from: https://doi.
org/10.1016/j.intimp.2020.106560

20. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Boletim Ética em Pesquisa – Edição Especial Coronavírus (Covid-19). CONEP/CNS/MS. 
2020, 15:página 1-página 39

ESTRATÉGIA DE BUSCA:

CITAÇÃO

BRASIL. Departamento de Ciência e Tecnologia. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde. Ministério da Saúde. Informe Diário de Evidências – COVID-19 (20 de maio 
de 2020). 2020.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



19

Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 19/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04393038 -  ABX464 Placebo Recrutando 19/05/2020 Abivax S.A.

2 NCT04394117 - Bloqueadores de 
receptor de angiotensina

- Ainda não recrutando 19/05/2020 The George Institute

3 NCT04394442 - Hidroxicloroquina - Recrutando 19/05/2020 Samah Lutfy; Zagazig 
University

4 NCT04394416 - Imatinibe Placebo Ainda não recrutando 19/05/2020 University of Maryland, 
Baltimore

5 NCT04393311 - Ulistatina Placebo Ainda não recrutando 19/05/2020 Stanford University

6 NCT04393246 - EDP1815; Dapagliflozin; 
Ambrisentan

Tratamento padrão Ainda não recrutando 19/05/2020 Cambridge University 
Hospitals NHS Foundation 
Trust

7 NCT04394208 - Silymarin Placebo Ainda não recrutando 19/05/2020 Cairo University

8 NCT04392531 - Ciclosporina Placebo Recrutando 19/05/2020 Instituto de Investigación 
Sanitaria de la Fundación 
Jiménez Díaz

9 NCT04393051 - Baricitinibe - Ainda não recrutando 19/05/2020 Azienda Ospedaliero, 
Universitaria Pisana

10 NCT04392973 - Favipiravir e 
hidroxicloroquina

- Ainda não recrutando 19/05/2020 King Abdullah International 
Medical Research Center

11 NCT04392778 Terapia celular Tratamento com células 
mesenquimais estromais

- Recrutando 19/05/2020 SB√ú Dr. Sadi Konuk 
Eƒüitim ve Ara≈ütƒ±rma 
Hastanesi|Istinye 
University|Regenerative 
Medicine and Stem Cell 
Production Center Liv 
MedCell|Liv Hospital (Ulus)
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 19/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

12 NCT04394377 - Rivaroxabana seguida 
de enoxaparina/ 
heparinanão fracionada 
quando necessário

- Ainda não recrutando 19/05/2020 Brazilian Clinical Research 
Institute; Hospital Israelita 
Albert Einstein

13 NCT04393727 - Plasma convalescente - Recrutando 19/05/2020 Azienda Ospedaliero, 
Universitaria Pisana

15 NCT04393792 - Drug: Povidone-
Iodine|Drug: Normal 
saline

- Recrutando 19/05/2020 Hampshire Hospitals NHS 
Foundation Trust

16 NCT04392713 - Ivermectina - Recrutando 19/05/2020 Combined Military Hospital, 
Pakistan

17 NCT04393415 - Células tronco - Ainda não recrutando 19/05/2020 Aljazeera Hospital
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



24

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

50 20/05/20 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

51 20/05/20 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

52 21/05/20 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°34

BUSCA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 16 ARTIGOS E 7 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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IMUNOGLOBOLINA INTRAVENOSA
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

A síndrome inflamatória multissistêmica em crianças (MIS-C) é uma nova síndrome que está 
sendo relacionada à exposição prévia ao SARS-CoV-2. Nesse estudo, os autores coletaram informações 
clínicas, biológicas e terapêuticas de crianças que foram admitidas em UTI pediátrica em 13 hospitais 
na França e Suíça. Trinta e cinco crianças foram identificadas e incluídas no estudo, das quais trinta 
e uma apresentaram resultados positivos para COVID-19. A maioria dos pacientes recebeu suporte 
inotrópico intravenoso (28/35). A primeira linha de tratamento foi a imunoglobulina intravenosa 
em 25/35 dos pacientes. Doze pacientes receberam esteroides intravenosos, sendo considerados 
pacientes de alto risco com sintomas semelhantes a uma forma incompleta da doença de Kawasaki. 
Finalmente, três crianças receberam tratamento com um antagonista dos receptores da interleucina 
1 (anacinra) devido à persistência grave estado inflamatório. Além disso, 23/35 pacientes foram 
tratados com dose terapêutica de heparina. No momento da submissão do artigo, todos os pacientes 
haviam deixado o hospital. Recuperação completa da função ventricular esquerda foi observada em 
71% dos pacientes. Nenhum teve evento trombótico ou embólico. A permanência mediana na UTI 
foi de 7 dias (IQR 3,7-10 dias) e o tempo médio de internação foi de 10 dias (IQR 8-14 dias). Crianças 
podem sofrer com a MIS-C após infecção por SARS-CoV-2 e o tratamento com imunoglobulina parece 
ser a melhor terapia para recuperação dos pacientes.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 4 de 
8 critérios foram atendidos e 3 não se aplicavam. Não houve um grupo controle que 
poderia trazer maior confiabilidade aos resultados encontrados. Os autores não 
relatam fatores de confusão no estudo, mesmo com a administração de diversas 
terapias nos pacientes. A conclusão dos autores pode ser precipitada, uma vez que 
diversos tratamentos foram usados e os resultados avaliados de maneira geral.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Nesse estudo, 25 pacientes diagnosticados com COVID-19 foram tratados com células-tronco 
mesenquimais (CTM). Sete casos receberam terapia por uma vez, outros sete receberam por duas 
vezes e 11 receberam por três vezes. Após o tratamento com CTM, todos os pacientes demonstraram 
melhora clínica e 16 (64%) apresentaram melhora da tomografia computadorizada. No entanto, três 
pacientes tiveram efeitos adversos relacionados ao tratamento: disfunção hepática, insuficiência 
cardíaca e erupção alérgica. Desta forma, os autores relatam que a terapia com CTMs pode ser 
uma opção promissora para tratamento de COVID-19 grave, mas que deve ser usado com cautela, 
especialmente em pacientes com acidose metabólica ou doença cardíaca coronária.2
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4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6 de 8 critérios foram atendidos e 3 não se aplicavam. Nesse estudo, não houve 
avaliação de um grupo controle. Fatores de confusão, comumente relatados 
em estudos de coorte, não foram relatos no estudo. Outra limitação observada 
foi o pequeno número amostral.

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA, 
LOPINAVIR/RITONAVIR, CLOROQUINA
TRANSVERSAL \ FRANÇA

Neste estudo transversal, os pesquisadores procuraram caracterizar todos os relatos de 
reações cardíacas adversas a medicamentos (RAMs) associadas ao uso da hidroxicloroquina (HCQ), 
cloroquina (CQ) azitromicina (AZC) e lopinavir/ritonavir (L/r), utilizados no combate à COVID-19, 
a partir de notificações registradas no sistema de farmacovigilância francês, entre 27/03/20 e 
27/04/20. Dada a predominância do uso da HCQ na França, os pesquisadores avaliaram ainda 
a incidência das notificações espontâneas de RAM cardíacas, associadas ao uso isolado da HCQ 
(isoladas ou em associação com AZC). Como resultados, os autores descreveram que, em um 
mês, foram notificados 120 relatos de RAM cardíacas, em que 103 (86%) foram associados à HCQ, 
isolada ou em combinação com AZC (60%). Setenta e sete relatos foram associados apenas ao uso 
da HCQ, dessa forma a incidência hospitalar estimada de RAMs cardíacas para a HCQ foi de 0,77% 
[0,61-0,96], no caso de 10.000 pacientes, a 1,54% [1,22-1,92] no caso de 5000 pacientes, apesar da 
possibilidade de forte subnotificação (segundo os autores). Lopinavir + ritonavir ficou em terceiro 
lugar nas notificações (n = 17, ou 14%), e a CQ em quarto, com 3 notificações (2,5%) de RAMs 
cardíacas. Os autores relataram que ocorreram 8 mortes súbitas (7%), 8 arritmias ventriculares 
(7%), 90 relatos de intervalo QTc prolongado (75%), a maioria deles considerados ‘’grave’’ (64%), 
48 dos quais com valores de QTc 500 ms, 20 relatos de distúrbios graves de condução (17%) e 5 
relatos de outras causas cardíacas (4%). Seis relatórios foram derivados de automedicação dos 
pacientes. Os autores concluem que o uso off-label desses medicamentos no combate à COVID-19 
aumenta o risco de RAMs cardíacas, algumas delas evitáveis. Ainda, o estudo alerta que, mesmo 
que esses medicamentos sejam percebidos como seguros pelos profissionais, eles são geralmente 
administrados em pacientes com fatores de risco adicionais, causados tanto pela infecção, quanto 
por outras comorbidades. Por fim, os autores defendem que precauções para mitigar esses riscos 
devam ser tomadas, mesmo que esses medicamentos se provem eficazes na prática clínica.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, 06/08 critérios foram atendidos. Embora tenham sido 
identificados e citados alguns fatores de confusão, não fica claro no artigo se 
estratégias para lidar com esse fatores foram considerados na apresentação e 
análise dos resultados. Em adição, os próprios autores informam que, como na 
maioria dos estudos de farmacovigilância, uma parte significativa dos relatos 
registrados no sistema de farmacovigilância podem conter fatores de confusão. 
Fatores que poderiam ter precipitado o surgimento de arritmias espontâneas, 
como miocardites e distúrbios eletrolíticos não foram considerados, o que pode 
limitar a interpretação dos resultados desse estudo.

LOPINAVIR/RITONAVIR
RELATO DE CASO \ JAPÃO

Relato de três casos diagnosticados com pneumonia não grave por COVID-19 e tratados com 
sucesso com Lopinavir/Ritonavir (LPV/r). Paciente 1: homem de 60 anos com hiperlipidemia, observou 
febre (dia 0), RT-PCR positivo no dia 4 e internado no dia 7. Na admissão, teve febre e tosse. Após febre 
por 7 dias, no dia 13, a saturação de oxigênio diminuiu para 88%, sem sintomas óbvios. A tomografia 
computadorizada de tórax revelou opacidade bilateral em vidro fosco, e houve diagnóstico de pneumonia 
por COVID-19. O LPV/r foi iniciado no dia 13. A sinvastatina foi trocada para pravastatina devido à 
contraindicação da sinvastatina durante o tratamento com LPV/r. A temperatura e a necessidade de 
oxigênio diminuíram e a linfopenia normalizou em 2 dias. Imagens de tórax mostraram melhoras no dia 
16. Ele recebeu alta do hospital. Paciente 2: japonês de 88 anos, com histórico de câncer de próstata e 
hipertensão. Ele reconheceu febre (dia 0) e teste por RT-PCR positivo no dia 4, e internado no dia 6. Na 
admissão, sofria de febre e fadiga, que persistiram, e sintomas como tosse e diarreia iniciaram no dia 
11. A tomografia mostrava opacidades de vidro fosco. O diagnóstico de pneumonia por COVID-19 foi 
realizado e o LPV/r foi iniciado após consentimento. O paciente continuou fazendo uso de telmisartana 
e triclormetiazida para hipertensão, cloridrato de tansulosina para disúria e bicalutamida para câncer 
de próstata. Os sintomas regrediram. Embora houvesse diarreia e perda de apetite devido ao LPV/r, ele 
continuou o tratamento. No dia 25, o paciente testou negativo e recebeu alta. Paciente 3: mulher, 44 
anos, atestando febre (dia 0), teve teste de RT-PCR positivo no dia 2 e foi internada no dia 3. Na admissão, 
estava assintomática. Desenvolveu febre e tosse seca no dia 5, sem sintomas respiratórios graves. No 
entanto, a tomografia mostrou lesões pulmonares no dia 7. Após consentimento, iniciou-se LPV/r no 
dia 8. Após eventos adversos gastrointestinais, foi descontinuado o LPV/r no dia 11. Houve melhora da 
pneumonia no dia 15, e recebeu alta após dois resultados negativos de RT-PCR. Curiosamente, a RT-PCR 
voltou a ser positiva no acompanhamento. Os autores reconhecem as limitações do relato de caso, a 
dificuldade de concluir se o LPV/r foi eficaz contra a COVID-19.4
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 8/8 
critérios foram atendidos. Como limitações indicadas pelos próprios autores, 
estão o pequeno número de participantes no estudo (3), não explicitação da 
carga viral de SARS-CoV-2 de cada paciente e a concentração sanguínea de 
LPV/r, o que impediu concluir se o medicamento foi eficaz na redução da carga 
viral. Ademais, relatos de caso tem pouca aplicabilidade na tomada de decisão.

ANAKINRA E REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ ITÁLIA E ESTADOS UNIDOS

Um paciente de 57 anos deu entrada em um hospital após cinco dias de febre, dor de garganta 
e tosse. Após diagnóstico de COVID-19, iniciou tratamento não rotulado com lopinavir/ritonavir 
(400/100 mg a cada 12 horas), hidroxicloroquina (200 mg a cada 8 horas), azitromicina (500 mg 
a cada 24 horas) e ceftriaxona (2 g a cada 24 horas). Apesar da terapia, o estado respiratório do 
paciente se deteriorou ainda mais. Além disso, ele recusou suporte ventilatório nesse período. No 
sétimo dia de hospitalização, a condição clínica do paciente era extremamente crítica. Febre, astenia e 
anorexia pioraram e um aumento de marcadores inflamatórios foi observado com mudança profunda 
na distribuição lipídica. Devido à evidência de desregulação inflamatória e à indisponibilidade de 
tocilizumabe no hospital, foi introduzido tratamento com anakinra (100 mg a cada 6 horas por sete 
dias). Além disso, o lopinavir/ritonavir foi descontinuado e o antiviral remdesivir foi iniciado, por uso 
compassivo, (200 mg, seguido de 100 mg a cada 24 horas por sete dias). Devido a uma preocupação 
de pneumonia adquirida no hospital, no dia 10, a ceftriaxona e a azitromicina foi descontinuada e o 
tratamento com linezolida (600 mg a cada 12 horas) e piperacilina/tazobactam (4,5 g a cada 6 horas) 
foi iniciada. Nos dias seguintes, o paciente tornou-se afebril e os marcadores inflamatórios reduziram. 
Também foi notada melhora substancial da função respiratória do paciente. Apesar do resultado 
positivo do uso de anakinra no tratamento desses pacientes, ensaios clínicos são necessários para 
avaliar a segurança e eficácia deste medicamento.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 
critérios foram contemplados. No entanto, devido ao desenho do estudo não é 
possível inferir a casualidade da terapia com anakinra e melhora clínica do paciente.

OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO)
RELATO DE CASOS \ EUA

A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), terapia aprovada pela Food and Drug 
Administration (FDA) para tratar hipóxia refratária em pacientes com formas graves da COVID-19, 
apresenta uma taxa de mortalidade surpreendentemente alta (94%). Contudo, relatos e séries de casos 
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7

posteriores, demonstrando uma boa recuperação de pacientes com COVID-19 grave após a ECMO, 
reacenderam o interesse por essa modalidade terapêutica. Neste artigo, os autores apresentam uma 
análise retrospectiva de dois casos de hemorragia intracraniana devastadora, como complicação da 
ECMO veno-venosa (VV), em pacientes com COVID-19 grave. Os dados coletados e apresentados 
neste artigo incluíram o histórico clínico dos pacientes, seus resultados laboratoriais, informações 
sobre os tratamentos adotados, e uma revisão de todos os exames de imagens disponíveis. Como 
resultados, os autores descreveram que ambos os pacientes demonstraram tempos de tromboplastina 
parcial ativada (aPTT) dentro de um intervalo terapêutico apropriado. Não foram identificados fatores 
de risco, como distúrbios na cascata de coagulação, que previssem claramente a probabilidade de 
hemorragia intracraniana devastadora nesses pacientes. Como conclusão, os autores informam que 
o entendimento das complicações da ECMO nestes dois casos, e o desenvolvimento de algoritmos 
terapêuticos capazes de auxiliar na seleção de pacientes com propensão à essas complicações, 
podem ser ferramentas críticas, em meio a um ambiente de recursos limitados, decorrente da 
pandemia global. Por fim, os autores propõem o uso da tomografia computadorizada (TC) da cabeça 
para identificar as complicações neurológicas devastadoras o mais cedo possível, auxiliando, assim, a 
alocação de recursos e máquinas de ECMO para os pacientes adequadamente secionados.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. Não há informação clara sobre as características 
demográficas dos pacientes. Informações sobre o procedimento de ECMO não 
foram descritas no artigo. Não há informações sobre eventos adversos (danos) 
ou imprevistos descritos no artigo.

IL-1SS
ARTIGO DE OPINIÃO \ ITÁLIA

Neste artigo, as autoras defendem que a via da IL-1ß seja considerada para intervenção no 
tratamento da COVID-19. Relatam que a capacidade dos morcegos tolerarem as infecções virais se 
dá por uma alta resposta imune inata desses animais, cujo componente NPLRP3 é um componente 
crítico, mediando a ativação da caspase-1 e a secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1ß em 
resposta a infecções microbianas e danos celulares. As autoras relatam que uma ativação exacerbada 
do inflamassoma NLRP3 está envolvida na fisiopatologia de várias doenças, incluindo diabetes, 
aterosclerose e síndrome metabólica, as quais foram demonstradas comorbidades associadas a pior 
prognóstico de COVID-19. Por fim, autores apontam que existem muitas questões em aberto que 
merecem ser exploradas: i) verificar o papel da NLRP3 na variabilidade clínica da COVID-19; ii) testar o 
potencial efeito terapêutico em COVID-19 da inibição da IL-1ß (canakinumabe, anakinra); iii) explorar 
o papel do tecido adiposo visceral na resposta inflamatória à infecção por SARS-CoV-2.7
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Segundo a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion Papers 
3/6 critérios foram atendidos. Vale ressaltar que se trata da abordagem de uma 
possível via que poderia ser avaliada e investigada no curso da COVID-19 e 
não uma prospecção de tratamento em si. Além disso, os inibidores da IL-1 
mencionados ß (canakinumabe, anakinra) já estão sendo testados em ensaios 
clínicos registrados na plataforma clinicaltrials.gov.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
RELATO DE CASO \ CHINA

Trata-se do relato de caso de uma mulher, 52 anos, diagnosticada com COVID-19 por PCR e 
baseado nas suas características clínicas. A partir da internação, a paciente foi tratada com sucesso 
com ventilação não invasiva precoce, quando a relação pressão arterial parcial/oxigênio inspirado 
fracionário em oxigênio arterial reduziu abaixo de 200 mmHg e uma farmacoterapia combinada que 
incluiu um coquetel antiviral de lopinavir/ritonavir (500 mg/12 h) mais interferon α (5,0 × 106 U/12 
h, inalação atomizada), um intensificador de imunidade (timosina  – 1,6 mg/d, injeção subcutânea), 
um corticosteroide para reduzir a exsudação pulmonar (metilprednisolona  – 40 mg/d nos primeiros 
3 dias), uma prescrição anti-inflamatória derivada da medicina tradicional chinesa (Xuebijing – injeção 
de 100 mL/12 h) e um anticoagulante para evitar trombose venosa profunda (heparina de baixo peso 
molecular – 4,0 kIU/d, injeção subcutânea). O tratamento teve duração de 25 dias, após os quais 
as condições clínicas da paciente normalizaram e não foi detectada a presença do vírus no swab 
nasofaríngeo. Os autores concluem que a ventilação não invasiva precoce com farmacoterapia pode 
ser um regime eficaz para pacientes com COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 3/8 
critérios foram atendidos. Os próprios autores reconhecem que ainda não há 
resultados de ensaios clínicos randomizados com um agente anti-coronavírus 
específico em relação à terapia ou profilaxia. Devido a enorme gama de 
tratamentos utilizados, não é possível saber se há uma combinação mais efetiva 
para o tratamento da COVID-19.

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES, PREDNISOLONA, 
AMPICILINA/SULBACTAM, CLARITROMICINA, LEVOFLOXACINA
RELATO DE CASO \ JAPÃO

Relato de caso de uma mulher de 52 anos que apresentou lesões eritematosas pruriginosas nos 
membros e erosões nos lábios e na mucosa da boca. Sem qualquer outro sintoma, como febre e gripe, 
a paciente foi tratada com prednisolona oral (20 mg/dia). A mesma fazia uso de anti-inflamatórios não 
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9

esteroides em função de tratamento dentário. No segundo dia, foi observado eritemas no corpo e 
redução das lesões nos lábios e boca, levando a redução de dose da prednisolona para 10 mg/dia. No dia 
3, a paciente foi diagnosticada com COVID-19, via teste PCR. Após cinco dias a paciente retornou à clínica 
apresentando febre, tosse, calafrios, fadiga e dificuldade de respiração. Manchas opacas no pulmão foram 
verificadas, assim como o contagem alta de leucócitos (22,300/microlitro), linfopenia 490/microlitro), 
aumento de neutrófilos (20,449/microlitro) e nível alto de proteína C-reativa (12,8 mg/dL). Mostrando 
agravo das lesões dérmicas, a prednisolona foi interrompida e ampicilina/sulbactam e claritromicina foram 
administrados (sem indicação de doses), porém sem indícios de melhoras. Em seguida, as drogas foram 
substituídas por levofloxacina (sem indicação de dose). Com aumento de manchas opacas nos pulmões, a 
paciente foi encaminhada para unidade de cuidado intensivo. Os autores discutem que as lesões dérmicas 
podem ser causadas pela liberação de citocinas e desregulação de Th17 decorrentes de COVID-19. Além 
disso, os anti-inflamatórios não esteroides podem ter exacerbado o quadro de erupções na pele. Os 
autores apontam que as lesões epidérmicas podem ser um indicativo para diagnóstico de COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 4/8 
critérios foram contemplados, revelando qualidade metodológica moderada. 
Os autores não descrevem com clareza os aspectos demográficos da paciente 
e não apresentam o caso de acordo com uma linha do tempo clara. Outro 
fator que revela fragilidade é a ausência de explicações sobre tratamento 
implementado contra COVID-19, há apenas menção ao tratamento utilizado 
nas lesões dérmicas. Mais agravante ainda é o acompanhamento limitado da 
paciente, com ausência de indicação de desfecho. Apesar de conter alguma 
relevância sobre as lesões na pele relacionadas à COVID-19, o artigo não 
contribui para o entendimento sobre tratamentos da doença.

OSELTAMIVIR, RIBAVARINA, UMFENOVIR E ANTIBIÓTICOS
RELATO DE CASO \ CHINA

Trata-se de relato caso sobre o tratamento de dois pacientes com HIV acometidos severamente por 
COVID-19. No primeiro caso, uma mulher de 60 anos apresentava mialgia, febre e manchas opacas no 
pulmão visualizadas por tomografia computadorizada. Previamente, a paciente fazia uso de tenofovir, 
lamivudina e efavirenz, além de apresentar linfoma e diabetes. No dia 28 de janeiro de 2020, a paciente 
foi diagnosticada com COVID-19. Com necessidade de suporte de oxigênio, iniciou tratamento com 
oseltamivir e antibióticos, sendo mantido o tratamento anti HIV. Após 5 dias a paciente apresentou 
melhora de todos os sintomas de COVID-19, não sendo detectado SARS-CoV-2 em testes via PCR nos 
dias 1 e 2 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro a paciente recebeu alta. O segundo caso se refere a um 
homem de 47 anos com febre, tosse, mialgia, dificuldade de respiração, diarreia e manchas opacas 
no pulmão reveladas por tomografia computadorizada. O paciente não fazia tratamento contra HIV 
e teve diagnóstico positivo para COVID-19, via PCR. Com quadro de pneumonia por Pneumocystis, 
foram iniciados piperacilina, tazobactam e sulfamethoxazol. Para tratamento de COVID-19 foi iniciado 
moxifloxacina, ribavarina e umifenovir. No dia 13 de tratamento o paciente testou negativo para 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



10

SARS-CoV-2. No dia 22 o paciente mostrou redução da inflamação pulmonar, recuperação de sintomas 
de SARS-CoV-2, com apenas diapneia leve, sendo liberado do hospital no dia 23 de tratamento. Os 
autores discutem que não há muitos relatos de portadores de HIV acometidos por COVID-19, e que a 
experiência relatada indica possíveis desfechos satisfatórios. Devido à vulnerabilidade, deve ser dado 
acompanhamento especial aos portadores de HIV acometidos por COVID-19.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram contemplados. O artigo é relevante no que tange possíveis 
tratamentos a pacientes imunocomprometidos. Fragilidades encontrada se 
referem à ausência de menção sobre possíveis efeitos adversos decorrente 
dos tratamentos, assim como as doses administradas. Adicionalmente, a 
própria natureza de relatos de caso impedem grandes generalizações sobre os 
procedimentos e tratamentos implementados.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ TURQUIA

Antimaláricos, azitromicina, colchicina, remdesivir, oseltamivir, favipiravir, umifenovir, ribavirina, 
interferons, lopinavir/ritonavir, entre outros: Os autores realizaram uma revisão narrativa sobre os possíveis 
efeitos adversos cutâneos de medicamentos contra a COVID-19. Os medicamentos antimaláricos podem 
causar erupções cutâneas como pustulose exantematosa aguda generalizada, urticária, prurido, pele seca, 
erupções cutâneas, crises de psoríase e lesões esfoliantes, síndrome de Stevens-Johnson, despigmentação 
mucocutânea, alopecia e descoloração dos cabelos. É necessário fazer o diagnóstico diferencial das 
manifestações cutâneas da infecção por SARS-CoV-2, em pacientes com COVID-19 em uso de antimaláricos. 
Os eventos adversos da azitromicina na pele são febre cutânea grave, angioedema, queimação nos olhos, 
dor na pele, erupções cutâneas vermelhas ou roxas generalizadas, bolhas, descamação, pustuloderma 
tóxico, anafilaxia, síndrome de DRESS, vasculite leucocitoclástica cutânea e erupções. Os efeitos colaterais 
da colchicina na pele incluem erupção difusa, palpável, violácea, morbiforme, erupção liquenoide, alopecia, 
reação tóxica semelhante a necrólise epidérmica, lesões semelhantes a eritema bolhoso e eritema nodoso. 
Um dos eventos adversos mais comuns do remdesivir são erupções cutâneas. O favipiravir tem menor 
perfil de efeitos colaterais. O oseltamivir pode causar síndrome de Stevens-Johnson/necrólise epidérmica 
tóxica, angioedema alérgico ou reações cutâneas idiossincráticas aos medicamentos. Não há relatos de 
reação cutânea do umifenovir (arbidol). Os efeitos colaterais dermatológicos da ribavirina incluem erupções 
acneiformes, alopecia, esclerodermia localizada, lesões maculopapulares e eczematosas, ressecamento da 
pele, prurido e erupção cutânea. Os efeitos colaterais cutâneos dos interferons são reações no local da 
injeção, psoríase, reações eczematosas, alopecia, sarcoidose, lúpus, lesões vasculíticas cutâneas, psoríase 
e reações liquenoides. Estima-se que esses eventos adversos ocorram em 13% a 23% dos pacientes. 
Os eventos adversos cutâneos dos medicamentos antirretrovirais incluem erupções maculopapulares, 
eritrodermia esfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica, reações cutâneas 
graves a medicamentos, reações no local da injeção, como cistos, nódulos, endurecimento ou lesões 
semelhantes a esclerodermia, erupção de liquenoide, lipodistrofia, eritema anular, hiperpigmentação 
da pele, prurido, alopecia, paroníquia e urticária. Queda de cabelo, prurido e reações alérgicas da pele, 
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como urticária, erupção cutânea e vermelhidão, são efeitos colaterais cutâneos da nitazoxanida. Outros 
medicamentos também são citados. Os autores sugerem que, na necessidade de seu uso, os medicamentos 
sejam iniciados um por vez, para minimizar o desenvolvimento dessas reações, e facilitar o diagnóstico 
caso elas ocorram.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores não descrevem o racional para elaboração do artigo, 
nem como os estudos citados foram selecionados. Eles discutem as limitações 
metodológicas dos estudos de medicamentos sendo estudados para COVID-19, 
mas a escolha de quais medicamentos seriam abordados parece subjetiva.

VITAMINA D
REVISÃO NARRATIVA \ EUA

Nesta revisão narrativa, os autores defendem o uso da vitamina D, na forma de suplementação de 
vitamina D3 (colecalciferol), como método alternativo ao tratamento da COVID-19. Os autores alegam 
que essa vitamina lipossolúvel pode apresentar potenciais propriedades antivirais, que poderiam reduzir 
o risco e a gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2. Segundo as referências apresentadas pelos autores, 
indivíduos mais velhos têm maior risco de desenvolver COVID-19 grave e, quando comparados com 
adultos mais jovens, os idosos apresentam níveis mais baixos de vitamina D, devido a uma variedade de 
fatores biológicos e comportamentais. Adultos mais velhos também têm maior probabilidade de serem 
diagnosticados com doença de Parkinson (DP), sendo a idade avançada o maior fator de risco. Além dos 
efeitos imunomoduladores, os autores sugerem que a suplementação de vitamina D desempenha um 
papel importante na diminuição da progressão da DP, melhorando os sintomas motores e não motores 
dessa doença, e trazendo melhoria da qualidade de vida relacionada à DP. Por fim, os autores concluem 
que, embora sejam necessários mais estudos, a suplementação diária de 2000 – 5000 UI/dia de vitamina 
D3 em idosos com DP tem o potencial de retardar a progressão da DP, além de poder ser benéfica na 
redução do risco e da gravidade da COVID-19, oferecendo proteção adicional contra essa doença.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, os autores defendem potenciais benefícios da vit. D 
no tratamento da COVID-19, porém se apoiam em estudos em que tal eficácia não 
foi ainda comprovada. Os autores relatam estudos que o impacto da vitamina D 
sobre receptor ACE2 (responsáveis pela entrada do vírus na célula do hospedeiro) 
é contraditório. Nesses estudos, alguns resultados sugerem que a vitamina D pode 
regular negativamente (down regulation) o receptor ACE2, diminuindo o risco de 
infecção por COVID-19. Por outro lado, outros sugerem que a vitamina D regula 
positivamente a ACE2, o que aumentaria a infecção por SARS-CoV-2. Os próprios 
autores reconhecem que mais pesquisas são necessárias para evidenciar como a 
relação entre a vitamina D e os receptores ACE2 pode afetar o risco e a patogênese 
da COVID-19. Dessa forma, observa-se que as alegações feitas pelos autores é 
preliminar e seus resultados devem ser interpretadas com cautela.
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HIDROXICLOROQUINA/CLOROQUINA
CARTA AO EDITOR \ FRANÇA

Os autores trazem dados de segurança, de forma geral, referente ao uso da Hidroxicloroquina 
(HQC) e Cloroquina (CQ) em doenças tais como a malária, lúpus e artrite reumatoide. O objetivo é 
reunir dados a fim de esclarecer quais os possíveis malefícios que esses medicamentos podem causar 
aos fetos durante a gravidez de mulheres que necessitou usar esses medicamentos. Ressalta-se que a 
CQ e HQC atravessam a barreira placentária. O volume de distribuição desses medicamentos é elevado 
e potencialmente preocupante para as mulheres grávidas, além disso a sua meia-vida é longa, sendo de 
10 a 30 dias para a CQ e 30 a 60 dias para a HQC. Essa longa meia-vida leva uma maior exposição do feto 
após a interrupção desses medicamentos. Há estudos clínicos que demonstram que não há potencial 
genotóxico no primeiro trimestre com o uso da cloroquina, embora o autor cite que este artigo foi 
realizado com n pequeno e com alto risco de viés. Quanto aos eventos adversos oculares graves, em 
estudos clínicos não demonstrou um risco aumentado de anormalidades oculares em crianças expostas 
no útero à HCQ e CQ, embora tais estudos possuam inúmeros riscos de viés, segundo os autores. Os 
autores concluem que são drogas que possuem uma margem de segurança quando utilizadas em 
gestantes e pacientes com malária. Entretanto, quando utilizadas em outras patologias é importante 
identificar os potenciais riscos genotóxicos e os possíveis eventos adversos cardíacos e dano ocular. 
Portanto o uso deve ser apenas indicado quando os benefícios forem bem mensurados. Além disso 
acompanhamento da gravidez neste caso se faz necessário, a fim de avaliar possíveis danos ao feto.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores trazem dados de estudos, conforme apontado por ele 
próprio, com alto risco de viés e assim os resultados devem ser interpretados 
com cautela. Muitos dos estudos são realizados a partir do uso da HCQ e CQ em 
mulheres grávidas para indicações terapêuticas tais como, malária e doenças 
autoimunes, portanto com posologias diferentes.

AINES
REVISÃO NARRATIVA \ FRANÇA

Os autores fazem uma explanação sobre os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), os quais 
formam uma grande família farmacológica heterogênea, mas todos têm algo em comum: a inibição de 
uma das duas ciclo-oxigenases. Essas enzimas estão envolvidas na cascata de ácido araquidônico, o que 
leva a uma diminuição na síntese de prostaglandinas. Os autores trazem justificativas para evitar o uso 
de ANES quando em sintomas da COVID-19. A partir de base de dados de farmacovigilância, observou-
se que o uso de AINEs são utilizados muitas vezes para tratar sintomas, febre, dores não reumáticas, 
de potenciais infecções bacterianas subjacentes. Esse uso aumenta o risco de uma complicação 
bacteriana grave, principalmente nas infecções pulmonares. A rede de farmacovigilância francesa, a 
partir de seus dados, demonstrou que a piora dessas infecções bacterianas podem ocorrer mesmo em 
uso de AINEs por período curto associado a antibióticos. Tal risco foi confirmado também a partir de 
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dados farmacoepidemiológicos. Estudos in vitro e in vivo mostrou que o uso de AINES poderia atrasar 
o tratamento da infecção, promovendo uma disseminação local da infecção, apesar da administração 
de antibioticoterapia, reduzindo a eficácia de alguns antibióticos. Há ainda a hipótese de que os AINES 
aumente a expressão de receptores de ECA2 e assim poderia predispor à infecção por COVID-19. Embora 
não conclusiva essa associação, sugere-se que o AINES tenha uma ação potencialmente prejudicial 
durante a fase de inicial da COVID-19. Por outro lado, há estudos que indicam que a fase inicial de 
uso de AINES gere um efeito importante em bloquear os mecanismos de defesas e que na fase mais 
grave diminui-se a inflamação. Desta forma, ainda não há resultados conclusivos quanto ao benefício de 
AINES e portanto a partir de uma abordagem pragmática e cautelosa deve-se evitar o uso de AINEs para 
o tratamento de sintomas não graves da COVID-19. Recomenda-se o uso do paracetamol por ser uma 
escolha mais segura para tratar os sintomas iniciais de infecções por SARS-CoV-2.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões narrativas. 
Em leitura crítica, observou-se que os autores descrevem de forma contextual 
sobre o uso de AINES a partir de estudos farmacoepidemiológicos, de dados de 
farmacovigilância, e estudos experimentais (in vivo e in vitro). A explanação do autor 
foi bem conduzida, embora os dados de farmacovigilângia se restrinjam à França. 
Apesar desses estudos não subsidiarem a tomada de decisão clínica, os autores 
discorrem sobre alternativas mais seguras ao uso de AINES.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste quadro de pandemia que se vivencia com uma alta taxa de infecção e de mortalidade e 
com nenhum consenso sobre um tratamento eficaz nas infecções por SARS-CoV-2, o reposicionamento 
terapêutico é uma alternativa para este momento de extrema urgência. Em outras doenças causadas 
por coronavírus, foi utilizada a imunoglobulina intravenosa (IGIV), modulador do processo inflamatório, 
produzida a partir do plasma de milhares de doadores e que tem a capacidade de prover uma imunidade 
passiva contra uma gama de patógenos. Um outra terapia é a globulina hiperimune que é derivada de 
pessoas com altos títulos de anticorpos para patógenos específicos. Esses anticorpos neutralizantes 
ao se ligar nas proteínas S1 e S2 do vírus, impedem que ele se ligue e entre na célula e também age 
quando o vírus já está dentro da célula em sua via de replicação, diminuindo a multiplicação viral. A 
preocupação do uso dessa terapia é a ativação por esses anticorpos de uma resposta inflamatória 
exagerada e prejudicial ao organismo. Esse processo é denominado de aprimoramento dependente de 
anticorpo (ADA). O uso de IGIV a fim de diminuir a resposta inflamatória e o uso de dímeros de IgG a fim 
de bloquear FcγR e evitar a exacerbação da resposta inflamatória por ADA, se configura um importante 
mecanismo na doença grave da COVID-19. Embora com suposta eficácia em estudos observacionais, há 
a necessidade de estudos mais robustos a fim de identificar a eficácia e segurança do uso de IGIV como 
terapia na COVID-19. A eficácia da globulina hiperimune foi testada em estudos robustos na doença 
H1N1 e ainda sem muitos resultados disponíveis na COVID-19. Alguns cuidados os autores descrevem 
sobre os tipos de doadores de plasma convalescente, pois estes devem ser de pacientes que tiveram o 
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curso mais leve da doença e sem sintomas de resposta inflamatória exagerada (ADA). São necessários 
mais estudos clínicos e randomizados a fim de descrever os eventos adversos, bem como o benefício 
terapêutico do uso das imunoglobulinas na COVID-19.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Esse artigo de revisão narrativa foi bem conduzido, pois traz a 
experiência prévia do uso de plasma convalescente em doenças como H1N1, 
SARS e MERS e ainda muito incipiente na COVID-19. Eles fazem menção aos 
cuidados a serem observados quando se utiliza essa terapia com plasma de 
doares que tiveram o estágio mais severo da doença, pois podem causar, nos 
receptores de plasma convalescente, uma reação de produção exacerbada de 
anticorpos e assim agravar o quadro da COVID-19.

REMDESIVIR, LOPINAVIR/RITONAVIR, OSELTAMIVIR, 
UMIFENOVIR, FAVIPIRAVIR
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de revisão narrativa que discorre sobre eficácia de alguns antivirais no tratamento de 
COVID-19. Remdesivir: mostrou eficácia em estudos pré clínicos no combate a Ebola, SARS-CoV, MERS-
CoV e, recentemente, SARS-CoV-2. Uma série de casos demonstrou a relação da droga com a melhora da 
condição respiratória em 61% de pacientes com COVID-19 e agravamento da condição em outros 15%. 
Melhora clínica foi observada em 84% e óbitos em 13%. Efeitos adversos foi encontrado em 60% dos 
pacientes, com complicações hepáticas, diarreia, erupções cutâneas, insuficiência renal e hipotensão. 
Estudos clínicos apontam resultados contraditórios, como diferenças significativas entre tratados e 
não tratados com remdesivir e velocidade de recuperação 31% mais rápida em tratados do que grupo 
placebo (p = 0,059). Lopinavir/ritonavir: sem diferença significativamente de desfecho melhor entre 
grupos tratados e não tratados (HR 1,39; 95% IC 1-1,91). Além disso, reações adversas foram observadas, 
especialmente efeitos gastrointestinais. Outros antivirais, como darunavir, cobicistat, emtricitabina, 
tenofovir e oseltamivir não se verifica eficácia contra COVID-19. Umifenovir, pelo contrário, apresenta 
resultados contraditórios, sendo supostamente responsável pela redução de óbitos e aumento na taxa 
de alta de hospitais em estudo conduzidos na China. Por outro lado, em estudo clínico desenvolvido 
no Japão, favipiravir mostrou-se mais eficaz que umifenovir na recuperação de doentes leves, porém 
sem diferença em casos severos. Há portanto muitos resultados contraditórios sobre os efeitos dos 
fármacos. Situação que demanda resultados de um maior número de estudos clínicos randomizados.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Uma análise crítica, permite verificar que o estudo apresenta de 
forma clara as evidências sobre os efeitos dos antivirais investigados. Como 
fragilidades, podem-se citar a pouca abrangência de estudo analisados. Esta 
condição pode limitar o poder do estudo em contemplar todas as evidências 
disponíveis na literatura.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 20/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04396106/EUA Antiviral AT-527 Placebo Ainda não recrutando 20/05/2020 Atea Pharmaceuticals, Inc.

2 NCT04395768/Austrália Suplemento de 
dieta; Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

 Vitamina C; 
Hidroxicloroquina; 
Azitromicina; Zinco; 
Vitamina D3; Vitamina 
B12

Hidroxicloroquina; 
Azitromicina; 
Zinco; Vitamina D3; 
Vitamina B12

Ainda não recrutando 20/05/2020 National Institute of 
Integrative Medicine, 
Australia; Catholic Health 
Initiatives

3 NCT04395456/País não 
declarado

Inibidor do sistema 
complemento C3

AMY-101 Placebo Ainda não recrutando 20/05/2020 Amyndas Pharmaceuticals 
S.A.

4 NCT04395170/
Colômbia

Imunoterapia Plasma convalescente; 
Imunoglobulina humana 
anti-COVID

Tratamento padrão Ainda não recrutando 20/05/2020 Lifefactors Zona Franca, SAS

5 NCT04395105/
Argentina

Corticosteróide Dexametasona Tratamento padrão Ainda não recrutando 20/05/2020 Centro de Educación Medica 
e Investigaciones Clínicas 
Norberto Quirno

6 NCT04395716/EUA Imunomodulador ResCure™ Sem comparador Ainda não recrutando 20/05/2020 ProgenaBiome|Rinati Skin, 
LLC

7 NCT04396067/Egito Imunomodulador Alvelestat (MPH996) + 
ácido 13 cis retinóico 
aerossolizado

Placebo Ainda não recrutando 20/05/2020 Kafrelsheikh University; 
Damietta University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas –  
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



1

INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°35

BUSCA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 21 ARTIGOS

Não houve atualização na base Clinical Trials. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências:

ACHADOS:
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3

LOPINAVIR/RITONAVIR, ARBIDOL, OSELTAMIVIR E 
METILPREDNISOLONA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ IRÃ

Foi realizada uma revisão sistemática com o objetivo de discutir as opções de tratamento e a eficácia 
dos medicamentos e dos cuidados de suporte em pacientes da COVID-19. Dos 146 estudos lidos em sua 
totalidade, onze foram incluídos na revisão e totalizaram 265 casos. Sete dos 11 estudos utilizaram lopinavir/
ritonavir (L/R), com melhora da febre e sintomas respiratórios em 2 a 8 dias de tratamento, negativação 
do RT-PCR de 6 a 7 dias e alta em 10 dias. Outras medicações mais utilizadas além do L/R foram Arbidol e 
Oseltamivir (4 estudos) e Metilprednisolona (3 estudos). As doses mais prevalentes de L/R foram 100 – 800 
mg, Arbidol 0,2 – 200 mg, Oseltamivir 75 mg e Metilprednisolona 40 a 120 mg. Os autores concluíram 
que L/R se mostrou como a melhor opção para o tratamento da COVID-19 devido à sua disponibilidade, 
apesar dos cuidados de suporte, como a suplementação com oxigênio e a fluidoterapia, contribuírem para 
melhores resultados. Não foram encontradas evidências para sugerir um novo tratamento ou um novo 
medicamento, sendo assim, os autores sugerem que são necessárias investigações adicionais por meio de 
ensaios clínicos para uma conclusão sobre as melhores opções terapêuticas para tratamento da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, o artigo atendeu 3/13 critérios aplicáveis. Não foi analisado o risco 
de viés dos estudos incluídos, não foi apresentada a pergunta de pesquisa no 
formato PICO, não foi explicado o critério de seleção dos estudos (incluiu apenas 
estudos observacionais). Ademais, não foram incluídas análises da literatura 
cinzenta, não foi apresentada lista de estudos excluídos e os autores também 
não informaram sobre o risco de viés e heterogeneidade dos estudos incluídos. 
Além disso, sete dos onze artigos eram relatos de caso ou série de casos, artigos 
de comunicação curta ou carta ao editor.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO RÁPIDA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Atualmente há uma grande quantidade de dados a respeito de tratamento para a COVID-19 sendo 
produzida. A interpretação desses dados deve ser feita rapidamente, para que as decisões corretas de 
tratamento possam ser tomadas com o menor dano possível aos pacientes. Portanto, é necessário que 
os prescritores recebam rapidamente as evidências de pesquisa mais atualizadas para informar sobre 
condutas benéficas ou prejudiciais aos pacientes. Deste modo, a Organização Pan-Americana da Saúde vem 
publicando periodicamente um levantamento das principais evidências de tratamento da COVID-19 para 
orientar e atualizar os profissionais de saúde para uso da melhor terapia. Os medicamentos atualmente em 
análise são: meplazumabe, ivermectina, siltuximabe, danoprevir, tocilizumabe, favipiravir, darunavir, 
nelfinavir, remdesivir, interferon-alfa, cloroquina ou hidroxicloroquina, plasma convalescente, heparina, 
corticoides, umifenovir (arbidol), lopinavir/ritonavir e ácido α-lipóico. Até o momento, nenhuma dessas 
terapias fornece evidências sólidas para que possam ser indicadas como tratamento da COVID-19.2
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4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 7/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, pois 
não foi realizada meta-análise). Os autores não mencionam sobre o protocolo 
de revisão, se as buscas e a extração dos dados foram realizadas por mais de 
um pesquisador, se artigos foram excluídos e o financiamento dos estudos 
selecionados. No entanto, trata-se de uma revisão bem escrita e detalhada, na 
qual os autores avaliaram criticamente, por meio de ferramentas de análise, a 
qualidade dos estudos que servem de orientação para o tratamento da COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA E ZINCO
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo observacional retrospectivo, os autores compararam o tempo de internação, 
a duração da ventilação e da permanência em UTI, entre os pacientes (n = 411) que receberam 
hidroxicloroquina (HCQ) + azitromicina (AZC) + sulfato de zinco (Zn), e aqueles (n = 521) tratados 
apenas com HCQ + AZC. O objetivo do estudo foi de avaliar se o Zn pode ser eficaz no tratamento 
da COVID-19, quando adicionado ao tratamento com HCQ e AZC. As características clínicas iniciais 
na admissão, os medicamentos administrados durante a hospitalização e os resultados hospitalares 
foram coletados a partir de prontuários médicos eletrônicos, entre 02/03 e 05/04/2020. Os pacientes 
que foram tratados com outros medicamentos em investigação foram excluídos do estudo. Os autores 
informaram que não havia diferenças entre os dois grupos em relação à idade, raça, sexo, tabagismo, 
histórico médico anterior e medidas laboratoriais de marcadores inflamatórios. Contudo, na admissão 
hospitalar, os sinais vitais de frequência respiratória e pressão arterial sistólica basal eram diferentes 
entre os grupos. Após análise univariada dos dados, observou-se que a adição de Zn à HCQ e AZC 
não foi associada a uma diminuição no tempo de internação, duração da ventilação mecânica, vazão 
máxima e média de oxigênio, fração máxima e média de oxigênio inspirado durante a hospitalização. 
Já na análise de regressão logística bivariada, a adição de Zn foi associada a menor mortalidade (OR 
= 0,511, IC 95%: 0,359 – 0,726), menor necessidade de UTI (OR = 0,545, IC 95%: 0,362 – 0,821) e 
necessidade de ventilação invasiva (OR = 0,562, IC 95% 0,354 – 0,891). Depois de ajustar o tempo 
em que o Zn foi adicionado ao protocolo do hospital, uma frequência aumentada de alta hospitalar 
(OR = 1,53, IC 95%: 1,12 – 2,09), redução na mortalidade ou transferência para cuidados paliativos 
permaneceu significativa (OR = 0,449, IC 95%: 0,271 – 0,744). Como conclusão, os autores informam 
que este estudo fornece a primeira evidência in vivo de que o sulfato de zinco (220 mg 2x/dia, por 5 
dias), em combinação com a hidroxicloroquina (dose de carga de 400 mg, seguida de 200 mg 2x/dia, 
por 5 dias) e azitromicina (500 mg 1x/dia), pode desempenhar um papel importante no tratamento 
terapêutico da COVID-19.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
06/11 critérios foram atendidos. Não está claro qual foi o tempo de seguimento 
utilizado, nem se todos os pacientes foram acompanhados por esse período. 
Não foram considerados nas análises dos dados a fase da doença dos 
pacientes, o que pode influenciar nos resultados encontrados. Em adição, as 
coortes foram identificadas com base nos medicamentos prescritos, e não na 
administração confirmada desses fármacos, o que também pode influenciar 
os achados, caso tenha havido desequilíbrio de tratamento entre os grupos. 
Cientes dessas limitações, os próprios autores reconhecem que este estudo 
não deve ser utilizado para orientar a prática clínica, e que as observações aqui 
descritas servem para apoiar o início de futuros ensaios clínicos randomizados 
que investigam o efeito do sulfato de zinco no tratamento contra a COVID-19.

CORTICOSTEROIDE
ESTUDO CLÍNICO PRAGMÁTICO QUASE-EXPERIMENTAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Foi realizado um estudo clínico multicêntrico pragmático quase-experimental com o objetivo 
de avaliar o uso precoce e por período curto de tempo da terapia com corticosteroide sobre os 
desfechos de progressão de cuidados do ambulatório para a UTI, necessidade de ventilação mecânica e 
mortalidade em 213 pacientes com COVID-19 moderada a severa. Os pacientes foram alocados em dois 
grupos cronologicamente: tratamento padrão (TP) e tratamento precoce com corticosteroide (TPC), e 
foram acompanhados por 14 dias. Os pacientes em ambos os grupos receberam tratamento padrão, 
composto por oxigênio suplementar, cânula nasal de fluxo alto, ventilação invasiva, antibióticos, agentes 
antivirais, suporte vasopressor e quando necessária terapia de substituição renal. Dos 213 pacientes 
incluídos, 81 (38%) são do grupo TP (pacientes admitidos de 12 a 19 de março) e 132 (62%) no grupo de 
tratamento precoce por corticosteroide (TPC) (pacientes admitidos de 20 a 27 de março). Pacientes do 
grupo TPC receberam hidroxicloroquina e alguns pacientes usaram tocilizumabe. Os pacientes usaram 
como terapia: lopinavir/ritonavir e ribavirina, hidroxicloroquina e antimicrobianos. Alguns pacientes 
receberam o remdesivir e tocilizumabe. Os resultados foram: de progressão de cuidados no ambulatório 
para a UTI [TP = 31/81 (44,3%) vs. TPC = 32/132 (27,3%), p = 0,017], necessidade de ventilação mecânica 
[TP = 26/81 (36,6%) vs. TPC = 26/132 (21,7%), p = 0,025] e com relação a mortalidade [TP = 21/81 
(26,3%) vs. TPC = 18/132(13,6%), p = 0,024]. Na análise composta desses desfechos: ocorreu uma taxa 
significativamente menor no grupo TPC = 34,9% do que no grupo TP = 54,3%, p = 0,005. Os autores 
concluem que o uso precoce de um ciclo curto de metilprednisolona em pacientes com fase moderada 
a grave da COVID-19 pode impedir a progressão da doença.4
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist Quasi-Experimental 
Studies (non-randomized experimental studies), 07/09 critérios foram atendidos. 
O estudo possui algumas fragilidades: as características basais nos grupos 
comparados são diferentes, principalmente quanto às comorbidades. Alguns 
medicamentos foram retirados do protocolo assistencial e também ocorreu o 
atraso do diagnóstico para a COVID-19, impactando no início de tratamento. 
O estudo possui um risco de viés alto por ser aberto e não randomizado. Além 
disso, o tempo de acompanhamento de 14 dias para avaliação adicional de 
desfecho resguarda também risco de viés.

POTÁSSIO E MAGNÉSIO
COORTE RETROSPECTIVA \ IRÃ

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, que relata a eficácia da implementação 
da estratégia de manter a concentração sérica de potássio e magnésio acima de 4 mEq/L e 3 mg/
dL, respectivamente, na prevenção do prolongamento do intervalo QT por meio da suplementação 
desses eletrólitos em 13 pacientes diagnosticados com COVID-19. Essa abordagem foi utilizada pois 
as alterações na concentração desses eletrólitos pode aumentar o prolongamento do intervalo 
QTc, concomitante ao tratamento com hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir ou azitromicina, que já 
possuem este efeito colateral. Na internação, a avaliação inicial do QTc foi realizada e, ao mesmo 
tempo, o tratamento com COVID-19 foi iniciado, a menos que o intervalo QTc fosse maior que 460 ms. 
Os autores não mencionaram qual ou quais drogas foram utilizadas como tratamento. A média ± DP 
do pré-tratamento QTc foi de 417 ± 22 ms. Ao mesmo tempo, os valores basais de potássio e magnésio 
foram medidos e monitorados, para manutenção da concentração. Os intervalos QTc foram avaliados 
em dias alternados para monitorar o prolongamento do intervalo QT. Após uma semana de tratamento, 
o QTc aumentou em média 14 (IC95% – 7 a 35) ms, o que não foi estatisticamente significativo. Não 
houve incidência de arritmia ou parada cardíaca súbita entre os indivíduos estudados. Os autores 
argumentaram que deve ser feito um monitoramento rigoroso e correção da concentração sérica de 
eletrólitos durante o tratamento de pacientes com COVID-19, particularmente naqueles tratados com 
medicamentos que prolongam o intervalo QT.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Como principal limitação, os autores não tiveram grupo controle. O 
tamanho amostral é reduzido, as drogas utilizadas como tratamento não 
foram mencionadas, impossibilitando a conclusão de que a manutenção da 
concentração sérica de potássio e magnésio foi a causa do não aumento do 
intervalo QTc nesses pacientes.
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7

HIDROXICLOROQUINA OU LOPINAVIR/RITONAVIR 
COMBINADO COM ANTIBIÓTICOS
COORTE RETROSPECTIVA \ COREIA

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva na qual os autores revisaram os registros 
médicos eletrônicos dos pacientes incluídos e coletaram dados epidemiológicos, clínicos, históricos, 
laboratoriais e de tratamento de pacientes com COVID-19. Dos 358 pacientes levantados, 270 
preencheram os critérios de inclusão. 173 pacientes tiveram sintomas leves da doença e não foram 
analisados para fim de comparação neste estudo. 97 tiveram sintomas moderados, cujos tratamentos 
foram: hidroxicloroquina (HQ) 200 mg 2x ao dia mais antibióticos (n = 22), lopinavir/ritonavir (Lop/
R)200mg/50mg 2x ao dia mais antibióticos (n = 35) ou tratamento conservador (n = 40). O tempo 
até a depuração viral após o início do tratamento foi significativamente menor no grupo HQ mais 
antibióticos em comparação com Lop/R mais antibióticos (razão de risco [RR] = 0,49; IC95%: 0,28 a 
0,87) ou tratamentos conservadores (RR = 0,44; IC 95%: 0,25 a 0,78). A duração da estadia no hospital 
após o tratamento também foi mais curta para os pacientes tratados com HQ mais antibióticos 
em comparação com outros grupos de tratamento. A análise de subgrupos revelou que a duração 
média da depuração viral foi significativamente reduzida com o uso de antibióticos em comparação 
à monoterapia (RR = 0,81, IC 95%: 0,70 a 0,93). Apesar do tratamento com HQ e Lop/R ter causado 
efeitos colaterais, incluindo náusea, vômito e elevação das transaminases hepáticas, nenhum foi 
grave. Não houve monitoramento cardíaco em nenhum caso. Os autores concluíram afirmando que 
o tratamento com HQ combinada com antibióticos foi associado a melhores resultados clínicos em 
termos de depuração viral, permanência hospitalar e resolução de sintomas de tosse em comparação 
com Lop/R com antibióticos ou tratamento conservador. O efeito de Lop/R com antibióticos não 
foi superior ao tratamento conservador. O uso adjuvante dos antibióticos pode fornecer benefícios 
adicionais no manejo da COVID-19, mas merece avaliação adicional.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10/11 critérios foram atendidos. Trata-se de uma análise bem feita, contudo 
deve-se ressaltar que, embora os fatores de confusão e de viés tenham sido 
corrigidos usando vários métodos estatísticos e estabelecendo definições 
detalhadas, pode haver fatores e viés não controlados devido ao desenho 
do estudo retrospectivo. Além disso, as características basais dos subgrupos 
de tratamento eram heterogêneas, e o grupo que recebeu o tratamento 
conservador apresentava piores fatores prognósticos. Além disso, é importante 
notar que o tamanho amostral do estudo não é grande.

TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

Estudo retrospectivo que buscou descrever a resposta de pacientes acometidos por COVID-19 
tratados com tocilizumabe (TCZ). O estudo considerou 111 pacientes diagnosticados com COVID-19 
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8

via teste PCR, administrados com tratamento padrão composto de corticoides, lopinavir/ritonavir, 
darunavir/cobicistat e/ou remdesivir. Um grupo composto por 42 indivíduos foi selecionado para 
administração de TCZ (8 mg/kg intravenoso e dose única), além de receber o tratamento padrão. Para 
efeito de comparação, o segundo grupo de 69 pacientes foi mantido apenas com o tratamento padrão. 
Vinte e sete pacientes do grupo TCZ foram encaminhados para unidade de cuidado intensivo, onde 26 
foram intubados e 25 submetidos à ventilação invasiva. No grupo TCZ, 4 pacientes faleceram, sendo 
3 submetidos à ventilação mecânica. Outros 15 (43%) pacientes em ventilação mecânica tiveram boa 
recuperação até o dia 28 de abril, enquanto que 11 (93.7%) pacientes não ventilados responderam 
bem ao tratamento. Houve cura em todos pacientes do grupo padrão, enquanto que no grupo TCZ, 
9 (31,4%) pacientes foram curados e 21 mostraram boa recuperação (considerando o último dia de 
acompanhamento). De dois pacientes do grupo TCZ que receberam anakinra, 1 mostrou recuperação 
total. Em geral, indivíduos do TCZ não submetidos à ventilação mecânica mostraram melhor resposta 
ao tratamento, apresentando níveis melhores de marcadores inflamatórios: IL-6 58pg/ml (IQR 28,45-
78,5) vs. 78,8 (46 -161), p = 0,06; CRP 59,3 mg/L (21,6 -112,7) vs. 114,6 (5,25 – 210), p = 0,04; LDH 494 
IU/L (246,5 – 599) vs. 744 (580,75 – 1057), p = 0,001. Foi encontrada correlação moderada entre o 
nível de proteína C reativa e demais marcadores biológicos de inflamação. Os autores discutem que 
TCZ mostra mais eficiência em pacientes fora de unidade de cuidado intensivo e que os níveis de CRP 
podem ser utilizados como preditores de inflamação e indicativo para administração de TCZ.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
4/11 critérios foram atendidos. O estudo apresenta amostra reduzida, o 
acompanhamento do grupo foi limitado e não apresentaram estratégias para 
lidar com fatores de confusão. Outra limitação se refere ao delineamento 
experimental do estudo, o qual não permite comparação sobre o risco de 
desfechos desfavoráveis entre os grupos, não possuindo poder para explicar o 
efeito e segurança do fármaco na população amostrada.

ANTIVIRAL, IECA/BRA E HEPARINA DE 
BAIXO PESO MOLECULAR
ESTUDO TRANSVERSAL \ CHINA

O estudo teve como objetivos investigar trombose venosa profunda (TVP) em pacientes 
hospitalizados por COVID-19, identificar a prevalência, fatores de risco, prognóstico e estratégias de 
tromboprofilaxia. Foram incluídos 143 pacientes hospitalizados, 74 (51,7%) do sexo masculino, com 
mediana de idade de 63 anos (± 14 anos); 66 desenvolveram TVP dos membros inferiores (46,1% de 
prevalência). Em relação ao tratamento dos 143 pacientes, 141 (98,6%) receberam terapia antiviral; 
11 (7,7%) receberam IECA/BRA (inibidores da enzima conversora de angiotensina/bloqueadores 
dos receptores da angiotensina); 53 (37,1%) receberam profilaxia para TVP; e 59 (41,3%) pacientes 
receberam heparina de baixo peso molecular após exames positivos de ultrassom para TVP. A maioria 
dos pacientes (134 [93,7%]) recebeu oxigenoterapia, 23 (16,1%) receberam ventilação mecânica 
invasiva; e 17 (11,9%) ventilação mecânica não invasiva. Na comparação entre pacientes não TVP, 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



9

os pacientes com TVP tinham mais de 65 anos (66,7% vs. 41,6%); apresentavam baixo índice de 
oxigenação, maior proporção de dor nas pernas, maior proporção de tempo no leito (> 72 horas); 
e doença mais grave (65,2% vs. 28,6%). Os escores Well, preditivos Pádua e CURB-65 foram mais 
altos nos pacientes com TVP. Quanto aos fatores de risco, os grupos com TVP eram mais velhos e 
apresentavam menor índice de oxigenação, maior índice de lesões cardíacas e pior prognóstico 
quando comparados ao grupo sem TVP. Os óbitos também foram em maior proporção no grupo com 
TVP (23 [34,8%] vs. 9 [11,7%], p = 0,001), a proporção de altas foi menor em comparação ao grupo 
sem TVP (32 [48,5%] vs. 60 [77,9%], p < 0,001). Houve associação entre o escore CURB-65 (escore: 
3-5; OR = 6,122; p = 0,031), o escore de preditivo de Pádua ≥ 4 (OR = 4,016; p = 0,04) e o D dímero > 
1,0 μg/ml (OR = 5,818; p < 0,014) e a ocorrência de TVP. A combinação de um escore CURB-65 3-5, um 
escore preditivo de Pádua ≥ 4 e um dímero D > 1,0 (μg/ml) apresentou uma sensibilidade de 88,52% e 
uma especificidade de 61,43% para a triagem de TVP. Os autores concluíram que a prevalência de TVP 
é alta e está associada a resultados adversos em pacientes hospitalizados com COVID-19. A profilaxia 
para tromboembolismo venoso pode ser protetora em pacientes com um escore de proteção em 
Pádua ≥ 4 após a admissão, e que a COVID-19 parece ser um fator de risco adicional para TVP.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, foram atendidos 6/8 critérios. Dentre as limitações identificadas 
pelos autores, estão: a ausência de grupo controle sem COVID-19 e o número 
médio de ultrassonografias realizadas por paciente, que pode ter subestimado 
casos com TVP. Além disso, não houve menção aos antivirais utilizados.

ANTAGONISTAS DE TNF, MERCAPTOPURINA, AZATIOPRINA, 
METOTREXATO E CORTICOESTEROIDES
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo, os autores procuraram caracterizar o curso clínico da COVID-19 entre pacientes com 
doença inflamatória intestinal (DII) e avaliar o efeito do tratamentos contra a DII sobre a severidade 
da COVID-19. Para entender o impacto da DII na fatalidade de casos de COVID-19, os pesquisadores 
calcularam as mortes esperadas e observadas, e as taxas de mortalidade padronizadas por idade (SMRs) 
estratificadas por idade publicadas na China, Itália e EUA. Por meio de regressão logística multivariável, os 
pesquisadores avaliaram os efeitos independentes de vários fatores de risco (idade, sexo, comorbidades, 
etc.) sobre desfechos primários associados à COVID-19 grave, como internação em UTI, necessidade 
de uso de ventilador e/ou morte. Sub-análises foram realizadas a fim de avaliar o efeitos de alguns 
tratamentos (antagonistas de TNF, mercaptopurina, azatioprina, metotrexato e corticoesteroides) sobre 
hospitalização e/ou morte. Foram notificados 525 casos em 33 países (idade mediana 43 anos, 53% 
homens). 37 pacientes (7%) tiveram COVID-19 grave, 161 (31%) foram hospitalizados e 16 pacientes 
morreram (taxa de mortalidade de 3%). As SMRs para pacientes com DII foram de 1,8 (IC95% 0,9 – 2,6), 
1,5 (IC95% 0,7 – 2,2), e 1,7 (IC95% 0,9 – 2,5), em relação aos dados da China, Itália e EUA, respectivamente. 
Os fatores de risco para COVID-19 grave em pacientes com DII incluem aumento da idade (odds ratio 
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10

ajustada [aOR] = 1,04, IC95% 1,01 – 1,02), presença de 2 ou mais comorbidades (aOR = 2,9, IC95% 
1,1 – 7,8), uso de corticosteroides sistêmicos (aOR = 6,9, IC95% 2,3 – 20,5) e uso de sulfassalazina ou 
5-aminosalicilato (aOR = 3,1, IC 95% 1,3 – 7,7). O tratamento com antagonista do TNF não foi associado 
a quadros de COVID-19 grave (aOR 0,9, IC 95% 0,4-2,2). Diante dos achados, os autores concluem que o 
aumento da idade, a presença de comorbidades e o uso de corticosteroides estão associados à COVID-19 
grave em pacientes com DII, embora não seja possível estabelecer definitivamente uma relação causal. 
Notavelmente, os antagonistas do TNF não parecem estar associados a quadros graves de COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 05/08 critérios foram atendidos. Os critérios de inclusão não 
foram claramente definidos no artigo. Não houve descrição detalhada sobre 
os sujeitos e o cenário do estudo. Embora tenham sido identificados e citados 
alguns fatores de confusão, não fica claro se estratégias para lidar com todos 
os fatores foram considerados. Os autores reconhecem que, embora tenhamos 
ajustado alguns desses fatores, como idade, comorbidades e tipo e gravidade 
da doença de DII, existe a possibilidade de confusão não medida nos resultados. 
Por fim, destaca-se que pesquisas adicionais são necessárias para avaliar melhor 
a causalidade entre o uso de corticosteroides e dos outros medicamentos 
mencionados no artigo, e os desfechos relacionados à gravidade da COVID-19.

ANTI-TNFα
RELATO DE CASO \ CHINA

O artigo apresenta um relato de caso de espondilite anquilosante (EA) e COVID-19, em um paciente, 
do sexo masculino, 48 anos de idade, hipertenso, com histórico de tratamento para EA com inibidores 
de TNFα (25 mg por vez, 8 vezes no primeiro mês, 4 vezes no segundo mês, depois reduzido para 2 vezes 
por mês e, recentemente, 1 vez a cada 50 dias e a última injeção, 50 dias do atendimento). O paciente 
foi tratado com lopinavir e ritonavir, IFN-α2β e moxifloxacino, além de tratamento de suporte com 
oxigênio. Foi adicionado arbidol (umifenovir) no 4º dia de hospitalização, após a segunda tomografia 
computadorizada (TC) evidenciar pneumonia. A 3ª TC foi realizada no 8º dia de hospitalização e não 
mostrou melhora da pneumonia, sendo adicionada metilprednisolona 80 mg/dia. No 10º e 18º dia de 
hospitalização, novas TC mostraram absorção da lesão infiltrada, com significativa melhora clínica. No 14º 
dia de hospitalização, os swabs de orofaringe foram negativos para SARS-CoV-2. Os autores concluíram 
que a terapia anti-TNFα se mostrou positiva e pode ser um tratamento potencial para pneumonia por 
COVID-19, porém, são necessários mais dados para confirmar essa possibilidade.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 6/8 critérios. Não foram informados se ocorreram eventos 
adversos. Deve-se ressaltar que apesar da sugestão de que a terapia anti-TNFα 
pode ser um tratamento para pneumonia por COVID-19, relatos de caso não 
produzem evidências robustas para orientar a tomada de decisão.
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11

DORNASE ALFA E ALBUTEROL
RELATO DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores coletaram dados demográficos, clínicos e os desfechos de cinco pacientes diagnosticados 
com COVID-19, ventilados mecanicamente (três dos pacientes apresentavam necessidade de oxigenação 
por membrana extracorpórea veno-venosa) e tratados com 2,5 mg de dornase alfa (nDA) e 2,5 mg de 
albuterol (A) duas vezes ao dia por nebulização. Nas doses utilizadas, não foram identificadas toxicidades 
associadas ao tratamento com nDA + A. A fração inspirada de oxigênio (FiO2) diminuiu, para todos os 
cinco pacientes, sete dias após o início do tratamento com nDA + A. Todos pacientes permaneciam vivos 
no momento da submissão deste relatório e dois pacientes receberam alta da UTI. Os autores concluem 
que a terapia com dornase alfa nebulizada em combinação com albuterol pode ser uma opção de 
tratamento segura para pacientes ventilados mecanicamente com COVID-19, inclusive naqueles em 
terapia com oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados. No entanto, o histórico médico foi fragilmente 
abordado. Além disso, os autores reconhecem que essas alterações da FiO2 
podem ter ocorrido independentes do tratamento por nDA + A. Portanto, são 
necessários ensaios clínicos para testar o intervalo de doses, a segurança e a 
eficácia da dornase alfa em pacientes com COVID-19.

ALTEPLASE
RELATO DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo, os autores relatam os casos de cinco pacientes que foram tratados com 
administração intravenosa off-label de ativador de plasminogênio tecidual (alteplase) para profunda 
insuficiência respiratória por COVID-19. Todos os cinco pacientes pareceram ter um estado respiratório 
melhorado após a administração de alteplase. Um paciente teve uma melhora inicial acentuada, que 
regrediu parcialmente após várias horas; um paciente teve melhoras transitórias e não sustentadas; e 
três pacientes tiveram melhorias clínicas consideráveis após a administração de alteplase. Um desses 
pacientes foi extubado sete dias após início do tratamento.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados. No entanto, não houve descrição das 
características demográficas dos pacientes e detalhamento de efeitos adversos 
durante o tratamento com alteplase. Além disso, os resultados alcançados 
devem ser avaliados com cautela devido a ausência de um grupo controle.
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12

ANGIOTENSINA II EXÓGENA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste artigo, os autores apresentam o caso de uma paciente idosa (80 anos), com múltiplas 
comorbidades, que desenvolveu síndrome respiratória aguda grave (SRAG), cardiomiopatia, choque 
séptico e falência de vários órgãos, em decorrência da COVID-19. No exame inicial, apresentava febre 
(38,2⁰C), pressão arterial normal e frequência cardíaca de 120 bat./min, com fibrilação atrial de 
início recente e hipóxia, exigindo 2 L de oxigênio via cânula nasal para manter saturação de oxigênio 
acima de 90%. A radiografia de tórax demonstrou infiltrados pulmonares bilaterais moderados. 
Para a pneumonia, foi tratada empiricamente com ceftriaxona e azitromicina, e iniciou uma infusão 
contínua de heparina, devido a nova fibrilação atrial. Apenas 4 horas após admissão, devido a rápida 
progressão da insuficiência respiratória, a paciente foi intubada, já em UTI. Dois dias após a internação, 
ela desenvolveu insuficiência renal e hepática com hipotensão grave, necessitando de noradrenalina 
e vasopressina. Dada a escalada progressiva da necessidade de vasopressores e a preocupação 
com o choque resistente às catecolaminas, foi iniciado o tratamento com angiotensina II exógena e 
óxido nítrico, além dos cuidados de rotina. Após início do tratamento com angiotensina II, a paciente 
apresentou melhora hemodinâmica significativa, sem efeitos adversos notados, a noradrenalina e 
a vasopressina foram retiradas em 24 horas. A angiotensina II foi descontinuada 8 dias depois, sem 
necessidade de mais vasopressores. Embora ainda intubada após 15 dias de internação, a paciente 
segue estável, com funções renais e hepáticas normalizadas. Os autores concluem que, nesse caso, a 
angiotensina II foi utilizada com segurança e com indícios de eficácia. Dados os possíveis benefícios, 
defendem que mais pesquisas sejam realizadas para confirmar a segurança e eficácia do uso da 
angiotensina II em pacientes com COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos. Características demográficas da paciente 
foram descritas de forma superficial. Informações sobre o tratamento com 
angiotensina II, como dose, tempo de administração e concentração utilizada 
não foram descritas no artigo. Por fim, a conclusão dos autores está coerente 
com as observações feitas durante o acompanhamento da paciente.

INTERFERON β 
RELATO DE CASO \ TURQUIA

Há estudos sobre o uso de Interferons (IFNs) na COVID-19 com um possível benefício no estágio 
inicial dessa doença. Os autores descrevem a evolução clínica de um paciente com COVID-19 em uso 
contínuo de Interferon beta. Paciente do sexo masculino, 31 anos, diagnosticado com esclerose múltipla 
há dois anos e, desde então, em uso de interferon beta. Em sua história médica, referiu rinite alérgica. 
Na admissão hospitalar, estava com tosse seca, falta de ar e sem febre. Seus parâmetros clínicos e 
laboratoriais estavam todos normais e obteve resultado positivo para SARS-CoV-2 em teste por PCR. 
Em exame de imagem pulmonar de CT, demonstrou opacidades em vidro fosco no pulmão direito. 
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13

Foi iniciado tratamento por 5 dias com hidroxicloroquina, azitromicina e enoxaparina sódica, todas em 
uso concomitante ao interferon beta. Paciente não desenvolveu mais sintomas, além da tosse. Seus 
resultados laboratoriais após os cinco dias de terapia estavam normais. Os autores referem que o 
período de internação do paciente foi menor, bem como os seus sintomas foram leves. Após sete dias de 
permanência hospitalar, o paciente recebeu alta. Eles descrevem que os IFNs desempenham um papel 
crucial na resposta imune em infecções virais, atuando na regulação positiva de números genes que 
codificam proteínas envolvidas na atividade antiviral. Os autores concluem, que embora o paciente seja 
jovem e com bom prognóstico clínico, bem como foram administradas outras terapias medicamentosas, 
o uso profilático de IFN beta pode ter contribuído na recuperação deste paciente.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos. Os autores não descreveram os resultados 
dos exames laboratoriais nos momentos pré e pós intervenção, bem como 
não foram descritas as doses dos medicamentos administrados no paciente. 
São necessários estudos controlados e randomizados a fim de estabelecer 
o possível benefício do uso profilático de IFNs por pacientes com esclerose 
múltipla no prognóstico da COVID-19, pois os relatos de caso geram hipóteses 
a serem testadas em sua plausibilidade com estudos mais robustos.

IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Trata-se de um relato de caso de uma mulher, caucasiana, 42 anos, com hipotireoidismo 
controlado, internada por redução da saturação de oxigênio e lesões pulmonares em vidro fosco; em 
seguida, foi diagnosticada com COVID-19. Na enfermaria do hospital, a paciente foi tratada com 400 mg 
de hidroxicloroquina uma vez ao dia (o intervalo QTc foi monitorado diariamente) e azitromicina 500 
mg uma vez ao dia. Como a condição clínica da paciente se deteriorou, ela foi transferida pra unidade 
semi-intensiva de tratamento para melhor suporte respiratório e o tratamento com imunoglobulina 
intravenosa (IVIG) foi iniciado. Iniciou-se a IVIG, especificamente 450 mL (5 mL/kg) a 36 mL/h por 3 
dias, acompanhado de medicação anti-histamínica e hidratação. Como foi observada hipotensão leve, 
houve diminuição da infusão para 28 mL/h, sendo o tratamento estendido por mais 4 dias. Após o 
período de tratamento com a IVIG, o suporte respiratório foi suspenso e as lesões pulmonares haviam 
diminuído consideravelmente. A paciente teve alta 15 dias depois, com recuperação pulmonar total 
e swab negativo para o SARS-CoV-2.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta “JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports”, 
6/8 critérios foram atendidos. Deve-se ressaltar que relatos de caso não 
produzem evidências robustas para indicação da terapia. Mais estudos, com 
desenhos metodológicos que incluam grupo de comparação ou amostra maior, 
são necessários para confirmar os achados.
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LOPINAVIR/RITONAVIR, INTERFERON-B, AZITROMICINA, 
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, COLCHICINA
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Relato de caso de um homem de 35 anos que deu entrada no hospital apresentando dor no 
peito, febre, tosse seca, dispneia e infiltração alveolar no pulmão revelados por radiografia. Com 
diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 via PCR, iniciou tratamento com hidroxicloroquina, lopinavir/
ritonavir, interferon-beta e azitromicina. Em seguida, foi observada pericardite aguda, sendo prescrito 
ácido acetilsalicílico e colchicina. O paciente mostrou boa evolução e recebeu alta 9 dias depois da 
admissão. Os autores discutem que são raros os relatos na literatura de pericardites decorrentes de 
infecção por SARS-CoV-2. Afirmam que este caso se trata do primeiro a revelar pericardite aguda isolada 
causada em decorrência da COVID-19. Por último, afirmam que não há evidência de agravamento de 
pacientes acometidos por COVID-19 que fazem uso de anti-inflamatórios não esteroides. Ademais, 
sustentam que o tratamento da pericardite aguda deve ser mantido em pacientes com COVID-19, 
seguindo as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 4/8 
critérios foram contemplados. O valor do manuscrito está associado à detecção 
de pericardite decorrente de SARS-CoV-2. Contudo, os autores não descrevem de 
forma detalhada as características demográficas do paciente, não citam as doses 
implementadas no tratamento e não há menção sobre possíveis efeitos adversos. Essa 
situação dificulta o entendimento sobre tratamento e evolução clínica do paciente.

AZITROMICINA, HIDROXICLOROQUINA, 
TOCILIZUMABE, REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Relato de três casos de pacientes com trombocitopenia e COVID-19. O primeiro caso trata-se 
de um homem de 70 anos, apresentando fraqueza, tosse, dispneia e baixa oxigenação do sangue. 
Em condição grave e intubado, recebeu dose profilática de heparina (10.000 unidades/dia), seguido 
de azitromicina e hidroxicloroquina durante 5 dias. No dia 5, sua situação piorou, sendo adicionado 
tocilizumabe e remdesivir, o que acarretou leve melhora e estabilidade de plaquetas até o dia 12. 
Em seguida, apresentou piora significativa, sendo diagnosticado com trombocitopenia induzida 
por heparina e trombose por meio de verificação de anticorpos antifator IV plaquetário. Êmbolos 
pulmonares foram observados e o paciente piorou significativamente. Com piora na oxigenação e não 
respondendo ao tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea, o paciente faleceu no dia 
18. No segundo caso, o paciente de 74 anos apresentava sintomas clássicos de COVID-19. Recebeu 
antibióticos, azitromicina (substituído por doxiciclina devido a QT prolongado) e enoxaparina profilática 
(40 mg/12 horas). Com hipotensão e manchas opacas nos pulmões, o paciente não recebeu antivirais 
devido ao histórico de QT longo. Com contagem de plaquetas baixa, o paciente foi diagnosticado com 
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tromboses cefálicas, confirmando quadro de trombose por trombocitopenia induzida por heparina. 
Sem resposta à administração de bivalirudina e com disfunções hepáticas e renais, o paciente faleceu 
no dia 34. O terceiro caso, uma mulher de 53 anos testou positivo para COVID-19, apresentando áreas 
infiltradas nos pulmões. Iniciou heparina não fracionada (12 unidades/kg/hora) e hidroxicloroquina. 
Após ser intubada, mostrou baixa contagem de plaquetas. A heparina foi suspensa e argatrobana 
(2ug/kg/min) foi iniciada. No dia 16, a contagem de plaquetas retornou a níveis maiores e a condição 
respiratória melhorou. No dia 19, a paciente foi extubada e o anticoagulante foi alterado para 
apixaban (10 mg/dia). Após testes negativos para SARS-CoV-2, a paciente foi enviada para reabilitação 
no dia 37. Os autores discutem que há evidências para hipercoagulação associada à COVID-19, 
sendo recomendado o uso profilático de heparina. Em pacientes com trombocitopenia induzida por 
heparina, deve-se prestar atenção na contagem de plaquetas durante terapia para se evitar casos de 
trombose decorrente de trombocitopenia induzida por heparina.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados. Fragilidades do estudo se referem à ausência 
de descrição completa sobre dados demográficos dos pacientes, assim como 
acompanhamento limitado do último caso relatado. Outro fator diz respeito a 
própria natureza do estudo (relato de caso), que impede maiores generalizações 
sobre os tratamentos implementados.

FUROATO DE MOMETASONA E GEL DE HEPARINA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Os autores relatam um caso de uma menina de 15 anos de idade, com lesões eritematosas e 
edematosas circunscritas, de cor vermelho azulado, nas superfícies dorsais dos dedos do pé esquerdo. 
As lesões foram associadas a queimação e dor, melhorando após 4 dias de tratamento com creme 
de furoato de mometasona (uma vez ao dia) e gel de heparina (uma vez ao dia). Trinta e três casos 
de lesões cutâneas (eritematosos circunscritos, de coloração vermelha arroxeada, semelhantes a 
frieiras/eritema pernio) em crianças foram relatados em dois meses por especialistas pediátricos na 
Itália. Três casos tiveram também sintomas de tosse seca e irritante, dor de garganta e febre; 9 casos 
incluíam inchaço, 8 tiveram coceira, 6 tiveram dor e 2 tiveram queimação. Outros 18 casos tiveram 
exclusivamente lesões cutâneas. Nenhum caso foi confirmado laboratorialmente para COVID-19, 
em razão da sintomatologia leve, porém, como houve relação espaço temporal com a epidemia, os 
autores consideram que as manifestações relatadas devem ser consideradas como possível expressão 
da infecção por SARS-CoV-2 em crianças e adolescentes. A maioria dos pacientes foram tratados 
com paracetamol oral, antibióticos, anti-histamínicos e esteroides tópicos. As lesões foram resolvidas 
em média em 17 dias. O tratamento com furoato de mometasona e gel de heparina foi atribuído 
à melhora da paciente relatada neste artigo, assim, os autores concluíram que esta pode ser uma 
terapia simples e eficaz para lesões do tipo eritema pernio, e que mais estudos são necessários para 
esclarecer se lesões desse tipo podem ser atribuídas a COVID-19, e também para confirmar a utilidade 
da terapia relatada neste estudo.18
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 4/8 critérios. Deve-se ressaltar que relatos de caso não 
produzem evidências robustas para orientar a tomada de decisão. Ademais, não 
foi confirmada a relação entre essas manifestações dermatológicas e a COVID-19.

HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR
SÉRIE DE CASOS E CASO CONTROLE \ REINO UNIDO

O artigo descreveu as características clínicas de tromboembolismo (TEV) refratário ao tratamento com 
heparina em três pacientes diagnosticados com COVID-19, e um estudo de caso-controle foi conduzido 
para identificar características clínicas associadas ao TEV em pacientes com COVID-19. O tratamento foi 
realizado com heparina de baixo peso molecular, todos os pacientes demonstraram níveis sub-terapêuticos 
de anti-fator Xa ou progressão clínica do coágulo. Dos 274 pacientes, 208 eram casos confirmados e 66, casos 
prováveis (imagem consistente) de COVID-19; 21 (7,7%) foram diagnosticados com TEV; 16/21 (76,2%) 
foram diagnosticados com embolismo pulmonar e 5/21 (23,8%) foram diagnosticados com TVP. A taxa de 
mortalidade foi de 27,7% (76/274). As mortes foram significativamente mais frequentes nos indivíduos 
com PCR positivo em comparação com os casos prováveis (66/208 [31,7%] vs. 10/66 [15,2%], p = 0,01). 
Os pacientes com TEV foram identificados como casos (21), e sem TEV, identificados como controles (42). 
Houve diferença significativa nos níveis de D-dímero (4,1 vs. 1,2 µg/ml; p < 0,001) e contagem de leucócitos 
(11,1 vs. 7,2 x 109/L; p = 0,009) entre casos e controles, no INR basal (1,1 vs. 1,05; p = 0,02). Após ajustes, 
houve associação significativa entre a contagem de leucócitos (OR = 1,18; p = 0,03); D-dímero (OR = 1,39; p 
= 0,004) e fibrinogênio (OR = 1,66; p = 0,03) com a ocorrência de TEV em pacientes com COVID-19. O limiar 
de D-dímero > 2 µg/mL estava presente em 14/18 (78%) dos pacientes com TEV e apenas 14/42 (33%) dos 
pacientes sem TEV (OR = 7; p = 0,002). Os autores concluíram que ensaios clínicos são necessários para 
investigar o papel da anticoagulação profilática e terapêutica na redução dos altos níveis de mortalidade 
observados em pacientes com COVID-19 hospitalizados.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, o estudo atendeu 10/10 critérios. Não foi avaliado o tratamento no 
estudo caso-controle. Os achados sobre a heparina de baixo peso molecular foi 
restrita a série de casos.

IBUPROFENO E IECA/BRA
REVISÃO NARRATIVA \ ALEMANHA

Foi realizado um resumo das evidências atuais sobre o risco dos inibidores da enzima conversora 
de angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA), usados por pacientes com 
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hipertensão, insuficiência cardíaca ou complicações renais no diabetes, bem como do ibuprofeno, prescrito 
para doenças reumáticas durante um curso desfavorável da COVID-19. O IECA (lisinopril) e o BRA (losartan) 
estão entre os 10 medicamentos mais comumente usados nos EUA, assim, pacientes que utilizam esses 
medicamentos representariam um grupo substancial de pessoas em risco. Os autores mencionam que, 
embora dados em animais sejam sugestivos que BRA e IECA, ibuprofeno ou pioglitazona possam regular 
a ECA cardíaca ou renal, estas evidências não são consistentes, e não se sabe se os resultados podem 
ser semelhantes em seres humanos. Alguns estudos observacionais indicam a existência de associação 
entre a exposição pré-hospitalar aos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e um curso prolongado e 
complicado de pneumonia, além de mascarar o início dos sintomas. Os autores concluem que as evidências 
disponíveis até o momento não oferecem suporte a interrupções ou alterações nos tratamentos crônicos, 
e que descontinuar essas medicações pode tornar os pacientes mais suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2 
e complicar o curso da doença. Outra recomendação é que os AINEs quando usados, devem ser indicados 
na menor dose efetiva pelo menor período possível, a escolha de medicamentos para tratar febre ou dor 
na COVID-19 deve basear-se na avaliação risco-benefício dos efeitos colaterais conhecidos. Recomenda-se, 
nos guias existentes, o uso de paracetamol para tratamento da febre ou dor.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar a qualidade de revisões narrativas. No entanto, 
este artigo encontrou resultados condizentes com outras recomendações sobre a 
não interrupção de tratamento com estas medicações durante o curso da COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Nesta revisão, os autores levantam os artigos que avaliaram o uso de hidroxicloroquina (HQC), 
em estudos in vitro e clínicos, no tratamento da COVID-19. Estudos in vitro demonstraram eficácia 
da HQC para tratar células infectadas com SARS-CoV-2. Os dados também apontam que essa terapia 
seria mais segura que a cloroquina. Até o momento desta revisão, alguns ensaios clínicos/relatos de 
casos haviam sido publicados. Três estudos apoiaram o uso da HCQ sozinha ou em combinação com 
azitromicina (Chen et al. 2020; Gautret et al. 2020a; 2020b). No entanto, outros cinco estudos não 
relataram nenhuma diferença significativa no efeito/resultado clínico no tratamento com HCQ em 
pacientes com COVID-19. Esses achados não são suficientes para concluir o papel dessa terapia no 
tratamento da COVID-19. Vale ressaltar que o uso HCQ e AZT estão associados ao prolongamento do 
intervalo QT. Além disso, os autores salientam que os estudos citados apresentam pequeno tamanho 
amostral, curta duração, acompanhamento limitado e falta de grupo controle. Mais estudos são 
necessários para determinar a eficácia e segurança da HQC no tratamento da COVID-19.21

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Esse estudo 
apresenta uma robusta revisão sobre o tratamento da COVID-19 com HCQ. 
Descreve claramente os resultados alcançados nas referências citadas e chama 
atenção para as limitações desses estudos.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas –  
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

49 19/05/20 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°36

BUSCA REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 21 ARTIGOS E 13 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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TOCILIZUMABE
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo, os autores realizaram uma revisão sistemática para avaliar os resultados associados 
ao tratamento com tocilizumabe (TCZ) em pacientes com COVID-19. Os autores identificaram 352 
registros através da busca sistemática, dos quais 10 artigos preencheram os critérios de inclusão. Além 
disso, um estudo pré-print também foi adicionado. Assim, onze estudos observacionais envolvendo 
29 pacientes foram incluídos. Na avaliação do desfecho primário (mortalidade), seis pacientes 
morreram,em média, com 5,4 dias de hospitalização. Cerca de 85% dos pacientes precisaram de 
internação na UTI. A dosagem de TCZ variou de 6-8 mg/kg e a frequência variou de uma a quatro 
vezes durante a hospitalização. A maioria dos pacientes receberam o medicamento quando houve 
um aumento da necessidade de oxigênio junto com aumento de marcadores inflamatórios. Dos 
29 pacientes, 15 receberam apenas TCZ e o restante recebeu corticosteroide, hidroxicloroquina, 
lopinavir/ritonavir e/ou outra terapia antiviral. Houve três relatos de complicações relacionadas a 
medicamentos, incluindo hipertrigliceridemia em dois pacientes e um incidente de prolongamento 
do intervalo QT devido a hidroxicloroquina. Os autores concluem que TCZ parece ser benéfico no 
tratamento da COVID-19. No entanto, reiteram que ensaios clínicos randomizados mais robustos 
podem confirmar esses benefícios.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 9/16 critérios foram atendidos, indicando boa qualidade metodológica 
(meta-análise não realizada). Os autores não relataram se seguiram um protocolo 
de revisão. O pequeno tamanho da amostra desses estudos observacionais e a 
heterogeneidade dos resultados, incluindo a escassez dos dados de resultados 
clínicos, limita a generalização deste estudo.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO RÁPIDA \ CANADÁ E GRÉCIA

Foi realizada uma revisão rápida sobre as propriedades antivirais da hidroxicloroquina (HCQ), 
juntamente com os dados atualmente disponíveis sobre o seu uso na segurança do tratamento da 
COVID-19. A atividade protetora da HCQ contra SARS-CoV-2 foi alimentada pela reprodução e ampla 
disseminação de resultados favoráveis pelas mídias sociais. Os autores questionam se a HCQ é protetora 
contra SARS-CoV-2, e comentam que as propriedades antivirais da cloroquina e da HCQ tiveram seu 
interesse alimentado pela reprodução e ampla disseminação de resultados favoráveis pelas mídias 
sociais. Estudos apontam que pacientes que fazem uso prolongado de HCQ para tratamento de 
reumatismo ou lúpus, diagnosticados com COVID-19, tiveram mortalidade superior ao de outros casos 
de COVID-19. Outro estudo ecológico analisou a curva de mortalidade entre países que adotaram o 
uso de antimaláricos e os que não adotaram e conclui que a curva era inversamente proporcional ao 
uso destes medicamentos. Os autores mencionam que até 1º de maio, existiam 61 ensaios clínicos 
registrados para avaliar principalmente o benefício (ou não) da HCQ na fase pré e pós-exposição em 
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indivíduos de alto risco. Sobre a eficácia do tratamento contra COVID-19 com uso de HCQ, um ensaio 
clínico chinês comentou que os resultados demonstraram que o fosfato de cloroquina é superior ao 
tratamento de controle, sem detalhar o estudo. Na sequência, eles mencionam o estudo de Gautret et 
al. com 36 pacientes, com sintomas leves ou limitados, que concluiu que 70% dos pacientes tratados 
com HCQ foram curados virologicamente no dia 6, em comparação com apenas 12,5% do grupo 
controle. Este artigo foi amplamente criticado, especialmente por falhas metodológicas, como a 
ausência de desfechos clínicos e exclusão de subgrupos com desfechos desfavoráveis. Outros estudos 
são apontados como tendo associação positiva entre tratamento com HCQ e melhora clínica em 
indivíduos com sintomas leves. Por outro lado, a eficácia da HCQ na COVID-19 em pacientes críticos não 
apresentou resultados semelhantes. Os autores concluem que, a partir dos dados existentes, apesar 
do uso regular de HCQ não sugerir proteção absoluta contra a infecção pelo SARS-CoV-2, parece haver 
proteção relativa por meio da profilaxia pré e pós-exposição em indivíduos de alto risco, que poderá 
ser confirmada por meio dos ensaios clínicos em curso. Sobre a eficácia, a combinação HCQ mais 
azitromicina pode diminuir o derramamento viral e a transmissão da COVID-19, contribuir na melhora 
clínica nos quadros leves a moderadas, reduzindo a necessidade de UTI. Os dados não apoiam o uso 
em casos graves. E que HCQ por si só não está associada ao aumento do risco de arritmias; porém, 
sua combinação com azitromicina, pode aumentar o risco de eventos cardíacos adversos, exigindo 
monitoramento. Finalmente, os autores comentam que “...a administração empírica precoce de curto 
prazo de HCQ em indivíduos sintomáticos pode ser uma estratégia segura e de baixo custo.”2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, o estudo não atendeu nenhum dos critérios analisados. Os autores 
mencionaram que fizeram uma revisão rápida, mas a pergunta não estava no 
formado PICO, não havia menção das bases pesquisadas, critérios de inclusão e 
exclusão, ou análise de risco de viés dos estudos inseridos. Foram mencionados 
alguns resultados negativos sobre o uso da HCQ em relação a segurança, e sobre o 
método de alguns estudo com bons resultados. A maior parte dos estudo incluídos 
apresentaram resultados positivos em casos com sintomatologia leve e moderada.

VACINA
ENSAIO CLÍNICO DE FASE I \ CHINA

Os autores discorrem de um estudo de fase 1 para escalonamento de dose, de centro único, 
aberto, não randomizado, de uma vacina contra COVID-19 com vetor de Ad5 em Wuhan, China. Adultos 
saudáveis com idade entre 18 e 60 anos foram selecionados e alocados em um dos três grupos de doses 
(5× 1010 [dose baixa] 1 × 1011 [dose média] e 1,5 x 1011 [dose alta] partículas virais) para receber 
uma injeção intramuscular da vacina. O desfecho primário foram eventos adversos nos 7 dias após 
a vacinação. A segurança foi avaliada 28 dias após a vacinação. Os anticorpos específicos produzidos 
foram quantificados com ELISA, e as respostas de anticorpos neutralizantes induzidas pela vacinação 
foram detectadas com testes de neutralização do vírus SARS-CoV-2 e neutralização de pseudovírus. As 
respostas das células T foram avaliadas por imunospot enzimático e ensaios de citometria de fluxo. Este 
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5

estudo está registrado no ClinicalTrials.gov, NCT04313127. Foram examinados 195 indivíduos quanto 
à elegibilidade, sendo que nenhum tinha sido infectado previamente com o SARS-CoV-2, o que foi 
confirmado por resultados negativos de anticorpos IgM e IgG séricos específicos com um kit de teste 
rápido e por swab faríngeo, anal ou de catarro. Desses, 108 participantes (51% masculino, idade média 
de 36,3 anos) foram recrutados e receberam dose baixa (n = 36), dose média (n = 36) ou dose alta (n 
= 36) da vacina. Pelo menos uma reação adversa nos primeiros 7 dias após a vacinação foi relatada em 
30 (83%) participantes no grupo de dose baixa, 30 (83%) participantes no grupo de dose média e 27 
(75%) participantes no grupo de dose alta. A reação adversa mais comum foi dor no local da injeção, 
relatada em 58 (54%) participantes e as reações adversas sistemáticas mais comumente relatadas 
foram febre (50 [46%]), fadiga (47 [44%]), dor de cabeça (42 [39%]) e dores musculares (18 [17%]). 
As reações adversas relatadas em todos os grupos de doses foram de gravidade leve ou moderada. 
Nenhum evento adverso grave foi observado dentro de 28 dias após a vacinação. A concentração dos 
anticorpos neutralizantes aumentou significativamente no dia 14 e atingiram o pico 28 dias após a 
vacinação. A resposta específica das células T circulantes atingiu o pico no dia 14 após a vacinação. 
Os autores concluem que a vacina para COVID-19 vetorizada com Ad5 é tolerável e imunogênica em 
adultos saudáveis e que existe potencial para uma investigação mais aprofundada dessa vacina para 
o controle da doença. Um estudo de fase 2 em andamento na China (NCT04341389) fornecerá mais 
informações sobre a segurança e imunogenicidade da vacina contra COVID-19 vetorizada com Ad5.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Randomized 
Controlled Trials, 7/8 critérios foram contemplados. O estudo demonstra algumas 
limitações, tais como: o pequeno tamanho da amostra avaliada, estudo aberto, 
o curto período de tempo para acompanhamento dos pacientes, a ausência de 
um grupo controle, bem como a ausência de randomização para alocação dos 
pacientes nos grupos. Os participantes foram incluídos sequencialmente em 
cada grupo. Dos pacientes incluídos no estudo, somente 16% tinham mais que 
50 anos, fornecendo informações limitadas sobre a capacidade de gerar uma 
resposta celular e humoral potente na população idosa.

INIBIDORES DE PD-1, BRAF E MEK
COORTE RETROSPECTIVA \ ESPANHA

O estudo verificou se há relação entre imunoterapias em pacientes com melanoma e aumento 
de risco de desenvolver formas graves de COVID-19. Foram sumarizados dados de 50 pacientes de 
26 hospitais espanhóis, que deram entrada entre os dias 1 de abril e 17 de maio de 2020. Vinte e 
dois pacientes faziam uso de inibidores de PD-1, enquanto 16 utilizavam inibidores das proteínas 
BRAF e MEK. Outros 12 pacientes não faziam uso de nenhum medicamento. Do total de pacientes, 
36 se encontravam no estágio IV de melanoma. Treze casos tiveram sintomas leves de COVID-19 
e não necessitaram hospitalização. No grupo tratado com inibidores de PD-1, houve 50% de casos 
severos e 18% de críticos. Entre os tratados com inibidores de BRAF e MEK, observou-se 56% de casos 
severos e 19% de críticos. Entre os não tratados, ocorreram 25% de casos severos e 52% de casos 
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6

críticos. Até o último dia de acompanhamento, 30 pacientes foram curados, 4 pacientes faleceram 
em função do progresso do melanoma e 9 faleceram devido a complicações da COVID-19. A maioria 
das mortes ocorreram em homens mais velhos (78 anos, IQR: 70 – 91 vs. 65 anos, iqr: 6 – 94 anos; 
p = 0,0079). Não houve diferença significativa nas mortes decorrentes de COVID-19 entre indivíduos 
tratados e não tratados (p = 0,073): 16% de óbitos em pacientes tratados com inibidores de PD-1, 15% 
tratados com inibidores de BRAF e MEK e 36% sem tratamento específico para melanoma. Os autores 
discutem que os resultados não mostraram tendência a casos mais severos de COVID-19 e morte em 
pacientes com tratamento contra melanoma. Assim, os tratamentos devem ser mantidos quando da 
infecção por SARS-CoV-2. Ademais, discutem que a menor taxa de mortes em pacientes em estágios 
avançados de melanoma pode ser um artefato em decorrência do número reduzido da amostra, ou 
de comorbidades não ponderadas nas análises.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
5 de 11 critérios foram atendidos, revelando baixa qualidade metodológica. 
Como limitações observadas, podem-se citar a amostra pequena e assimetria 
elevada entre o número de indivíduos em cada grupo, não identificação de 
fatores de confusão e ausência de descrição sobre o tratamento implementado 
para combater a COVID-19. Além disso, trata-se de um estudo que ainda não foi 
revisado por pares e sua qualidade metodológica pode ser questionada antes de 
ser aceita para publicação.

CORTICOSTEROIDE
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

A síndrome respiratória aguda grave e a disfunção de múltiplos órgãos evolui de forma rápida na 
COVID-19 e estão associadas a uma alta taxa de mortalidade. As evidências ainda são inconclusivas 
quanto ao benefício do uso de corticosteroides para COVID-19. Neste estudo de uma coorte de 244 
pacientes em estágio grave da doença com média de idade de 62 anos (IQR: 50-71), todos receberam 
terapia antiviral (oseltamivir, arbidol, lopinavir/ritonavir, ganciclovir e interferon alfa). O grupo de 
pacientes com o uso de terapia padrão em associação de corticosteroide estava composto por 151 
pacientes (62%), e o grupo que não recebeu, composto por 93 (38%) pacientes. Quando avaliado o 
desfecho de mortalidade no 28° dia em ambos os grupos, obteve-se que 5 (5,4%) e 79 (52,3%) pacientes 
faleceram no grupo de que não usou corticosteroide e do grupo que usou, respectivamente. A mediana 
do período de administração do corticosteroide foi de 8 dias. O desfecho de disfunção de múltiplos 
órgãos foi maior no grupo de pacientes que receberam corticosteroide. Análise multivariada que foi 
realizada para ajustar as principais variáveis associadas à propensão da mortalidade indicou que o 
tratamento com corticosteroide é independente da mortalidade geral (OR ajustado 1,05; IC95% 0,15 
– 7,46). 147/244 (60%) apresentavam dispneia e 87/244 (36%) apresentavam síndrome respiratória 
aguda grave e na análise de subgrupos, o tratamento com corticosteroides não estava associado à 
mortalidade em 28 dias de acompanhamento (ambos, p > 0,3). Quando se faz uma análise pareada 
entre os grupos com 31 pacientes em cada e avalia a taxa de mortalidade em 28 dias, observou-se 
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7

que 39% foi a taxa de mortalidade no grupo de uso de corticosteroide e 16% nos pacientes que 
não fizeram uso (p = 0,09), sem diferença significativa entre os grupos. Observou-se que ao incluir 
o corticosteroide ao tratamento antiviral padrão, não ocorreu associação com a mortalidade nos 28 
dias de acompanhamento (p = 0,17). Entretanto, o aumento da dose no uso de corticosteroide está 
associado, com significância estatística, ao risco elevado de mortalidade (p = 0,003); a cada 10mg de 
aumento de dose estava associado com um adicional de 4% no risco de mortalidade (RR 1.04, 95% 
CI 1.01 – 1.07). Os autores concluem que há efeito limitado no uso de corticosteroide e que poderá 
impactar na sobrevida global do paciente grave com a COVID-19. Reiteram que, devido aos seus 
eventos adversos, o uso de corticosteroide deve administrado com cautela.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10/11 critérios foram atendidos. O estudo traz como maior fragilidade o fator 
de confusão de pacientes que usam corticosteroides para doenças subjacentes. 
Os grupos analisados foram homogêneos, embora o número de pacientes seja 
diferente. Os autores realizam uma análise de subgrupos a fim de controlar os 
fatores de confusão.

ANTICOAGULANTES
COORTE PROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores compararam as características clínicas de pacientes com AVC e COVID-19 com as 
características de pacientes sem COVID-19 (controles contemporâneos); além de comparar com 
pacientes com AVC isquêmico de uma coorte histórica (controles históricos). Durante o período 
do estudo, dos 3556 pacientes hospitalizados com diagnóstico de COVID-19, 32 pacientes (0,9%) 
tiveram AVC isquêmico comprovado por imagem. O AVC criptogênico foi mais comum em pacientes 
com COVID-19 (65,6%) em comparação aos controles contemporâneos (30,4%, p = 0,003) e aos 
controles históricos (25,0%, p <0,001). As comparações entre a coorte AVC e COVID-19 contra a 
coorte contemporânea e contra a coorte histórica demonstram diferenças significativas no uso da 
terapia anticoagulante (78,1% e 23,9%, p < 0,001; 78,1% e 25%, p < 0,001, respectivamente). Os 
autores sugerem que ensaios clínicos avaliem se os anticoagulantes poderiam atenuar o risco de AVC 
isquêmico em pacientes com COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos e 2 não se aplicavam, o que indica boa 
qualidade metodológica. Apesar da vasta análise realizada pelos autores, não 
houve identificação de fatores de confusão. Além disso, os autores mencionam 
que o tamanho amostral do estudo e a possibilidade de viés de seleção são 
importantes limitações.
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8

LOPINAVIR/RITONAVIR
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Neste estudo de coorte retrospectiva, realizado no Hospital Popular nº 3 da província de Hubei, 
China, os dados de prontuário de 120 pacientes infectados com SARS-CoV-2, dados clínicos e duração 
da presença do vírus foram comparados entre pacientes tratados com lopinavir/ritonavir (LPV/r) logo 
no início dos sintomas da doença com pacientes que não receberam este tratamento. A idade média 
foi de 52 anos, 54 (45%) eram do sexo masculino e 78 (65%) receberam tratamento com LPV/r. A 
duração média da detecção do RNA da SARS-CoV-2 desde o início dos sintomas foi de 23 dias (IQR: 
18-32 dias). A idade avançada (OR = 1,03, IC 95%: 1,00-1,05, p = 0,03) e o não tratamento com 
LPV/r (OR = 2,42, IC 95% 1,10-5,36, p = 0,029) foram fatores de risco independentes da presença 
prolongada de RNA viral. Pacientes que iniciaram o tratamento com LPV/r dentro de 10 dias a partir 
do início dos sintomas, mas não iniciaram a partir do dia 11, tiveram uma duração da infecção viral 
significativamente menor em comparação com aqueles sem tratamento com LPV/r (mediana 19 dias 
versus 28,5 dias, Log-rank p <0,001). Os autores concluem que a administração de LPV/r nos primeiros 
dias da infecção com SARS-CoV-2 pode reduzir a duração da presença de RNA viral.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
7/11 critérios foram atendidos. Algumas limitações do estudo foram apontadas: 
(i) a detecção de RNA viral não necessariamente indica a presença infeciosa 
do vírus; (ii) devido às estratégias de triagem, quase todos os pacientes foram 
categorizados como tendo casos leves a moderados de COVID-19 e é necessário 
cautela ao extrapolar esses dados para pacientes gravemente enfermos; (iii) a 
estimativa da duração da presença do RNA viral foi limitada pela frequência de 
coleta de amostras respiratórias e pela falta de detecção quantitativa de RNA viral, 
o que poderia ter um viés da coleta do swab; (iv) casos fatais foram excluídos da 
análise final, porque todos tinham RNA de SARS-CoV 2detectável até a morte e a 
associação entre a presença de RNA viral e mortalidade não pôde ser avaliada a e 
(iv) a interpretação dos resultados foi limitada pelo tamanho da amostral. Ainda 
são necessários estudos de coorte com um bom tamanho amostral para definir 
melhor os fatores de risco para presença prolongada de RNA viral.

HIDROXICLOROQUINA, CLOROQUINA, MACROLÍDEOS
COORTE – EVIDÊNCIA DE MUNDO REAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Foi realizado um estudo para avaliar o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina isoladamente 
ou em combinação com um macrolídeo (azitromicina ou claritromicina) para o tratamento de 
COVID-19, a partir de um registro multinacional sobre a aplicabilidade destes tratamentos no 
mundo real. Os principais desfechos avaliados foram associação entre os esquemas de tratamento 
e óbito hospitalar, e a ocorrência de arritmias ventriculares clinicamente significativas. Os dados 
foram obtidos de 671 hospitais de seis continentes. Foram incluídos pacientes hospitalizados entre 
20 de dezembro de 2019 e 14 de abril de 2020, com um resultado laboratorial positivo para SARS-

RETRATAÇÃO
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9

CoV-2, que ti vessem recebido dentro de 48 horas após o diagnósti co um dos seguintes tratamentos: 
cloroquina isolada, ou cloroquina com macrolídeo, ou hidroxicloroquina isolada ou hidroxicloroquina 
com macrolídeo. Pacientes que não receberam nenhum desses tratamentos compuseram o grupo 
controle. O critério tempo de início do tratamento foi importante principalmente para evitar a 
inclusão de pacientes cujo tratamento possa ter começado durante uma fase críti ca da doença, 
evitando distorcer a interpretação dos resultados. Aplicados os critérios, foram incluídos 96.032 
casos (receberam algum dos 4 esquemas de tratamento) e 81.144 controles. Entre os casos, 
1.868 receberam cloroquina (CLQ), 3.783 receberam cloroquina com macrolídeo (CLQ+MCL), 
3.016 receberam hidroxicloroquina (HCQ), 6.221 receberam hidroxicloroquina com macrolídeo 
(HCQ+MCL). A dose diária média e a duração foram as seguintes: CLQ 765mg (DP: 308) e 6,6 dias 
(DP: 2,4); HCQ 596mg (DP: 126) e 4,2 dias (DP: 1,9); CLQ + MCL 790mg (DP: 320) e 6,8 dias (DP: 
2,5); e HCQ+MCL 597mg (DP: 128) e 4,3 dias (DP: 2,0). A mortalidade hospitalar global foi de 11,1% 
(n = 10.698), sendo maior no grupo tratado que no grupo controle (p < 0,0001). Comparado com o 
grupo controle, a HCQ (HR = 1,335; IC95%: 1,223 – 1,457), a HCQ + MCL (HR = 1,44; IC95%: 1,368 
– 1,531), CLQ (HR = 1,365; IC95%: 1,218 – 1,531) e CLQ + MCL (HR = 1,368, IC95%: 1,273 – 1,469) 
foram independentemente associados a um risco aumentado de mortalidade hospitalar. Quanto ao 
desfecho de arritmia ventricular, comparados com o grupo controle, os grupos HCQ (HR = 2,369; 
IC95%: 1,935-2,900), HCQ+MCL (HR = 5,106; IC95%: 4,106 – 5,983), CLQ (HR = 3,561; IC95%: 2,760 
– 4,596) e CLQ+MCL (HR = 4,011, IC95%: 3,344 – 4,812) foram independentemente associados a um 
risco aumentado de arritmia ventricular durante a hospitalização. Os autores concluíram que, apesar 
das limitações dos estudos observacionais, os resultados deste estudo sugerem não só ausência de 
benefí cio terapêuti co, mas também dano potencial com o uso de esquemas de hidroxicloroquina 
ou cloroquina (com ou sem macrolídeo) em pacientes hospitalizados com COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Criti cal Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
foram atendidos 9/11 critérios. Como não houve seguimento completo dos 
indivíduos inseridos na coorte, dois itens da ferramenta não eram aplicáveis 
na avaliação da qualidade. Os pontos fortes do estudo são o tamanho amostral 
e a representati vidade de todos os conti nentes. Além disso, as análises 
estatí sti cas para possíveis fatores de confusão foram realizadas. Ainda assim 
os autores ressaltam que os dados não se aplicam ao uso de qualquer regime 
de tratamento usado em ambiente ambulatorial e extra-hospitalar, e que os 
ensaios clínicos randomizados são necessários para concluir sobre o benefí cio 
ou dano nos pacientes com COVID-19.

INSULINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ITÁLIA

Trata-se de um estudo no qual os autores buscaram avaliar os efeitos do controle glicêmico na 
progressão clínica da COVID-19 em pacientes com hiperglicemia. Para isso, foram avaliados os dados 
de 187 pacientes com quadro moderado de COVID-19 e desses, 59 foram selecionados. Trinta e quatro 

cloroquina isolada, ou cloroquina com macrolídeo, ou hidroxicloroquina isolada ou hidroxicloroquina 
com macrolídeo. Pacientes que não receberam nenhum desses tratamentos compuseram o grupo 
controle. O critério tempo de início do tratamento foi importante principalmente para evitar a 
inclusão de pacientes cujo tratamento possa ter começado durante uma fase críti ca da doença, 
controle. O critério tempo de início do tratamento foi importante principalmente para evitar a 
inclusão de pacientes cujo tratamento possa ter começado durante uma fase críti ca da doença, inclusão de pacientes cujo tratamento possa ter começado durante uma fase críti ca da doença, 
evitando distorcer a interpretação dos resultados. Aplicados os critérios, foram incluídos 96.032 
casos (receberam algum dos 4 esquemas de tratamento) e 81.144 controles. Entre os casos, 
1.868 receberam cloroquina (CLQ), 3.783 receberam cloroquina com macrolídeo (CLQ+MCL), 

evitando distorcer a interpretação dos resultados. Aplicados os critérios, foram incluídos 96.032 
casos (receberam algum dos 4 esquemas de tratamento) e 81.144 controles. Entre os casos, 
1.868 receberam cloroquina (CLQ), 3.783 receberam cloroquina com macrolídeo (CLQ+MCL), 
3.016 receberam hidroxicloroquina (HCQ), 6.221 receberam hidroxicloroquina com macrolídeo 
(HCQ+MCL). A dose diária média e a duração foram as seguintes: CLQ 765mg (DP: 308) e 6,6 dias 
3.016 receberam hidroxicloroquina (HCQ), 6.221 receberam hidroxicloroquina com macrolídeo 
(HCQ+MCL). A dose diária média e a duração foram as seguintes: CLQ 765mg (DP: 308) e 6,6 dias 
(DP: 2,4); HCQ 596mg (DP: 126) e 4,2 dias (DP: 1,9); CLQ + MCL 790mg (DP: 320) e 6,8 dias (DP: 
2,5); e HCQ+MCL 597mg (DP: 128) e 4,3 dias (DP: 2,0). A mortalidade hospitalar global foi de 11,1% 

(HCQ+MCL). A dose diária média e a duração foram as seguintes: CLQ 765mg (DP: 308) e 6,6 dias 
(DP: 2,4); HCQ 596mg (DP: 126) e 4,2 dias (DP: 1,9); CLQ + MCL 790mg (DP: 320) e 6,8 dias (DP: 
2,5); e HCQ+MCL 597mg (DP: 128) e 4,3 dias (DP: 2,0). A mortalidade hospitalar global foi de 11,1% 
(n = 10.698), sendo maior no grupo tratado que no grupo controle (
2,5); e HCQ+MCL 597mg (DP: 128) e 4,3 dias (DP: 2,0). A mortalidade hospitalar global foi de 11,1% 
(n = 10.698), sendo maior no grupo tratado que no grupo controle (
grupo controle, a HCQ (HR = 1,335; IC95%: 1,223 – 1,457), a HCQ + MCL (HR = 1,44; IC95%: 1,368 
– 1,531), CLQ (HR = 1,365; IC95%: 1,218 – 1,531) e CLQ + MCL (HR = 1,368, IC95%: 1,273 – 1,469) 
grupo controle, a HCQ (HR = 1,335; IC95%: 1,223 – 1,457), a HCQ + MCL (HR = 1,44; IC95%: 1,368 
– 1,531), CLQ (HR = 1,365; IC95%: 1,218 – 1,531) e CLQ + MCL (HR = 1,368, IC95%: 1,273 – 1,469) 
foram independentemente associados a um risco aumentado de mortalidade hospitalar. Quanto ao 
desfecho de arritmia ventricular, comparados com o grupo controle, os grupos HCQ (HR = 2,369; 

– 1,531), CLQ (HR = 1,365; IC95%: 1,218 – 1,531) e CLQ + MCL (HR = 1,368, IC95%: 1,273 – 1,469) 
foram independentemente associados a um risco aumentado de mortalidade hospitalar. Quanto ao 
desfecho de arritmia ventricular, comparados com o grupo controle, os grupos HCQ (HR = 2,369; 
IC95%: 1,935-2,900), HCQ+MCL (HR = 5,106; IC95%: 4,106 – 5,983), CLQ (HR = 3,561; IC95%: 2,760 
desfecho de arritmia ventricular, comparados com o grupo controle, os grupos HCQ (HR = 2,369; 
IC95%: 1,935-2,900), HCQ+MCL (HR = 5,106; IC95%: 4,106 – 5,983), CLQ (HR = 3,561; IC95%: 2,760 
– 4,596) e CLQ+MCL (HR = 4,011, IC95%: 3,344 – 4,812) foram independentemente associados a um – 4,596) e CLQ+MCL (HR = 4,011, IC95%: 3,344 – 4,812) foram independentemente associados a um 
risco aumentado de arritmia ventricular durante a hospitalização. Os autores concluíram que, apesar 
– 4,596) e CLQ+MCL (HR = 4,011, IC95%: 3,344 – 4,812) foram independentemente associados a um 
risco aumentado de arritmia ventricular durante a hospitalização. Os autores concluíram que, apesar 
das limitações dos estudos observacionais, os resultados deste estudo sugerem não só ausência de 
benefí cio terapêuti co, mas também dano potencial com o uso de esquemas de hidroxicloroquina 
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10

(57,6%) pacientes eram normoglicêmicos e 25 (42,4%) eram hiperglicêmicos, sendo que 8 pacientes 
(23,5%) com normoglicemia e 18 (72%) com hiperglicemia tinham diagnóstico de diabetes antes da 
internação. No grupo hiperglicêmico, 10 (40%) e 15 (60%) foram tratados sem e com infusão de insulina, 
respectivamente. Todos os pacientes foram tratados com protocolo padrão, incluindo oxigenoterapia não 
invasiva, 200 mg de hidroxicloroquina (1 a 2x/dia) e lopinavir/ritonavir (200/50 mg) e as medicações que 
os pacientes faziam uso antes da internação foram mantidas. Inicialmente, a concentração sérica de IL-6 
e dímero-D foram significativamente maiores no grupo hiperglicêmico do que no grupo normoglicêmico 
(P <0,001). Apesar de todos os pacientes estarem em tratamento padrão para a infecção por COVID-19, 
as concentrações de IL-6 e dímero-D persistiram mais altas em pacientes com hiperglicemia durante 
a hospitalização. Em uma análise de regressão de Cox ajustada ao risco, tanto os pacientes com 
hiperglicemia quanto os pacientes com diabetes apresentaram maior risco de doença grave do que 
aqueles sem diabetes e normoglicemia. A análise de regressão de Cox evidenciou que pacientes com 
hiperglicemia tratados com infusão de insulina apresentavam menor risco de doença grave do que 
pacientes sem infusão de insulina. Os autores concluem que a infusão de insulina pode ser um método 
eficaz para manutenção da glicemia e melhorar impedir uma progressão ruim da COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 5/8 critérios foram contemplados. Trata-se de ser um estudo 
pequeno, com tamanho amostral reduzido. Apesar de saber que pacientes com 
diabetes possuem pior prognóstico no curso da COVID-19, ainda são necessários 
estudos mais robustos que comprovem o melhor método para manutenção da 
normoglicemia em pacientes com esta doença, sejam eles diabéticos ou não.

ATIVADOR DE PLASMINOGÊNIO TECIDUAL
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A fisiopatologia da COVID-19 possui estágios de comprometimento respiratório. O mais avançado 
se configura em uma síndrome respiratória aguda grave, a qual muitas vezes é refratária ao tratamento 
tradicional de suporte. Desta forma, os autores trazem a importância de considerar outras terapias 
que atuem impedindo a progressão da doença para a insuficiência respiratória fulminante. Os autores 
discorrem sobre o relato de cinco casos de pacientes com a COVID-19, com valor elevado do D-dímero 
> 1,5 µg/mL, com hipóxia grave e que necessitavam de cuidados de UTI e administraram o protocolo 
de terapia trombolítica com o ativador de plasminogênio tecidual (tPA): em todos os pacientes foram 
administrados um bolus intravenoso de 25 mg tPA por 2 horas, seguido de uma infusão contínua 
com 25 mg nas 22 horas seguintes. Após essa terapia, cada paciente foi submetido em uma infusão 
contínua de heparina. Nenhum evento adverso e sangramento foi observado no uso de tPA. Paciente 
1: após a administração do tPA, o suporte ventilatório foi retirado no dia seguinte. No 12°dia após 
a administração de tPA, o paciente foi extubado. Os pacientes 2 a 5 não estavam intubados no 
momento da terapia com tPA, embora necessitassem, pelo seu quadro clínico. Após a administração 
de tPA, todos os pacientes obtiveram melhora de valor de saturação de oxigênio sucessivamente e 
não progrediram para uma intubação associada a uma insuficiência respiratória grave da COVID-19.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 05/10 
critérios foram atendidos nessa série de casos. As características demográficas 
dos pacientes não foram descritas de forma completa, a inclusão de casos não 
foi realizada de forma consecutiva dentro de um período pré-estabelecido. Os 
autores conduziram uma descrição mais completa sobre a condição clínica dos 
pacientes e descreveram que nenhum evento adverso foi reportado após o uso 
da terapia com tPA. Foi realizada uma análise descritiva dos casos e não utilizou 
métodos estatísticos. Relatos de caso geram hipóteses, mas não são estudos de 
evidência robusta para tomada de decisão.

FINGOLIMODE, HIDROXICLOROQUINA, OSELTAMIVIR E 
PIPERACILINA/TAZOBACTAM
RELATO DE CASO \ IRÃ

Uma mulher de 42 anos com diagnóstico de esclerose múltipla remitente-recorrente tratada com 
fingolimode nos últimos quatro anos apresentou dores musculares, dificuldade de andar, distúrbios 
sensoriais e fraqueza no lado direito. Em 1º de março de 2020, ela começou a sentir piora nos sintomas. 
A paciente procurou atendimento médico em 5 de março. As investigações laboratoriais e radiografia de 
tórax levantaram a possibilidade de pneumonia. Foi iniciada terapia com azitromicina (500 mg por dia). Em 
7 de março, ela desenvolveu tosse seca, dispneia e febre. Ela também apresentava taquicardia, aumento 
da frequência respiratória, discreta diminuição da pressão arterial (100/70 mm Hg) e da saturação de 
oxigênio (89%). Devido a esses sintomas, foi testada e diagnosticada com COVID-19. A terapia com 
fingolimode e azitromicina foi suspensa e iniciado tratamento com hidroxicloroquina, oseltamivir e 
piperacilina/tazobactam. Três dias depois, ela se sentia bem e seus sinais vitais se estabilizaram. Em 12 
de março, todos os medicamentos, exceto hidroxicloroquina foram descontinuados. Os sintomas de 
tosse e dispneia juntamente com sintomas neurológicos foram melhorando gradualmente. A paciente 
recebeu alta após um período de 13 dias.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados, revelando alta qualidade metodológica. 
No entanto, não há descrição detalhada das características demográficas da 
paciente e os autores não mencionaram se houve algum evento adverso durante 
o tratamento. Além disso, não foram relatadas as dosagens de hidroxicloroquina, 
oseltamivir e piperacilina/tazobactam utilizadas na terapia da COVID-19.
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BARICITINIBE
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Neste relato de caso, os autores descrevem o curso clínico de uma paciente de 87 anos, com artrite 
reumatoide (AR), em tratamento crônico com baricitinibe (˃1 ano) que desenvolveu COVID-19 leve/
moderada. Os autores informaram que o baricitinibe, um inibidor potente e seletivo das Janus Kinases 
(JAK), atualmente usado na terapia da AR, provavelmente poderia impedir a produção desregulada de 
citocinas pró-inflamatórias, normalmente observadas em pessoas com COVID-19. Em adição, acredita-se 
que esse anticorpo monoclonal pode se ligar à proteína quinase 1 associada a AP2 (AAK1), inibindo a entrada 
do vírus SARS-CoV-2 nas células do hospedeiro. Na admissão, em 10/03/2020, a paciente apresentou 
radiografia de tórax com presença de infiltrados basais bilaterais, linfopenia, aumento da proteína C reativa 
e concentrações séricas de IL-6 aumentadas. A paciente recebeu oxigenação suplementar, lopinavir/
ritonavir, hidroxicloroquina, enquanto continuou o tratamento da AR com o baricitinibe. Os autores 
informam que terapia proposta foi bem-sucedida, tendo a paciente se recuperado: atualmente é apirética, 
com saturação de oxigênio a 95% no ar ambiente. Embora nenhuma conclusão possa ser tirada a partir de 
um único caso, os autores alegam que o curso favorável da COVID-19 observado nessa paciente, apesar 
da idade avançada e da doença reumatológica, permite especular que o baricitinibe possa ter um impacto 
positivo nos resultados. Informam, por fim, que os dados neste relato, embora preliminares, apoiam a 
sugestão de avaliar clinicamente o uso de baricitinibe em pacientes com COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
01/08 critérios foram atendidos, indicando baixa qualidade metodológica. As 
características demográficas da paciente não foram claramente descritas no 
artigo. O histórico da paciente antes do tratamento, e sua condição clínica 
pós-intervenção foram descritos de forma superficial. A evolução clínica da 
paciente não foi apresentada como uma linha do tempo. Não há menção de 
confirmação da infecção por SARS-CoV-2, por nenhum método de diagnóstico. 
Não foram descritas as doses utilizadas no tratamento, tanto da artrite 
reumatoide (baracitinibe), quando dos medicamentos utilizados contra a 
COVID-19 (hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir). Não há informação sobre 
eventos adversos (danos) ou imprevistos decorrentes dos tratamentos.

OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste artigo, os autores descrevem a evolução clínica de uma paciente (41 anos) com COVID-19, e 
o uso da técnica de oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa (ECMO-VV), como tentativa 
de reversão de um quadro clínico grave de infecção por SARS-CoV-2. Com sintomas da COVID-19 há 
4 dias, a paciente foi admitida na emergência com febre alta (40,1⁰C), frequência cardíaca (FC) de 
120 bpm, pressão arterial (PA) de 130/62 mmHg, frequência respiratória (FR) de 32 respirações por 
minuto e saturação de oxigênio de 89% no ar ambiente. Alterações no exame físico dos pulmões 
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foram confirmadas por tomografia computadorizada do tórax, que mostrou infiltrados bilaterais. Foi 
iniciado um tratamento empírico com vancomicina, piperacilina/tazobactam, azitromicina (AZC) e 
hidroxicloroquina (HCQ). Após 24h, o estado respiratório da paciente deteriorou-se progressivamente 
e ela foi intubada. Com a confirmação do diagnóstico de COVID-19, por RT-PCR, a paciente continuou 
com o uso da HCQ (400 mg/dia) e AZC (500 mg 2x/dia). Altas doses de vitamina C (6 g IV 2x/dia) e 
220 mg/dia de sulfato de zinco via sonda orogástrica, também foram administrados. Apesar do manejo 
agressivo, a paciente desenvolveu síndrome respiratória aguda grave (SRAG), exigindo configurações de 
ventilação mecânica mais altas, em posição prona, por 18h diárias. A paciente apresentou aumento de 
enzimas hepáticas e desenvolveu insuficiência renal, devido à má perfusão dos órgãos. Noradrenalina foi 
utilizada para melhorar o status hemodinâmico. Tocilizumabe também foi administrado, a fim de inibir a 
cascada de citocinas. Apesar disso, a paciente continuou a descompensar; iniciou-se hemodiálise veno-
venosa contínua para insuficiência renal, e ECMO-VV. Dois dias após o início da ECMO-VV, devido a um 
valor de dímero D gravemente elevado, ela iniciou o tratamento com enoxaparina sódica (1 mg/kg); no 
entanto, sua contagem de plaquetas diminuiu em mais de 50% e ela foi transferida para tratamento com 
Argatroban. A paciente começou a desenvolver isquemia nos dedos das mãos e dos pés bilateralmente, 
mas continuou com noradrenalina para melhor estabilidade hemodinâmica e ECMO-VV. Quatro dias 
após o início da ECMO-VV, a paciente apresentou severa assistolia e faleceu. Após esse relato, os autores 
concluem que o uso de ECMO-VV em pacientes com SRAG refratária, devido à infecções por COVID-19, 
ainda é controverso. Embora alguns estudos tenham mostrado uma alta taxa de mortalidade, apesar do 
tratamento agressivo, como foi neste relato de caso, eles não possuem número amostral suficientes. Por 
fim, os autores informam que, devido a opções de tratamento e alternativas limitadas para pacientes 
com SRAG refratária, estudos mais robustos que avaliam o uso da ECMO na COVID-19 são necessários.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos, indicando alta qualidade metodológica. 
Observou-se que as características demográficas da paciente foram descritas de 
forma superficial. Em adição, as intervenções ou procedimentos de tratamento 
não foram descritos com clareza; faltam algumas informações sobre as 
posologias dos medicamentos utilizados no tratamento da paciente, bem como 
informações sobre o tempo para início da administração de alguns fármacos.

ATIVADOR DE PLASMINOGÊNIO TECIDUAL
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Observa-se que a mobi-mortalidade de pacientes com a COVID-19 é maior em pacientes 
com doenças cardiovasculares pré-existentes. Ademais, essa doença pode estar associada com 
lesão miocárdica. Os autores descrevem o relato de caso de paciente, 68 anos, sexo masculino, 
diagnosticado com a COVID-19. Reportou como história médica, câncer de pulmão e asma. Admitido 
no hospital com febre, tosse, dispneia e diarreia. Em exame físico, taquipneia e inabilidade de fala. Em 
exame de imagem pulmonar, opacidades bilaterais, acentuada em pulmão direito. Em exame de ECG, 
demonstrou infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMSST). O paciente 
recebeu 325 mg de aspirina, 600 mg de Plavix e 100 mg de ativador de plasminogênio tecidual (tPA). 
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Em seguida, foi intubado com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda. Dentro de 12 horas, o 
paciente sofreu uma parada cardiopulmonar e foi iniciado suporte avançado de vida cardiovascular. 
Posteriormente, foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva, onde faleceu com falência 
múltipla de órgãos. Os autores discorrem que a lesão do miocárdio na COVID-19 é multifatorial, pois 
podem ocorrer uma toxicidade direta do vírus para os miócitos cardíacos, respostas inflamatórias 
sistêmicas, desestabilização da placa coronariana preexistente e piora da hipóxia. Não existe um 
mecanismo fisiopatológico claro para explicar o IAMEST na COVID-19, embora recomenda-se uma 
terapia tromboembolítica (tPA) como uma abordagem no manejo desta doença. Os autores concluem 
que a COVID-19 pode apresentar manifestações pulmonares, cardiovasculares, hematológicas e 
imunológicas graves que podem estar relacionadas ao desenvolvimento de IAMSST, embora sejam 
necessários estudos mais robustos para mensurar essa associação.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados. Os autores descrevem com clareza o tratamento 
e o desfecho observado. Não descreve claramente se foi utilizado um outro 
método diagnóstico, além do raio X, para o diagnóstico da COVID-19. O relato 
de caso não oferece evidência robusta para apoiar a tomada de decisão.

CORTICOSTEROIDES
REVISÃO NARRATIVA/ARTIGO DE OPINIÃO \ DIVERSOS PAÍSES

Trata-se de revisão narrativa que discute o tratamento com corticosteroides para tratar síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), em particular, causada pela COVID-19. O estudo critica a posição 
da OMS de não recomendar o uso rotineiro de corticosteroides para o tratamento de pneumonia 
viral causada por COVID-19 fora de ensaios clínicos. Os autores argumentam que a racionalidade da 
OMS para apoiar a recomendação baseia-se principalmente no risco de diminuição da depuração 
viral relatada em um estudo observacional e em evidências inconclusivas de estudos observacionais 
retrospectivos. Uma meta-análise mais recente encontrou uma alta correlação entre o tratamento com 
corticosteroides e possíveis fatores de confusão para resultados medidos, como gravidade da doença 
e comorbidades. Além disso, o tempo de internação, o uso de antivirais, a presença de insuficiência 
respiratória antes dos corticosteroides e a justificativa para o uso foram escassamente relatados nos 
estudos. Há evidências de poucos estudos observacionais sobre a SRAG causada por COVID-19. Em 
um relatório de 84 pacientes com COVID-19 e SRAG de um centro em Wuhan, China, a administração 
de metilprednisolona foi associada a risco reduzido de morte (HR = 0,38; IC 95%: 0,20-0,72; p = 0,003). 
Ademais, o Instituto Nacional Italiano de Doenças Infecciosas divulgou recomendações para o manejo 
clínico da COVID-19 que incluíam o uso de metilprednisolona ou dexametasona na SRAG associada. 
Embora exista uma grande divergência de opinião na literatura sobre se os corticosteroides devem 
ser utilizados em pacientes com COVID-19, os dois maiores estudos sobre H1N1 e SARS dão suporte 
ao seu uso. Os autores argumentam que evidência clínica inconclusiva não deve ser uma razão para 
o abandono do uso de corticosteroides na SRAG associada a COVID-19.15
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. O artigo se confunde com uma opinião dos autores a favor do uso de 
corticosteroides, portanto, é possível que eles tenham sido parciais em sua análise. 
Quando há falta de consenso, é necessário conduzir uma revisão sistemática 
e abrangente da literatura, com uma pergunta PICO estruturada e avaliação 
metodológica crítica dos achados, para determinar com confiança se o uso de 
corticosteroides é benéfico ou não para pacientes com SRAG associada a COVID-19.

TERAPIAS DIVERSAS
REVISÃO SISTEMÁTICA \ SINGAPURA

Cloroquina ou hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, umifenovir, remdesivir, corticosteroides 
sistêmicos, heparina de baixo peso molecular, tocilizumabe, plasma convalescente e terapia 
com células-tronco mesenquimais: Autores realizaram busca no PubMed e na Cochrane Library 
para identificar estudos publicados que examinam medicamentos em investigação usados para 
tratar a COVID-19. Trinta estudos foram identificados, são eles: cloroquina ou hidroxicloroquina 
(HCQ) (7 estudos), lopinavir/ritonavir (5 estudos), umifenovir (2 estudos), remdesivir (4 estudos), 
corticosteroides sistêmicos (3 estudos), heparina de baixo peso molecular (HBPM) (2 estudos), 
tocilizumabe (2 estudos), plasma convalescente (3 estudos) e terapia com células-tronco 
mesenquimais (2 estudos). Foram identificadas sete diretrizes clínicas sobre o gerenciamento da 
COVID-19 por órgãos internacionais ou nacionais. As diretrizes da OMS, IDSA e Sobrevivendo à 
Sepse concordavam em usar tratamentos em investigação apenas dentro de ensaios clínicos. A IDSA 
recomendou o uso de cloroquina/HCQ com ou sem azitromicina, lopinavir/ritonavir, tocilizumabe 
e plasma convalescente no contexto de ensaios clínicos devido às atuais lacunas de conhecimento. 
As diretrizes da Sobrevivendo à Sepse foram contra o uso rotineiro de lopinavir/ritonavir, plasma 
convalescente e imunoglobulinas intravenosas em pacientes críticos com COVID-19 (recomendação 
fraca) e afirmaram que não há evidências suficientes para emitir recomendações sobre o uso de 
outros antivirais, interferons, cloroquina/HCQ ou tocilizumabe em pacientes críticos com COVID-19. 
Todas as diretrizes (exceto as diretrizes para Sobrevivendo à Sepse) recomendaram tratamento 
sintomático para casos leves, que foram geralmente definidos como infecções não complicadas do 
trato respiratório e podem não exigir hospitalização. Como complemento, as seções do NHC, SIMIT 
Lombardia e Sciensano recomendaram considerar o uso de cloroquina/HCQ e/ou lopinavir/ritonavir, 
inclusive para pneumonia. O FDA autorizou o uso emergencial de cloroquina e HCQ para tratamento 
de adultos e adolescentes hospitalizados com COVID-19 para os quais um ensaio clínico não está 
disponível ou a participação não é viável. As diretrizes do NHC também recomendaram o umifenovir 
nesta categoria, embora seja a única diretriz a sugerir o uso desse medicamento. A revisão destaca 
que os achados clínicos de estudos de pequena escala sem grupos de controle são em grande parte 
anedóticos, o que pode explicar os resultados díspares em diferentes estudos. Ademais, faltam 
informações sobre os possíveis efeitos adversos desses medicamentos na população de pacientes 
com COVID-19. Finalmente, esta revisão demonstra que vários ensaios heterogêneos com amostras 
pequenas resultarão inevitavelmente em vários achados heterogêneos difíceis de interpretar.16
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 8 de 16 critérios foram atendidos. Três 
critérios não foram aplicáveis devido a falta de meta-análise conduzida. Dessa 
forma, as limitações da revisão foram: falta de protocolo; não foi realizada busca 
abrangente; não é claro se a extração dos estudos foi realizada em duplicata; 
não foi providenciada lista de estudos excluídos com motivos. Ademais, os 
autores não relataram a fonte de financiamento dos estudos individuais.

MEDICAMENTOS IMUNOMODULADORES
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

O artigo discute sobre os mecanismos imunológicos da hiperinflamação por COVID-19 e o possível 
redirecionamento de medicamentos já aprovados para tratar essa doença emergente. Medicamentos 
imunomoduladores biológicos: o tocilizumabe é um medicamento de primeira linha para o tratamento 
da síndrome de liberação de citocinas, especialmente em pacientes com comorbidades. No entanto, 
os médicos devem prestar muita atenção à possibilidade de que o bloqueio da IL-6 possa interferir 
na depuração viral ou exacerbar a inflamação pulmonar. O antagonista do receptor de IL-1, anakinra, 
parece uma abordagem razoável para o tratamento da hiperinflamação. Atualmente, vários ensaios de 
anakinra estão em andamento. Imunossupressores sintéticos direcionados: considerando a natureza 
hiperinflamatória da COVID-19, os inibidores de JAK1 e JAK2, como o baricitinibe e o ruxolitinibe, 
podem ser tratamentos potenciais. Foi demonstrado que o tratamento com hidroxicloroquina acelera 
a eliminação do vírus em pacientes com COVID-19, e a azitromicina reforça o efeito antiviral. No entanto, 
o uso de hidroxicloroquina e azitromicina pode causar cardiotoxicidade. Portanto, são necessários 
resultados de estudos em andamento para avaliar a eficácia e segurança da hidroxicloroquina na 
COVID-19. Corticosteroides: em uma revisão sistemática dos tratamentos com SARS, que incluiu 29 
estudos com uso de corticosteroides, 25 estudos foram inconclusivos com relação ao seu efeito e 
quatro relataram corticosteroides como causadores de possíveis danos. Portanto, são necessários 
ensaios clínicos randomizados de alta qualidade para fornecer evidências conclusivas. O estudo 
também discute as possíveis aplicações da leflunomida e da talidomida para COVID-19. Outras 
estratégias de modulação imunológica sob investigação clínica incluem terapia com células-tronco 
e tratamento com plasma convalescente. O artigo conclui que os medicamentos anti-reumáticos 
modificadores da doença (DMARDs), devido à sua natureza imunomoduladora, podem ser uma opção 
de tratamento potencial para COVID-19 grave. No entanto, existem vários problemas que precisam 
ser levados em consideração, como a questão da hiperinflamação versus replicação viral. Existem 
dois lados da terapia de imunomodulação no COVID-19, e os médicos devem determinar em que 
circunstância usar esses medicamentos, pois os imunossupressores podem afetar a resposta imune 
antiviral e o momento deve ser cuidadosamente considerado.17
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. O estudo faz uma busca sistematizada, porém não sistemática da 
literatura buscando tratamentos imunomodulatores, imunossupressores e 
anti-reumáticos que poderiam ser reposicionados para a COVID-19. O artigo 
traz uma discussão relevante da hiperinflamação e super ativação do sistema 
imunológico em resposta á infecção por SARS-CoV-2, assim como do momento 
da implementação da terapia, de modo que não atrapalhe a depuração viral. 
No entanto, ainda são necessários os resultados dos ensaios clínicos em 
andamento para permitir conclusões sobre a aplicabilidade e o momento da 
terapia imunomoduladora na COVID-19.

VACINA CHADOX1 NCOV-19
ESTUDO PRÉ-CLÍNICO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E REINO UNIDO

Trata-se de um estudo pré-clinico que testou a eficácia da vacina ChAdOx1 nCoV-19 contra 
COVID-19. A vacina mostrou poder imunogênico em ratos de laboratório, suscitando resposta 
humoral. Com mesmo efeito em macacos Rhesus, foi observada redução da carga viral em lavado 
bronco alveolar e tecidos do trato respiratório. O experimento com camundongos utilizou 13 
indivíduos (BALB/c e CD1) vacinados com ChAdOx1 nCoV-19 e vacina controle, sendo visualizados 
anticorpos específicos no grupo vacinado com ChAdOx1, assim como foi observada resposta de 
células T, níveis elevados de interferon gama e baixos níveis de IL-4 e IL-10. A imunogenicidade 
verificada em macacos Rhesus foi conduzida com vacinação de 6 indivíduos com uma dose de 2.5 x 
1010 partículas de ChAdOx1, e outros 3 indivíduos vacinados com mesma dose de vacina controle. 
No grupo tratado, foi verificada intensa produção de anticorpos específicos (VN = 5-40) e células 
mononucleares do sangue periférico. Houve diferença significativa nos sinais clínicos entre os grupos, 
com o grupo controle apresentando alterações na respiração por mais tempo. Após inoculação, a 
carga viral do trato respiratório foi significativamente menor nos animais vacinados (p = 0.016), sem 
diferença na mucosa nasal e significativamente diferente no tecido pulmonar (p < 0,001). Ademais, 
houve maior produção de interferon gama em animais tratados, e sem diferença significativa entre os 
dois grupos na produção de outras citocinas TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6 e IL-10. No dia 7 após inoculação, 
não foi verificado indivíduo com pneumonia viral ou inflamação no pulmão. Os autores discutem 
que, aparentemente, a vacina impede a replicação de SARS-CoV-2 nas vias respiratórias. Atribuem 
a detecção de RNA viral na mucosa do nariz às altas doses de vírus aos quais os animais foram 
submetidos, o que é realisticamente improvável ao que os humanos são expostos. Por último, os 
autores informam que foram iniciados estudos clínicos fase 1 com a vacina em 23 de abril e que, até 
13 de maio, mais de 1000 voluntários participaram.18

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta The ARRIVE guidelines Animal Research: Reporting 
of In Vivo Experiments, o estudo contempla os principais requisitos de qualidade. 
Ressalta-se que o artigo não foi submetido a revisão por pares, o que ainda 
pode verificar fragilidades metodológicas.
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PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Embora o conceito de terapia com plasma convalescente (PC) seja antigo, a COVID-19 tem apenas 
seis meses de idade. Portanto, existe um grande grau de incerteza quanto à seleção de doadores, 
elegibilidade do paciente, indicações e efeitos colaterais que merecem discussão. Posto isso, os 
autores colocam uma série de questões a serem consideradas para o tratamento com PC, baseado 
nas recomendações da FDA, a saber: (i) seleção de doadores e momento de extração do plasma: as 
recomendações são divergentes, mas sugere-se aguardar pelo menos 14 dias após o desaparecimento 
dos sintomas. (ii) titulação de anticorpos neutralizantes: a FDA recomenda uma titulação de pelo 
menos 1:160 como critério de inclusão para a seleção de doadores e, caso não seja possível, um título 
de 1:80 pode ser considerado aceitável. (iii) melhor candidato para terapia com PC: o tratamento 
deve ser restrito a pacientes gravemente enfermos, definido como um ou mais dos seguintes fatores: 
dispneia (FR≥3/min), saturação de oxigênio sanguínea (≤ 93%), relação paO2/FIO2 (<300) e piora 
radiológica com o aparecimento de infiltrados pulmonares (> 50%), além de falência respiratória, 
choque séptico ou falência múltipla de órgãos. (iv) uso profilático: é uma indicação potencial em 
populações vulneráveis, como pacientes com múltiplas condições médicas, prestadores de serviços 
de saúde e indivíduos expostos a casos confirmados de COVID -19, embora não proposta pelo FDA. 
(v) complicações do uso de PC: embora os resultados ainda sejam limitados, até o momento, nenhum 
dos estudos mostrou reações adversas significativas, porém deve haver monitoramento como haveria 
em qualquer transfusão. Os autores finalizam comentando que há vários ensaios clínicos registrados 
em andamento que tem como objetivo atestar a eficácia do tratamento com PC.19

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, 
os autores fazem um considerável levantamento das atuais evidências e 
recomendações da FDA para o tratamento com o plasma convalescente.

LOPINAVIR, ARBIDOL E RITONAVIR
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Foi realizada uma revisão narrativa sobre complicações hepáticas da COVID-19 e tratamento. De 
acordo com os estudos incluídos na revisão, a lesão hepática na COVID-19 como primeira manifestação 
da doença é um evento raro, na maior parte dos casos, ela é secundária e um pouco mais tardia, 
sendo comum em pacientes graves internados em UTI. Alterações na bilirrubina, AST/ALT podem ter 
valor prognóstico. Os autores recomendam que as anormalidades bioquímicas hepáticas leves devem 
ser tratadas quando são empregados medicamentos antivirais e de suporte, e não recomendam a 
aplicação preventiva de drogas protetoras e redutoras de enzimas. Os casos de insuficiência hepática 
aguda devem ser identificados, determinando a escolha de medicamentos protetores e redutores 
de enzimas nesses casos, além disso, esses pacientes devem ser monitorados de forma intensiva, 
receber tratamento sintomático e de suporte, com correção da hipoproteinemia. Quando houver 
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suspeita de dano hepático por medicamentos, deve-se considerar a interrupção ou redução da 
quantidade de medicamentos suspeitos e avaliar o grau de lesão hepática, somado ao ajuste do 
plano de tratamento. Não devem ser descontinuados os tratamentos anti-HBV ou anti-HCV. Quando 
a hepatotoxicidade, os autores comentam que, na China, a lesão hepática induzida por drogas é 
comum, e tem como causa, alguns medicamentos tradicionais de patentes chinesas, antitumorais, 
antituberculose, antimaláricos, antibióticos. No curso da COVID-19 algumas drogas antipiréticas e 
analgésicas, que contêm acetaminofeno podem levar a hepatoxicidade, outros antivirais como 
lopinavir, arbidol, ritonavir e outros medicamentos antivirais podem levar ao dano hepático. Os autores 
concluem que a COVID-19 combinada a lesão hepática é muito comum, sua incidência é mais alta em 
pacientes com doença grave ou crítica do que naqueles com doença leve. O dano hepático inclui 
diversos mecanismos, portanto, os médicos devem estar atentos à sua ocorrência no diagnóstico e 
tratamento da COVID-19, para estabelecer uma estratégia de tratamento individualizada.20

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliar revisões narrativas. O estudo tem 
como principal contribuição alertar sobre a ocorrência de lesões hepáticas na 
COVID-19, e da associação com gravidade quando estes danos estão presentes.

TOCILIZUMABE, CANAKINUMABE, ANAKINRA, ETANERCEPTE, 
INFLIXIMABE, CÉLULAS ESTROMAIS MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Nesta revisão narrativa, os autores discutem a relação entre o processo inflamatório induzido 
pela infecção por SARS-CoV-2 e os danos cardiovasculares observados em pacientes com COVID-19. 
Segundo os autores, a infecção viral direta, a tempestade de citocinas e o agravamento de doenças 
cardiovasculares pré-existentes são possíveis mecanismos envolvidos no comprometimento 
cardiovascular decorrente da COVID-19. Todos esses 3 mecanismos estariam ligados a uma hiperativação 
inflamatória, fundamental no desenvolvimento desses danos. Baseados nessa observação, os autores 
defendem que, além do tratamento cardiovascular convencional, a terapia anti-inflamatória é uma 
estratégia razoável para casos graves de COVID-19. Nesse sentido, após revisarem as características 
inflamatórias da doença, os autores trazem uma discussão sobre os tratamentos atuais mais 
promissores, bem como sobre as terapias anti-inflamatórias cardiovasculares que apresentaram 
resultados positivos em ensaios clínicos anteriores. Recomendam o uso de fármacos como o 
tocilizumabe (bloqueio de IL-6), canakinumabe (anticorpo monoclonal IL-1β), anakinra (antagonista 
do receptor de IL-1) e TNF-α (etanercepte, infliximabe) para controlar a tempestade de citocinas na 
fase aguda da COVID-19, reduzindo assim o comprometimento cardiovascular. Defendem ainda que o 
uso de células estromais mesenquimais (CTMs) alogênicas, com resposta imunológica (Th2) ativada, 
podem aumentar o nível de IL-10 na fase aguda da COVID-19 e servir como possível solução para 
danos mediados pela inflamação. Por fim, recomendam que tais terapias sejam consideradas como 
referência no manejo da COVID-19, e que ensaios clínicos relacionados a esses fármacos continuem 
sendo conduzidos.21
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, observou-se que os autores apresentaram uma 
vasta revisão da literatura, que explica, de forma clara e racional, a relação entre 
os processos inflamatórios e os danos cardiovasculares induzidos pela COVID-19. 
Em outras palavras, considera-se que as referências apresentadas nesta revisão 
são coerentes com as discussões apresentadas. Contudo, a recomendações feitas 
pelos autores, para que as terapias aqui apresentadas sejam consideradas como 
referência no manejo da COVID-19, devem ser interpretadas com cautela, uma vez 
que ensaios clínicos que investigam a segurança e eficácia desses medicamentos 
no combate à COVID-19 ainda estão em andamento.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04397757/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 22/05/2020 University of Pennsylvania

2 NCT04397328/ Canadá Antimaláricos Hidroxicloroquina como 
profilaxia pós exposição

Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 Lawson Health Research 
Institute

3 NCT04398303/ EUA Terapia celular ACT-20-MSC (células-
tronco mesenquimais 
derivadas umbilicais 
alogênicas humanas) 
e ACT-20-CM (células-
tronco mesenquimais 
derivadas umbilicais 
alogênicas humanas em 
meio condicionado)

Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 Aspire Health Science

4 NCT04397523/ 
Macedônia do Norte

Imunoterapia Plasma convalescente Sem intervenção Recrutando 22/05/2020 Institute for Transfusion 
Medicine of RNM; University 
Clinic for Infectious Diseases, 
North Macedonia

5 NCT04397562/ 
Federação Russa

Anticorpo monoclonal 
– anti IL-6

 Levilimab Placebo Recrutando 22/05/2020 Biocad

6 NCT04397718/ EUA Antineoplásico  Degarelix Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 VA Office of Research and 
Development

7 NCT04398004/ Grécia Antibiótico Claritromicina Sem intervenção Recrutando 22/05/2020 Hellenic Institute for the 
Study of Sepsis

8 NCT04398290/ EUA Terapia de suporte Óxido nítrico; gás 
nitrogênio; gás oxigênio

Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 Roger Alvarez; Bellerophon 
Therapeutics; University of 
Miami

9 NCT04397510/ País 
não declarado

Anticoagulante Heparina Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 Frederick Health

10 NCT04397692/ EUA Terapia de suporte Óxido nítrico fornecido 
via sistema LungFit

Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/05/2020 Beyond Air Ltd
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 22/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

11 NCT04397497/ Itália Produto biológico Mavrilimumab Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 Ospedale San Raffaele

12 NCT04398147/ Canadá Imunoterapia  Nova vacina 
recombinante de 
coronavírus (vetor de 
adenovírus tipo 5)

Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020

13 NCT04397796/ EUA Terapia celular BM-Allo.MSC Placebo Ainda não recrutando 22/05/2020 NantKwest, Inc.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia - HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul - FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina - S. J. do Rio 
Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

50 20/05/20 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

51 20/05/20 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

52 21/05/20 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°37

BUSCA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS E 10 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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3

DIVERSOS MEDICAMENTOS
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ CHINA, FRANÇA, EUA, BRASIL, COREIA DO SUL

O objetivo dessa revisão sistemática e metanálise é avaliar se alguma intervenção para o SARS-
CoV-2 fornece benefício de mortalidade, resultados clinicamente relevantes e também verificar o 
perfil de segurança. Para tanto, foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados PubMed/
MEDLINE, Embase, Cochrane Central, Google Scholar, MedRxiv para identificar publicações e 
pré-estudos publicados (pré-print) relatando resultados relacionados a intervenções para a infecção por 
SARS-CoV-2, de 1 de dezembro de 2019 a 11 de maio de 2020. O critério de seleção foi qualquer estudo 
clínico prospectivo/retrospectivo em pacientes com SARS-CoV-2 ?18 anos de idade com relatório sobre 
intervenções terapêuticas. A síntese e extração de dados foram realizadas por dois investigadores 
independentes. Um total de 29 estudos com 5.207 participantes foram incluídos na análise. Oito estudos 
foram ensaios clínicos randomizados, quatro foram estudos prospectivos e os 17 restantes foram estudos 
retrospectivos. A taxa de mortalidade intra-hospitalar por qualquer causa foi de 12,8% (IC 95%: 8,1% – 
17,4%) no braço de intervenção. Não houve diferença significativa na mortalidade entre os dois braços 
em geral (OR: 1,36, IC 95%: 0,97-1,89). A necessidade de ventilação mecânica em pacientes com doença 
leve a moderada foi de 13,5% vs. 9,8% nos grupos intervenção e controle, sem diferença significativa 
(OR: 1,58, IC 95%: 0,60 – 4,15). A duração média da depuração viral no braço de intervenção foi de 6,1 
dias (IQR: 4,3 – 8,8) e o braço de controle foi de 9 dias (IQR: 4,5 – 14), sem diferença significativa entre 
os grupos (p = 0,37). Não houve diferença significativa entre as taxas de eventos adversos combinados 
nos grupos intervenção e controle: 34% vs. 29,5% (OR: 1,44, IC 95%: 0,70 – 2,94), respectivamente. 
No entanto, a incidência de eventos adversos foi significativamente maior no subgrupo HCQ (OR: 3,88, 
IC 95%: 1,60 – 9,45, I2 = 0%). Não houve diferença significativa em outros resultados secundários. A 
mortalidade foi significativamente maior no grupo hidroxicloroquina (HCQ) em comparação ao controle 
(taxa: 1,86, IC 95%: 1,38 – 2,50).O uso de hidroxicloroquina foi associado ao aumento da mortalidade 
e taxas de eventos adversos. Nenhuma outra intervenção terapêutica, incluindo Lopinavir/Ritonavir, 
Remdesivir ou Tocilizumabe, parece alterar o curso natural da doença. Há uma necessidade de ensaios 
clínicos randomizados bem delineados.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 12/16 critérios foram atendidos. Os autores não mencionam a 
estratégia de busca utilizada, além de utilizarem ferramentas de avaliação de 
risco de vieses somente em estudos individuais.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS E HOLANDA

Nesta revisão, 14 estudos foram selecionados após busca sistemática em duas bases (Medline e 
Embase) e na literatura cinza. Um total de 1515 pacientes com infecção confirmada por SARS-CoV-2 e 
tratados com cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) foram avaliados quanto a eventos adversos 
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4

cardíacos. Os resultados apresentados nesta revisão sugerem que o uso de CQ e HCQ desempenha 
papel importante no prolongamento do intervalo QT. Esse prolongamento pode ser maior quando a 
HCQ é combinada com azitromicina. Dentre os 1491 pacientes com COVID-19 que fizeram uso de CQ 
e HCQ, 28 receberam altas doses de CQ (1g duas vezes ao dia) e dois pacientes apresentaram arritmia 
ventricular. Por razões de segurança, a terapia foi interrompida. Os autores também analisaram pacientes 
diagnosticados com malária que fizeram uso de CQ e HCQ. Pacientes com malária apresentaram menos 
eventos adversos cardíacos, quando comparados aos pacientes com COVID-19. No entanto, os autores 
relaram que pacientes de COVID-19 seriam mais velhos do que os pacientes com malária (idade média 
de 46,9 e 20,8, respectivamente) e também teriam mais comorbidades, o que poderia explicar a maior 
frequência de eventos adversos nesse grupo. Além disso, pacientes com COVID-19 apresentam alta 
frequência de fatores de risco para arritmia, como sepse, hipóxia, cardiomiopatia induzida por estresse 
e uso de outros agentes prolongadores do intervalo QT (por exemplo, azitromicina). Deste modo, o 
monitoramento diário do eletrocardiograma é essencial para minimizar possíveis eventos adversos em 
pacientes com COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 6/16 critérios foram atendidos (3 critérios não eram aplicáveis, pois 
não foi realizada meta-análise). Os autores não mencionam se fizeram uso de 
um protocolo de revisão e de ferramentas de avaliação de risco de vieses em 
estudos individuais. Além disso, a busca dos artigos e extração dos dados foram 
realizadas por um único pesquisador e validadas por um segundo.

ANTIBIÓTICOS, ANTIVIRAIS E CORTICOSTEROIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ SUÍÇA

O objetivo dessa revisão sistemática com metanálise foi reunir informações disponíveis na 
literatura científica, a fim de determinar as comorbidades mais prevalentes, os sinais e sintomas 
clínicos, as características de imagem, os parâmetros laboratoriais, os principais tratamentos, e as 
complicações mais frequentes, decorrentes de pacientes com COVID-19 confirmada. Para isso, os 
dados foram estratificados e apresentados em diferentes coortes, a saber, pacientes pediátricos/
neonatais e adultos com COVID-19, incluindo mulheres grávidas. Em seguida, foram avaliadas as 
evidências científicas atuais sobre a associação desses fatores de risco e mortalidade hospitalar por 
COVID-19. Com base em relatos anteriores, abordou-se a hipótese de que o sexo masculino, a idade 
avançada, a hipertensão e diabetes mellitus preexistentes são fatores de risco de morbimortalidade em 
pacientes com COVID-19. Foram selecionados 5.049 estudos originais, publicados entre 01/12/2019 
e 28/03/2020, a partir de uma busca em 4 bases de dados bibliográficas (EMBASE, PubMed/
Medline, Scopus e Web of Science). Após triagem, foram incluídos nesta revisão, 148 artigos com 
textos completos e revisados por pares, referentes a estudos de coorte (n = 76, ou 51,4%), relatos 
de casos (n = 41, ou 27,7%), ou série de casos (n = 31, ou 20,9%), que investigaram as características 
epidemiológicas e clínicas, as comorbidades, os parâmetros laboratoriais, as características de 
imagem e/ou tratamentos propostos para pacientes diagnosticados com COVID-19. As metanálises 
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5

realizadas revelaram importantes fatores de risco associados à gravidade e à mortalidade da 
COVID-19, onde a idade avançada (SMD: 1,25 [0,78-1,72]; p < 0,001), o sexo masculino (RR = 1,32 
[1,13-1,54], p = 0,005) e as comorbidades preexistentes (RR = 1,69 [1,48 1,94]; p < 0,001) foram 
identificados como os principais fatores associados a uma maior mortalidade hospitalar. Os autores 
informaram que a heterogeneidade entre os estudos variou substancialmente, e que os vieses de 
publicação foram encontrados apenas em oito dos estudos incluídos (teste de Egger: p < 0,05). Em 
relação aos tratamentos utilizados no combate à COVID-19, foram analisados 91 estudos (61,5%). 
Esses estudos demonstraram que os tratamentos mais utilizados contra a COVID-19 e complicações 
associadas incluem o uso de antibióticos, antivirais e oxigenoterapia. Foi relatado que a administração 
de antibióticos e antivirais em pacientes com COVID-19 foi independente da gravidade da doença. 
Já para aqueles pacientes com COVID-19 grave, houve maior necessidade de ventilação mecânica, 
hemodiálise, diálise peritoneal, e hemofiltração, em comparação com aqueles com COVID-19 não 
grave. Em adição, observou-se que os corticosteroides têm sido comumente administrados a pacientes 
hospitalizados com doença grave, embora seu benefício seja contestado.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos. Não fica claro na revisão se a 
pergunta da pesquisa e os critérios de inclusão incluíram os componentes 
PICO (população, intervenção, comparador, desfechos). Não há declaração 
explícita de que os métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização 
da revisão, nem justificativas para possível desvio significativo do protocolo. 
Não foi apresentada uma lista de estudos excluídos, nem justificativas para tais 
exclusões. Não foram relatadas as fontes de financiamento para os estudos 
incluídos nesta revisão. Os próprios autores declararam a possibilidade de 
riscos consideráveis de viés de seleção não terem sido considerados, uma 
vez que a literatura cinzenta (artigos pré-prints, por exemplo) foi excluída 
das análises. O teste de Egger utilizado, que avalia o viés de publicação, pode 
não ter o poder estatístico suficiente para detectar vieses quando o número 
pequeno de estudos é utilizado (ou seja, < 10). Destaca-se que nesta revisão, 
o viés de publicação foi encontrado em apenas oito estudos. A meta-análise 
de gravidade e mortalidade só pôde ser realizada com um pequeno número 
de estudos; dentre os 148 estudos incluídos, poucos foram os que forneceram 
dados separadamente para diferentes grupos de gravidade da doença (por 
exemplo, não grave, grave, sobreviventes, não sobreviventes). Por fim, os 
critérios para classificar pacientes em coortes graves e não graves da doença 
por COVID-19 variaram entre os estudos, levando a uma heterogeneidade 
adicional entre os estudos.Im
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HIDROXICLOROQUINA, CLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA COM METANÁLISE \ BRASIL

O uso off-label da hidroxicloroquina (HCQ) para tratar a COVID-19 é global. Foi desenvolvida 
uma revisão sistemática rápida a fim de analisar de forma crítica evidências advindas de estudos 
que tratam sobre a eficácia e segurança do uso da HCQ e cloroquina (CQ) na COVID-19. Dos 129 
estudos pré-selecionados, 119 estudos foram incluídos: 3 ensaios clínicos randomizados abertos, 
um ensaio clínico não randomizado, um coorte prospectivo, cinco coortes históricos e 109 estudos 
clínicos comparativos em andamento. Os dez estudos com dados publicados compararam HCQ ou CQ 
com a terapia padrão em 4.483 adultos hospitalizados com COVID-19. Os resultados dos desfechos 
foram: a) negativação da carga viral (PCR): a metanálise não encontrou diferença significativa entre o 
grupo HCQ e o grupo que recebeu terapia padrão após sete dias (RR: 0,94; IC95%: 0,78 a 1,13; I2 = 
0%) e após 14 dias (RR: 0,99; IC95%: 0,90 a 1,08; I2 = 0%); b) tempo para negativação da carga viral: 
os ensaios clínicos não identificaram diferença entre HCQ e a terapia padrão (HR: 0,846; IC 95%: 0,58 
a 1,23; p = 0,341); c) melhora clínica: os estudos clínicos encontraram resultados divergentes quanto 
a melhora da febre e a tosse; d) necessidade de ventilação mecânica: a metanálise foi imprecisa, 
incluindo tanto estimativas de redução quanto de aumento do risco de ventilação mecânica com 
o uso de HCQ (RR: 1,51; IC95%: 0,63 a 3,84; I2 = 78%); d) progressão radiológica: a metanálise não 
identificou diferença entre HCQ e terapia padrão após 3 a 5 dias (RR: 1,15; IC95%: 0,58 a 2,29; I2 = 
56%) ou após 14 dias (RR: 1,00; IC95%: 0,88 a 1,13); e) tempo de hospitalização: os resultados dos 
quatro estudos foram inconsistentes quanto ao efeito da HCQ ou CQ no tempo de internação. Dois 
estudos sugeriram um benefício e dois não identificaram qualquer benefício quando comparadas à 
terapia padrão; f) eventos adversos: a metanálise dos estudos randomizados mostrou maior risco 
de qualquer evento adverso com o uso da HCQ quando comparado com a terapia padrão (RR: 2,75; 
IC95%: 1,42 a 5,33; 3 estudos; 242 participantes; I2 = 0%), em análises ajustada, mostrou que o 
uso de HCQ se associou significativamente ao aumento do risco de parada cardiorrespiratória (RR: 
2,01; IC95%: 1,13 a 3,57), prolongamento do intervalo QT (RR:2,45; IC95%: 1,34 a 4,47), alteração 
eletrocardiográfica (incluindo arritmia ou prolongamento do intervalo QT) (RR:1,95; IC95%: 1,33 a 
2,85); g) mortalidade: a metanálise foi imprecisa e o intervalo de confiança da estimativa de efeito 
incluiu tanto aumento quanto redução de risco de morte hospitalar associado à exposição ao uso da 
CQ ou da HCQ (RR: 1,03; IC95%: 0,42 a 2,52; 6 estudos, 1794 participantes; I2 = 90%). Utilizou-se a 
metodologia GRADE para avaliar a certeza da evidência para os desfechos de interesse dessa revisão e 
obteve-se como resultado: evidência “muito baixa” para todos os desfechos avaliados, que se referem 
à imprecisão, inconsistência e ao risco de viés dos estudos que contribuíram para as análises. Foram 
catalogados 58 tipos de vieses nos estudos encontrados e estes podem contribuir para que resultados 
de estudos clínicos se distanciem da verdade. Os autores concluem que, devido à confiança muita 
baixa no conjunto final das evidências, a eficácia e a segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina 
em pacientes com COVID-19 ainda são incertas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews,16/16 critérios foram atendidos.  Através da metodologia GRADE, foi 
avaliada a certeza das evidências dos desfechos apresentados nos artigos 
selecionados , destacando-se  a heterogeneidade dos dados apresentados.
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REMDESIVIR
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ EUA, DINAMARCA, REINO UNIDO, GRÉCIA, ALEMANHA, COREIA, MÉXICO, ESPANHA, JAPÃO E CINGAPURA

Trata-se de um ensaio clínico fase 3, duplo-cego, randomizado, placebo-controlado para avaliar 
a eficácia e segurança do Remdesivir no tratamento de adultos hospitalizados com diagnóstico 
laboratorial confirmado de COVID -19 e com evidência de envolvimento do trato respiratório inferior. 
A taxa de randomização do estudo foi de 1:1 para os grupos remdesivir e placebo. O remdesivir 
foi administrado por via intravenosa com dose de 200 mg no dia 1, seguido por uma dose de 
manutenção de 100 mg administrada diariamente nos dias 2 a 10. Uma solução salina foi usada 
como placebo correspondente e foi administrada de acordo com o mesmo esquema e no mesmo 
volume do medicamento ativo, além de mascarada com sacos e tubulação opacas para manter o 
cegamento. O período de acompanhamento dos pacientes foi de 29 dias. Os resultados preliminares 
dos 1059 pacientes (538 designados para remdesivir e 521 para placebo) com dados disponíveis 
após a randomização indicaram que aqueles que receberam remdesivir tiveram um tempo médio de 
recuperação menor que o grupo placebo (mediana de 11 dias em comparação com 15 dias; taxa de 
recuperação de 1,32; IC 95%: 1,12 a 1,55; P < 0,001). As estimativas de mortalidade de Kaplan-Meier, 
em 14 dias, foram de 7,1% com remdesivir e 11,9% com placebo (taxa de risco de morte, 0,70; IC95%: 
0,47 a 1,04). Eventos adversos graves foram relatados para 114 dos 541 pacientes do grupo remdesivir 
(21,1%) e 141 dos 522 pacientes do grupo placebo (27,0%), sendo 28 eventos adversos graves de 
insuficiência respiratória no grupo remdesivir (5,2% dos pacientes) e 42 no grupo placebo (8,0% dos 
pacientes). Os achados preliminares apoiam o uso do remdesivir em pacientes hospitalizados com 
COVID-19, necessitando oxigenoterapia suplementar. Dada a alta mortalidade mesmo com o uso 
de remdesivir, outras estratégias devem ser avaliadas como agentes antivirais em combinação com 
outras abordagens para melhores resultados no tratamento de pacientes com COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, o 
estudo tem risco de viés moderado a baixo.1.Geração da sequência aleatória: 
geração de números randômicos por computador (baixo risco de viés). 
2.Ocultação de alocação: ocultação de alocação feita por uma central (baixo 
risco de viés).3.Cegamento de participantes e profissionais: autores mencionam 
que o estudo foi cego para os participantes e para os profissionais (baixo risco 
de viés). 4.Cegamento de avaliadores de desfecho: mencionam cegamento de 
avaliadores de desfechos, mas não há informação suficiente sobre medidas 
de cegamento utilizadas (risco de viés incerto). 5.Desfechos incompletos: não 
houve perda de dados dos desfechos (baixo risco de viés). 6.Relato de desfecho 
seletivo: os desfechos previstos no protocolo foram relatados no estudo (baixo 
risco de viés). 7.Outras fontes de viés: o estudo aparenta estar livre de outras 
fontes de viés (baixo risco de viés).
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BLOQUEADORES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA 2 E 
INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
COORTE RETROSPECTIVA \ COREIA

Nesta coorte retrospectiva de base populacional, os pesquisadores avaliaram a associação entre o 
uso de fármacos inibidores do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) e a taxa de mortalidade 
hospitalar (desfecho primário), a partir da análise dos dados de 1954 pacientes hospitalizados com COVID-19 
(confirmada por RT-PCR). Dentre esses pacientes, 377 eram usuários de Bloqueadores de Receptores de 
Angiotensina (BRA) ou de Inibidores da ECA (IECA), enquanto que 1577 foram classificados como não usuários 
de inibidores do SRAA (grupo controle). As características demográficas e os dados clínicos dos pacientes, 
incluindo comorbidades, tratamentos medicamentosos com esteroides, imunossupressores, antibióticos, 
antivirais, hidroxicloroquina e vasopressores, foram utilizados para comparar os desfechos de interesse. Como 
resultado da análise desses dados, os autores relataram que a mortalidade intra-hospitalar foi observada em 
33/377 usuários de BRA ou IECA (9%), enquanto que entre os não usuários, a mortalidade foi de 55/1577 
(3%) (p < 0,001). Contudo, destacam que os pacientes usuários de BRA ou IECA eram homens, mais velhos e 
mais imunossuprimidos, com mais comorbidades, e necessitaram de mais tratamento durante hospitalização, 
quando comparados aos não usuários de inibidores do SRAA. Após análise estatística multivariada, ajustada 
para idade, sexo, Índice de Comorbidade Charlson, imunossupressão e tipo de hospital, os resultados 
revelaram que o risco elevado de mortalidade entre os usuários de inibidores do SRAA desapareceu, após o 
ajuste para esses fatores de confusão (OR ajustado = 0,88; IC 95%, 0,53-1,44; p = 0,60). Em adição, não foram 
observadas diferenças significativas entre usuários e não usuários de inibidores do SRAA, em termos de 
uso de vasopressores, modos de ventilação, oxigenação por membrana extracorpórea, hemodiálise, diálise 
peritoneal, e eventos cardíacos agudos. Como conclusão, os autores informam que os resultados encontrados 
sugerem que o uso prévio BRA ou IECA não foi independentemente associado à maior taxa de mortalidade 
entre os pacientes com COVID-19 na Coreia, porém advertem que tal controvérsia exige ainda comprovação 
por meio de ensaios clínicos multicêntricos.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
09/11 critérios foram atendidos. Em relação aos dados de comorbidades dos 
pacientes, a precisão dos códigos de diagnóstico utilizados nos registros coreanos 
pode ser limitada, e, embora pouco provável, os autores ressaltam que sempre 
há a possibilidade de codificação excessiva ou insuficiente. Os autores destacaram 
as limitações de algumas informações no banco de dados utilizado, como falta de 
informações sobre tabagismo, resultados laboratoriais e sobre a causa das mortes. 
Sendo assim, uma vez que a probabilidade de sobrevida caiu abruptamente nos 
primeiros dias, para toda a coorte de pacientes, é possível que essa mortalidade 
precoce esteja relacionada a eventos cardíacos agudos ou embolia pulmonar aguda, 
em vez de doença respiratória relacionada à COVID-19. É importante destacar que 
o desenho observacional retrospectivo não exclui por completo a possibilidade 
de confusão residual, e impede a inferência causal em relação à associação do 
uso de inibidores do SRAA e a taxa de mortalidade hospitalar devido à COVID-19. 
Para estabelecer tal causalidade, seria necessária a realização de ensaios clínicos 
controlados e randomizados. Contudo, os autores ressaltam que a inscrição de um 
número suficiente de pacientes, em um curto período, provavelmente não seria 
viável, e alegam que os dados observacionais aqui apresentados representam, 
atualmente, as evidências mais robustas disponíveis sobre o uso de inibidores do 
SRAA e taxa de mortalidade hospitalar entre pacientes com COVID-19.
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TOCILIZUMABE
COORTE PROSPECTIVA \ ITÁLIA

Uma coorte de 51 pacientes com pneumonia severa da COVID-19 tratada com tocilizumabe off-
label foi acompanhada a fim de avaliar os desfechos primários: morte e alta hospitalar; e desfechos 
secundários: alteração do grau de gravidade da doença, mudança da oxogenioterapia em diferentes 
momentos do início do tocilizumabe. Foram administrados outros medicamentos juntamente ao 
tocilizumabe, tais como: hidroxicloroquina (98%), lopinavir/ritonavir (84%) e remdesivir (45%), bem 
como 76% dos pacientes receberam antibioticoterapia. Dos 51 pacientes, 84% são classificados em 
estágio severo e 12% em estado criticamente severo. A hipertensão arterial foi a comorbidade mais 
presente, em 60%. A mediana do intervalo de tempo desde o início dos sintomas até o início do 
tratamento com tocilizumabe foi de 12 dias (IQR, 10-16). Os pacientes foram acompanhados por 
uma mediana de 34 dias (IQR 32-37) depois de receber a primeira dose de tocilizumabe; durante 
esse período, 31 pacientes (61%) receberam alta, 14 (27%) faleceram e 6 (12%) ainda estavam 
hospitalizados. A taxa de mortalidade durante um período de observação de 30 dias foi de 27%, 
incluindo 5 de 6 pacientes (83%) que estavam recebendo ventilação invasiva e 9 de 45 (20%) 
em suporte não invasivo de oxigênio no momento do tratamento com tocilizumabe. A taxa de 
mortalidade foi significativamente associada à ventilação mecânica no início do estudo 83,3% vs. 
20% dos pacientes em suporte não invasivo de oxigênio; p = 0,0001. Idade, sexo e o intervalo entre 
o início dos sintomas e a administração de tocilizumabe não influenciaram neste desfecho. Dos 51 
pacientes, 34 (67%) apresentaram melhora em sua classe de gravidade clínica; 17 (33%) apresentaram 
piora do estado clínico, incluindo os 14 pacientes que faleceram. A incidência cumulativa de melhora 
clínica das características basais até o dia 30 de acompanhamento foi de 67% (IC 95%: 56-82). Os 
autores concluem que o tocilizumabe parece exercer um efeito rapidamente benéfico na febre e 
na inflamação, embora não tenha impacto significativo no resultado clínico. Além disso, quando da 
utilização de medicamento em pacientes gravemente enfermos com COVID-19, é importante ter 
cautela, devido ao alto risco de infecções secundárias. Os autores sugerem que somente estudos 
randomizados e controlados poderão definir a eficácia do tocilizumabe em pacientes com diferentes 
estágios da doença, bem como melhor momento da administração do medicamento e grupos em que 
essa administração não traz benefício.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
07/11 critérios foram atendidos, de modo que 2/11 critérios eram não 
aplicáveis. Limitações do estudo observadas: ausência de um grupo controle e 
de randomização; fator de confusão referente à eficácia de tocilizumabe foi o 
seu uso em associação, ou em monoterapia, com outros medicamentos.
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DIVERSOS MEDICAMENTOS
ESTUDO TRANSVERSAL \ CHINA

Neste estudo, os autores avaliaram, retrospectivamente, as características, tratamento e 
resultados de casos pediátricos de COVID-19 no Hospital Infantil de Wuhan ao longo de 3 meses. 
Uma análise de regressão dos riscos proporcionais de Cox foi usada para avaliar os fatores associados 
aos resultados clínicos. Ao final do período, 75 crianças haviam recebido alta, das quais apenas uma 
apresentava pneumonia grave e uma foi um caso crítico. A idade média foi de 6,06 anos (intervalo 
de 1 mês a 15 anos) e o que se observou é que crianças menores de 2 anos foram mais suscetíveis a 
COVID-19, pois foram a maior proporção de casos (28%). Quanto ao tratamento, todos os pacientes 
receberam nebulização com interferon ?1b humano recombinante (1?4 ?g/kg/d). Oito casos (10,7%), 
incluindo os pacientes graves e críticos, receberam ribavirina concomitantemente (10 mg/kg/d I.V.). 
Vinte e três pacientes (30,7%) receberam medicina tradicional chinesa (MTC) para terapia antiviral, 
dos quais 14 eram pneumonia leve e o restante eram infecções respiratórias agudas superiores ou 
infecções assintomáticas. Além disso, 5 casos (6,7%) com pneumonia leve receberam arbidol por via 
oral (10 mg/kg/dia para crianças < 50 kg; 0,6 g/dia para crianças com ?50 kg), indicado para infecção 
causada pelo vírus influenza em crianças. Vinte pacientes (26,7%) receberam oseltamivir, dos quais 4 
tinham co-infecção com o vírus influenza e o restante foi tratamento empírico. Metade dos pacientes 
foram tratados com agentes antibacterianos (cefalosporinas de primeira ou segunda geração), mas a 
maioria dos casos o tratamento foi interrompido após a confirmação da COVID-19. Os autores relatam 
que 37,3% dos pacientes foram co-infectados com pneumonia por Mycoplasma e todos receberam 
azitromicina por via oral. O tempo médio de internação foi de 10,6 dias. Em uma análise multivariada 
do modelo de Cox, não foi observado nenhum fator associado ao tempo de internação. O tempo 
médio de depuração do RNA de SARS-CoV-2 foi de 6,4 dias e, na análise multivariada, nenhum dos 
fatores foi relacionado ao tempo de liberação do RNA da SARS-CoV-2. Os autores concluem que a 
COVID-19 em casos pediátricos é mais leve do que os adultos e que a eficácia da terapia antiviral em 
crianças com COVID-19 ainda precisa ser avaliada.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta “JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies” 6/8 critérios foram atendidos. Apesar de se tratar um estudo 
descritivo, os autores destacam o fato que a infecção pelo SARS-CoV-2 é menos 
grave em crianças que em adultos e que uma maior atenção deve ser dada a 
crianças com menos de 2 anos de idade. Porém, a terapia mais adequada ainda 
está pendente de avaliação por ensaios clínicos.
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HEPARINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ REINO UNIDO

Este foi um estudo de pacientes internados em uma UTI de 1 de março de 2020 a 21 de abril de 2020 
com COVID-19 confirmado por PCR. Informações clínicas e laboratoriais foram coletadas das anotações 
médicas. Foram identificados registros dos pacientes que apresentavam anticoagulação terapêutica 
com heparina subcutânea de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina não fracionada intravenosa 
(HNF). A resistência à heparina foi definida como exigindo > 35.000 unidades de heparina por dia para 
aqueles que estão na HNF. Ademais, foi realizado um estudo in vitro de picos de HBPM em uma amostra 
de conveniência desses pacientes. No total, 69 pacientes foram admitidos com COVID-19 na UTI no 
período do estudo e 15 receberam anticoagulação terapêutica com HBPM ou HNF. Um paciente do 
grupo recebeu HBPM (e nenhuma HNF) e não apresentou níveis máximos de anti-Xa. Das 10 infusões 
de HNF, 8 (80%) pacientes apresentaram resistência à heparina e desses 8 pacientes, 3 necessitaram 
> 50.000 unidades de heparina por dia para manter o alvo terapêutico. No total, 17 ensaios anti-Xa 
foram realizados. Todos os pacientes em HNF tiveram a razão de tromboplastina parcial ativada (APTR) 
prolongada para > 1,5 nas primeiras 24 h do início da infusão. A APTR foi concordante com o anti-
Xa em 11/17 (73%) resultados. No total, 7 pacientes receberam HBPM terapêutica (dalteparina) para 
tratamento do tromboembolismo venoso, dos quais 5 pacientes tiveram pico de anti-Xa realizado (após 
pelo menos 3 doses e ainda em UTI). Para os 3 pacientes em regimes terapêuticos de HBPM duas vezes 
ao dia, o pico foi < 0,5 UI/mL em todos os casos e para os 2 pacientes em regimes de HBPM uma vez ao 
dia, os níveis de pico foram de 0,82 e 0,46 UI/mL. Não houve associação da resistência à heparina com o 
tabagismo ou com doença pulmonar obstrutiva crônica, fatores de risco para resistência à heparina. Os 
autores concluem que pacientes com COVID-19 na UTI são resistentes à heparina, mesmo recebendo 
anticoagulação terapêutica com HNF e podem ter níveis reduzidos de pico de anti-Xa com HBPM 
terapêutica. Isso pode oferecer algumas ideias sobre o motivo pelo qual foram observadas altas taxas 
de falha da tromboprofilaxia no COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 6 de 8 critérios foram atendidos. Não foram identificados 
fatores de confusão além do que já havia sido previsto na literatura, tampouco, 
métodos para lidar com fatores de confusão.
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HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Neste artigo, os autores descrevem o caso de um paciente do sexo masculino, de 70 anos de idade, 
sem histórico familiar ou médico relevante, e eletrocardiograma normal (ECG), que se apresentou 
na emergência relatando 6 dias de tosse, febre e dispneia, sintomas sugestivos de pneumonite por 
COVID-19. O exame de RT-PCR foi positivo para SARS-CoV-2, e ele recebeu hidroxicloroquina (HCQ) (400 
mg 2x/dia no 1º dia, seguido de 200 mg 2x/dia, por mais 4 dias). Este tratamento foi complementado 
com 500 mg/dia de azitromicina (AZC), durante estes 5 dias. No 14º dia da internação, ele desenvolveu 
bradicardia, inversão difusa da onda T e prolongamento grave do intervalo QT (620 ms) e QT corrigido 
(532-560 ms). A infusão de isoproterenol restaurou rapidamente a frequência cardíaca normal (70 
bpm) e novos ECGs mostraram intervalo QTc normal com ondas T planas e invertidas na maioria das 
derivações de ECG. Os indicadores de equilíbrio eletrolítico e função renal estavam dentro dos valores 
normais durante toda a internação, mas foi demonstrada uma elevação transitória leve da troponina 
I. Um ecocardiograma transtorácico mostrou função sistólica normal e sem defeitos segmentares 
ventriculares. Segundo os autores, a inversão difusa da onda T e a elevação transitória da troponina 
sustentam um papel significativo da inflamação do miocárdio no prolongamento do intervalo QT 
neste paciente. Como conclusão, os autores destacam que este caso enfatiza que o prolongamento 
do intervalo QT pode ser o resultado de mecanismos diferentes, ou concomitantes à toxicidade dos 
medicamentos (HCQ e AZC) em pacientes com COVID-19.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 03/08 
critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente não foram 
claramente descritas no artigo. O histórico do paciente antes do tratamento, 
e sua condição clínica pós-intervenção foram descritos de forma superficial. A 
evolução clínica do paciente não foi apresentada como uma linha do tempo.

DIVERSOS MEDICAMENTOS
SÉRIE DE CASOS \ CHINA

Trata-se de uma série de casos, para o qual foram incluídos 136 indivíduos. Pacientes leves não 
foram incluídos neste estudo. Pacientes moderados foram tratados como um grupo (M), n = 103 
(75,7%), e pacientes graves e críticos foram outro grupo (SC), n = 33 (24,3%). Pacientes moderados 
receberam tratamento sintomático. Pacientes graves e críticos receberam prevenção ativa de 
complicações e suporte à função de múltiplos órgãos com base no tratamento sintomático. Houve 
diferenças significativas nas incidências de doenças médicas crônicas concomitantes (por exemplo, 
hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares), febre, tosse seca e dispneia entre os dois grupos 
(P < 0,05). Comparado com os do grupo M, a contagem de linfócitos foi significativamente menor do 
que no grupo SC, enquanto a concentração sérica de proteína C reativa, procalcitonina, creatinina, 
dímero D, desidrogenase lática, mioglobina e troponina I (cTnl) era significativamente maior no grupo 
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SC (P < 0,05). Os principais medicamentos terapêuticos foram antivirais, antibióticos, glicocorticoides, 
imunomoduladores, medicamentos tradicionais chineses e medicamentos sintomáticos de suporte. 
Houve diferenças significativas nas incidências de choque, lesão miocárdica, síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) e lesão renal entre os dois grupos (P < 0,05). Entre os 136 pacientes, 99 (72,7%) 
se curaram, 14 (10,3%) foram transferidos para outro hospital e 23 (16,9%) morreram. Os autores 
concluem que idosos com doenças crônicas são mais propensos a desenvolver COVID-19 grave ou 
crítica, com danos a múltiplos órgãos ou lesões sistêmicas. A melhora na contagem de linfócitos e da 
proteína C reativa pode estar associada ao melhor prognóstico da COVID-19. O uso combinado de três 
ou mais medicamentos antivirais deve ser evitado. A combinação de drogas antibacterianas de amplo 
espectro não é recomendada e o risco de lesão hepática induzida por drogas deve ser monitorado. 
Durante a hospitalização do paciente, seu plano de tratamento deve ser avaliado e ajustado de acordo 
com seus sinais vitais, sintomas clínicos, exames laboratoriais e alterações de imagem.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 8/10 
critérios foram atendidos. Os autores relatam diversos casos e comparam os 
desfechos e características de acordo com a gravidade do caso e não com o 
tratamento utilizado, o que dificulta a conclusão sobre qual a melhor opção 
terapêutica para a COVID-19.

VACINA
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA E ESTADOS UNIDOS

A vacinação é considerada uma das estratégias mais eficazes contra as infecções virais e pode 
limitar a propagação da COVID-19. Embora exista uma necessidade urgente de disponibilizar essas 
vacinas, várias características críticas precisarão ser avaliadas. Estudos mostraram que anticorpos 
monoclonais isolados dos pacientes com COVID-19 podem neutralizar o SARS-CoV-2. No entanto, 
não se sabe se esta proteção seria duradoura. Além disso, um estudo recente identificou mais de 
200 anticorpos monoclonais de pacientes com COVID-19 que podem se ligar ao receptor do SARS-
CoV-2. A identificação dos epítopos direcionados por esses anticorpos será crucial para determinar 
os sítios antigênicos no SARS-CoV-2. No momento, há vários candidatos a vacina usando diferentes 
tecnologias: vetor adenoviral tipo 5, vírus inativado, mRNA encapsulado em nanopartículas lipídicas e 
DNA plasmídico, vírus vivo atenuado e subunidade proteica. Os autores se mostram otimistas quanto 
ao rápido desenvolvimento de uma vacina para a COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Esse estudo 
discute algumas estratégias para o desenvolvimento de vacina da COVID-19 
baseado principalmente nos estudos com SARS e MERS. Os autores também 
discutem alguns pontos críticos que devem ser levados em considerações para 
facilitar o desenvolvimento dessas vacinas.
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REMDESIVIR
REVISÃO NARRATIVA \ CANADÁ E ESTADOS UNIDOS

Nesta revisão, os autores avaliam o papel do remdesivir no tratamento da COVID-19. Em estudo com 
53 pacientes diagnosticados com COVID-19 que receberam remdesivir, 30 (56%) estavam recebendo 
ventilação mecânica no início do estudo e outros 4 (8%) necessitavam de oxigenação por membrana 
extracorpórea (ECMO). O remdesivir foi iniciado em média 12 dias após o início dos sintomas. Após 
um acompanhamento médio de 18 dias, 7 (13%) pacientes morreram, incluindo 6 (18%) que estavam 
recebendo ventilação invasiva. Eventos adversos foram relatados em 32 (60%) pacientes, incluindo 12 
(23%) que experimentaram pelo menos um evento adverso grave. Os eventos adversos mais frequentes 
foram elevações de enzimas hepáticas, diarreia, erupção cutânea, insuficiência renal e hipotensão. No 
entanto, o estudo apresentou limitações como ausência de grupo controle, pequeno tamanho amostral 
e curta duração de acompanhamento. Em um segundo estudo, um ensaio clínico randomizado, duplo-
cego, controlado por placebo, avaliou a eficácia do remdesivir no tratamento da COVID-19. Nesse estudo, 
237 adultos hospitalizados com COVID-19 grave foram internados em 10 centros hospitalares para um 
curso de tratamento de 10 dias (200mg no primeiro dia seguido de 100mg diariamente nos dias 2 a 10). 
O desfecho primário foi o tempo até a melhora clínica. Com relação ao desfecho primário, não houve 
diferença significativa no tempo até a melhora clínica entre os grupos remdesivir e placebo [mediana 21 
(IQR: 13-8) dias versus 23 (IQR: 15-28), respectivamente; HR = 1,23 (IC 95%: 0,87-1,75)]. Também não 
houve diferenças significativas na mortalidade em 28 dias [remdesivir 14% vs. . placebo 13%, diferença 
1,1% (IC 95% 8,1-10,3)]. Outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o 
remdesivir (200 mg no primeiro dia e 100 mg nos dias 2 a 10) em pacientes adultos hospitalizados com 
COVID-19. O tempo médio para recuperação foi de 11 dias no grupo remdesivir vs. . 15 dias no grupo 
placebo (HR = 1,31; IC 95%: 1,12 a 1,54). A mortalidade foi numericamente, mas não estatisticamente 
menor no grupo remdesivir (8,0% vs. . 11,6%; p = 0,059). Mais estudos são necessários determinar o 
papel dessa terapia no tratamento da COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma revisão abrangente sobre o uso do remdesivir no tratamento da COVID-19. 
Os autores detalham como e onde buscaram os estudos, no entanto, não 
mencionaram o uso de critérios de inclusão. Os dados dos estudos incluídos 
foram bem detalhados e esses foram avaliados de forma crítica pelos autores.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Os autores trazem um apanhado geral sobre a terapia do plasma convalescente (PC) em pacientes 
diabéticos e com comorbidades hepáticas com a COVID-19. Muitos dos estudos que os autores 
trazem como referência descrevem o uso de PC em doenças tais como: MERS, SARS, H1N1, H5N1 e 
poucos para a COVID-19. Alguns estudos citados obtiveram resultados quanto a melhora clínica após 
a administração dos anticorpos neutralizantes, bem como a supressão da viremia com negativação 
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após 12 dias da administração do PC, embora esses estudos descritos foram realizados com poucos 
pacientes. Os autores trazem os estudos que estão em andamento no mundo, mostrando a titulação 
de anticorpos neutralizantes administrada e em grande parte deles, a população do estudo é de 
pacientes com estágio severo à crítico. Em algumas cidades da Índia, realiza-se a administração dessa 
terapia e após o 2° ao 4° do uso de PC, o paciente já não necessita do suporte de ventilação mecânica 
e a alta hospitalar ocorre dentro de 10 dias. De acordo com o autor, o plasma convalescente de 1 
paciente recuperado da COVID-19 é suficiente para tratar dois a três pacientes. Os autores descrevem 
as etapas do protocolo de preparo do plasma convalescente, bem como, de acordo com experiência 
prévia do uso de PC em doenças como SARS, H1N1 e Ebola, a segurança, pois PC é bem tolerado na 
maioria dos pacientes que o utilizaram. Os eventos relacionados à transfusão foram relatados em 
poucos pacientes, tais como: sobrecarga circulatória, reações anafiláticas, lesões pulmonares agudas 
relacionadas à transfusão (rara – 1/5000). A investigação de agentes infecciosos, HIV, HBV e HCV, deve 
ser realizada de forma completa com métodos de maior acurácia. Os autores concluem que a terapia 
de PC pode ser utilizada em pacientes diabéticos e com doenças hepáticas subjacentes infectados 
por SARS-CoV-2.Ainda de acordo com o estudo, esses pacientes possuem o maior risco de contrair a 
doença e são poucos os dados disponíveis sobre o uso dessa terapia neste grupo de pacientes. A dose 
ideal, o tempo de administração e os aspectos clínicos da terapia com PC devem ser investigados. 
São necessários estudos clínicos randomizados em pacientes com essas comorbidades, bem como 
estabelecer a eficácia e segurança dessa terapia neste grupo de pacientes com a COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores objetivam descrever um panorama geral sobre o uso 
de plasma convalescente em pacientes com diabetes e doenças hepáticas 
subjacentes, mas não foram descritos muitos estudos com infecção por SARS-
CoV-2 nos grupos de pacientes com doenças subjacentes. Sobre o uso de 
plasma convalescente, muitos dos estudos descritos utilizaram essas terapias 
em outras doenças e ainda são poucos na COVID-19. Os autores descrevem as 
plataformas de busca da literatura utilizadas em seu artigo e os estudos clínicos 
que estão em andamento com uso de PC para infecções por SARS-CoV-2.

ANAKINRA
RELATO DE CASOS \ ITÁLIA

Trata-se do relato de cinco pacientes com o uso de Anakinra em COVID-19 grave/moderada, 
com comprometimento pulmonar. Logo após a internação, todos os pacientes receberam tratamento 
com alta dose de anakinra I.V., adicionado ao padrão atual de atendimento, que era individual para 
cada paciente, mas incluiu HCQ, enoxaparina, antivirais e azitromicina. A dose inicial foi de 100 mg a 
cada 8 horas (300 mg/dia) por 24 a 48 horas, seguida de redução gradual, de acordo com a resposta 
clínica. Todos os cinco pacientes apresentaram rápida resolução da inflamação sistêmica e melhora 
notável dos parâmetros respiratórios, com redução da necessidade de suporte de oxigênio e melhora 
precoce das anormalidades da tomografia computadorizada do tórax antes da alta em três pacientes. 
Todos os pacientes receberam alta 6 a 13 dias após o início do Anakinra. Não foram observadas 
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infecções secundárias ou outros eventos adversos. Os autores concluem que, nessa experiência 
preliminar, a adição de alta dose de anakinra IV ao padrão de tratamento permitiu o controle rápido 
das manifestações inflamatórias da COVID-19, levando a um resultado favorável.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta “JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports” 
4/8 critérios foram atendidos. Relatos de caso não oferecem informações 
robustas que sejam capazes de orientar a tomada de decisão por gestores. 
Atualmente há vários ensaios clínicos registrados na plataforma clinicaltrials.
gov (por exemplo NCT04339712/ Grécia; NCT04362111/ EUA; NCT04366232/ 
França) que poderão dar suporte, ou não, aos achados destes casos.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 25/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04399356/ EUA Antiparasitário Niclosamide Placebo Ainda não recrutando 25/05/2020 Tufts Medical Center

2 NCT04400058/ País 
não declarado

Imunoterapia Octagam 10% 
(imunoglobulina 
humana)

Placebo Ainda não recrutando 25/05/2020 Octapharma

3 NCT04400032/ Canadá Terapia celular Células mesenquimais 
estromais em 
escalonamento de doses

Sem comparador Ainda não recrutando 25/05/2020 Ottawa Hospital Research 
Institute; Stem Cell Network

4 NCT04399980/ EUA Produto biológico Mavrilimumab Placebo Recrutando 25/05/2020 The Cleveland Clinic; Kiniksa 
Pharmaceuticals, Ltd.

5 NCT04399889/ EUA Terapia celular Células mesenquimais 
estromais de tecido de 
cordão

Tratamento padrão Ainda não recrutando 25/05/2020 Joanne Kurtzberg, MD; The 
Marcus Foundation; Duke 
University

6 NCT04400019/ 
Espanha

Antimalárico Hidroxicloroquina Sem comparador Ainda não recrutando 25/05/2020 University of Malaga; 
Instituto de Investigacion 
Biomedica de Malaga; Carlos 
III Health Institute

7 NCT04399252/ EUA Suplemento de dieta Lactobaciltus rhamnosus 
GG

Placebo Ainda não recrutando 25/05/2020 Duke University

8 NCT04399746/ México Antiparasitário; 
Antibiótico; 
Suplemento de dieta

Ivermectina; 
Azitromicina; 
Colecalciferol

Sem comparador Recrutando 25/05/2020 Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

9 NCT04399798/ Itália Antineoplásico Baricitinibe Sem comparador Ainda não recrutando 25/05/2020 IRCCS Policlinico S. Matteo

10 NCT04400682/ Turquia Antiviral Favipiravir em duas 
apresentações

Sem comparador Ainda não recrutando 25/05/2020 Novelfarma Ila√ß San. ve 
Tic. Ltd. Sti.; Novagenix 
Bioanalytical Drug R&D 
Center; Farmagen Ar-Ge 
Biyot. Ltd. Sti
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUCMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

50 20/05/20 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

51 20/05/20 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

52 21/05/20 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°38

BUSCA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 11 ARTIGOS

Não houve atualização na base Clinical Trials. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências:
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3

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ HONG KONG, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CHINA, GUINÉ

O objetivo desta revisão sistemática é resumir as evidências sobre plasma convalescente para 
apoiar uma diretriz sobre o gerenciamento da COVID-19. Para tanto, foi realizada busca nas bases 
MEDLINE, Embase, PubMed, CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials), medRxiv, China 
National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wanfang, Chongqing VIP Information (CQVIP), SinoMed 
e ChinaXiv. Não houve restrições por idioma. Dois revisores avaliaram independentemente títulos 
e resumos e, posteriormente, os artigos completos dos considerados potencialmente elegíveis. 
Foram incluídos estudos de pacientes infectados com SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV ou vírus da 
gripe com infecção respiratória grave. Para desfechos de segurança, também foram incluídos dados 
de infecção por vírus Ebola. Não foram identificados estudos elegíveis para COVID-19. Os estudos 
elegíveis compararam o plasma convalescente intravenoso ou a imunoglobulina hiperimune com o 
tratamento padrão sem o uso de plasma convalescente. A pesquisa resultou em 1099 artigos. Seis 
estudos mostraram-se elegíveis: 4 ensaios clínicos randomizados envolvendo pacientes infectados pelo 
vírus influenza; um estudo não randomizado relacionado ao SARS-CoV e um estudo não randomizado 
envolvendo o vírus Ebola. Um estudo não randomizado (n = 40) sobre plasma convalescente em 
coronavírus com síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) forneceu resultados não informativos 
sobre mortalidade (RR = 0,10, IC 95%: 0,01 a 1,70). Estimativas agrupadas de 4 ensaios clínicos 
randomizados sobre influenza (n = 572) não mostraram efeitos convincentes sobre as mortes 
(4 ensaios clínicos randomizados, RR = 0,94, IC 95%, 0,49 – 1,81), recuperação completa (2 ensaios 
clínicos randomizados, OR = 1,04, IC95% 0,69 a 1,64) ou tempo de internação (3 ensaios clínicos 
randomizados, diferença média – 1,62, IC 95% – 3,82 a 0,58). A qualidade da evidência foi muito 
baixa para todos os resultados de eficácia. O plasma convalescente causou poucos ou nenhum evento 
adverso sério nos ensaios clínicos randomizados de influenza (RR 0,85, IC 95%, 0,56 a 1,29, evidência 
de baixa qualidade). Embora isso possa ser uma vantagem sobre outras terapias não comprovadas 
para a COVID-19, é insuficiente para justificar seu uso sem evidência associada de eficácia.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 13/16 critérios foram atendidos. Os autores não mencionam a estratégia 
de busca utilizada, as fontes de financiamento dos estudos incluídos, assim como 
um plano para investigar heterogeneidade ou quaisquer desvios de protocolo. 
A maioria das evidências vem de ensaios com influenza, limitando inferências a 
respeito dos efeitos do plasma convalescente para tratamento de COVID-19.

CORTICOSTEROIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ITÁLIA, REINO UNIDO, CANADÁ, ESPANHA, CHINA E SUDÃO

Revisão sistemática sem metanálise com o objetivo de investigar a eficácia da terapia com 
corticosteroides em pacientes com pneumonia por COVID-19. A revisão foi realizada de forma 
sistemática em nove base de dados. Foram triados 31 estudos e selecionados 4 (542 participantes 
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4

chineses) que atenderam aos critérios de elegibilidade. Três dos quatro estudos incluídos relataram 
pneumonia em estágio leve à grave e um deles em pacientes convalescentes. Os achados dos estudos 
incluídos quanto à porcentagem de pacientes que fizeram uso de corticosteroide variou de 7,6% a 
44,9%. Quanto aos desfechos clínicos nos pacientes que receberam corticosteroides, dois estudos 
relataram achados negativos. Um deles mostrou que o grupo que usou corticosteroide apresentou o 
risco dobrado de ser admitido na UTI e, o outro estudo mostrou que no grupo de uso de corticosteroide 
ocorreu o dobro de tempo para a negativação de teste de detecção para SARS-CoV-2 em relação ao 
grupo controle, bem como não foi demonstrado benefício do uso de corticosteroides nos resultados 
clínicos em 137 participantes. Destaca-se que, em outro estudo com 201 participantes em estágios 
diferentes de pneumonia por COVID-19, foi observado que em estágios mais graves da doença, a 
administração de metilprednisolona reduziu o risco de morte em 62% dos pacientes. Os autores 
concluem que, até o momento, os dados disponíveis na literatura não apoiam a recomendação do 
uso de corticosteroides na COVID-19, embora alguns achados sugeriram que a metilprednisolona 
poderia diminuir a taxa de mortalidade em fases mais graves da doença.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 08/16 critérios foram atendidos, de modo que 3 não são aplicáveis, 
pela falta de metanálise. As fragilidades identificadas são: não foram descritos 
os estudos excluídos; na descrição dos estudos incluídos não foram identificadas 
as fontes de fomento, delineamento do estudo individual e possíveis grupos 
comparadores. Dos estudos selecionados, os dados foram heterogêneos, 
conforme exposto pelos autores. As dosagens no uso de corticoides e o 
tipo variaram entre os estudos. Os dados dos estudos são retrospectivos e 
a população estudada foi somente a chinesa. Estudos de Coortes e clínicos 
randomizados em população mais abrangente se fazem necessários a fim de 
melhor avaliar o uso de corticosteroides na COVID-19.

ARBIDOL E INTERFERON-ALFA 2B
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Este estudo avaliou os efeitos do Arbidol combinado com o IFN-α2b. Inicialmente, foram 
selecionados 221 pacientes hospitalizados com pneumonia por COVID-19, confirmada em laboratório, 
de 3 hospitais na China. Após a exclusão de pacientes inelegíveis, 141 foram incluídos neste estudo. 
Todos foram diagnosticados por PCR. Dados foram coletados de prontuários médicos. Os tratamentos 
foram a combinação Arbidol/IFN-α2b ou IFN-α2b sozinho. Desfechos avaliados foram a duração da 
internação hospitalar, a duração do RNA do vírus e o tempo para absorção das lesões pulmonares. 
Foram analisados 74 homens (52,4%) e 67 (47,6%) mulheres, com idade mediana de 51,9 anos (IQR: 
24,0-83,0), dos quais 70 (49,6%) receberam terapia com IFN-α2b e 71 (50,4%) receberam Arbidol 
com IFN-α2b. Os pacientes nos grupos foram semelhantes em idade, sexo, comorbidades, saturação 
de oxigênio, valores de leucócitos e linfócitos e escore de gravidade pulmonar. A duração do RNA viral 
detectado no grupo de monoterapia não foi maior que a do grupo de terapia combinada (27,4 dias vs. 
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23,8 dias; p = 0,057). A duração do RNA positivo desde o início dos sintomas até 2 resultados negativos 
da RT-PCR foram de 8 a 53 dias no grupo de monoterapia, de 11 a 53 dias no grupo combinado. A 
média de dias de internação foi de 27,1 vs. 24,2 dias nos dois grupos (p = 0,056). A absorção de 
pneumonia no grupo combinado foi mais rápida do que no grupo monoterapia. Quanto à segurança, 
13 pacientes (18,8%) tratados com Arbidol demonstraram náusea leve, dor de estômago, mas todos 
puderam tolerar o tratamento sem descontinuação. Os dados sugerem que o Arbidol combinado com 
IFN-α2b poderia ter benefícios na diminuição da inflamação pulmonar por COVID-19 em casos leves, 
mas sem benefícios na depuração do RNA viral. Ademais, a terapia combinada com Arbidol e IFN-α2b 
foi bem tolerada. Os autores sugerem que esses resultados devem ser verificados em um estudo 
prospectivo, randomizado e maior.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9 de 11 critérios foram atendidos. Como limitação, os autores não declararam 
se o seguimento dos pacientes foi completo ou se houve perdas, nem como 
lidaram com dados faltantes. Ademais, os autores excluíram da análise 5 
pacientes que receberam tratamento isolado de IFN-α2b, devido à ventilação 
invasiva ou à morte. Por desconhecer se o agravamento está relacionado à 
diferença de tratamento medicamentoso, decidiram retirá-los da análise, o que 
pode caracterizar viés.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE PROSPECTIVA \ ITÁLIA

Neste estudo, os autores avaliaram 22 pacientes (idade média 64 anos, 82% homens) diagnosticados 
com COVID-19 que fizeram uso de hidroxicloroquina (200 mg duas vezes ao dia) e azitromicina (500 mg 
uma vez ao dia),por pelo menos três dias. Esses pacientes não apresentavam histórico de doença cardíaca 
e não estavam sendo tratados com medicamentos antiarrítmicos e/ou que prolongavam o intervalo QT. 
Indivíduos saudáveis foram pareados por idade e sexo e utilizados como controle. O eletrocardiograma, 
em pacientes positivos para SARS-COV-2, após a terapia mostrou intervalo QTc mais longo do que antes 
da terapia (450 vs. 426 ms, p = 0,02). Além disso, quatro pacientes apresentaram QTc ? 480 ms. Na 
monitorização do Holter de 24 horas, o batimento atrial prematuro e o batimento ventricular prematuro 
foram mais frequentes em pacientes com COVID-19 quando comparados ao grupo controle (p = 0,01 
e p = 0,02, respectivamente). Os autores concluem que a terapia com hidroxicloroquina e azitromicina 
prolonga o intervalo QTc em pacientes com COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 5 
de 11 critérios foram atendidos. A principal limitação do estudo foi o pequeno 
tamanho amostral. Além disso, os autores não detalharam qual a exposição do 
grupo controle. Também não relataram se houve algum fator de confusão.
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6

HIDROXICLOROQUINA E TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores discorrem sobre um estudo observacional multicêntrico de dados extraídos de 
prontuários médicos de treze hospitais a fim de avaliar a associação entre o uso de hidroxicloroquina 
ou tocilizumabe e a mortalidade entre os pacientes hospitalizados com a COVID-19. Os objetivos 
do estudo foram analisar o efeito da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados e investigar 
o efeito do tocilizumabe na população em UTI. O desfecho principal avaliado foi a mortalidade. 
Uma coorte de 2512 pacientes hospitalizados com COVID-19 foi avaliada. Ocorreram 547 mortes 
(22%), 1539 altas hospitalares (61%) e 426 permaneceram hospitalizados (17%). Resultados do 
uso de HCQ: 1914/2512 (76%) pacientes hospitalizados receberam pelo menos uma dose de 
hidroxicloroquina durante o período do estudo (23% em monoterapia e 77% em associação com 
azitromicina). Na coorte tratada com hidroxicloroquina, 89 (21%) de 432 mortes foram atribuídas 
a causas cardíacas, em comparação com 19 (16%) de 115 mortes na coorte no grupo que não usou 
a HCQ. Usando a modelagem de propensão, não foi observada uma associação, com significância 
estatística, entre a sobrevida e o uso de hidroxicloroquina (independente da forma de uso) durante 
a hospitalização (HR = 0,99 [IC 95%, 0,80 – 1,22]); HCQ em monoterapia (HR = 1,02 [IC 95%, 0,83 – 
1,27]); ou HCQ/AZT (HR = 0,98 [IC 95%, 0,75 – 1,28]). A mortalidade em 30 dias em pacientes que 
receberam HCQ em monoterapia, AZT em monoterapia, a associação destas drogas ou nenhum 
uso destas foi de 25%, 20%, 18% e 20%, respectivamente. Resultados para o uso de tocilizumabe 
(TCL) em UTI: foram 547 pacientes em UTI e 134 pacientes receberam ao menos uma dose de 
tocilizumabe. A bacteremia secundária ocorreu em 44 dos 413 (11%) pacientes sem TCL e 18/134 
(13%) com TCL. Pneumonia secundária ocorreu em 25/413 (6%) sem TCL e 12/134 (9%) com TCL. 
Usando modelagem de propensão, os autores relataram uma tendência para a associação entre a 
sobrevida e o tratamento com tocilizumabe no ambiente da UTI (HR = 0,76 [IC 95%, 0,57 – 1,00]). A 
mortalidade em 30 dias foi maior no grupo de não uso de TCL (46% com TCL versus 56% sem TCL) no 
ambiente de UTI. Os autores concluem que o uso da HCQ em monoterapia ou em associação com 
azitromicina não estava associado a um benefício de sobrevida entre os pacientes hospitalizados 
com a COVID-19. Sobre o tocilizumabe, foi demonstrada uma tendência para a associação entre 
o seu uso e a redução da mortalidade em pacientes da UTI. Os autores expõem que o pequeno 
tamanho da amostra de uso de tocilizumabe limitou a realização de uma análise exploratória, 
bem como reconhecem um possível viés quando foram coletados dados de uma amostra de 
conveniência. Reiteram ainda sobre a necessidade de estudos controlados e randomizados padrão-
ouro na determinação da eficácia de medicamentos, para validar os seus achados.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
09/11 critérios foram atendidos. Os autores fizeram ajustes para minimizar os 
fatores de confusão, usando a abordagem do modelo de propensão. Os dados 
foram extraídos manualmente e de forma retrospectiva, resguardando um alto 
risco de viés.
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7

METFORMINA
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

O objetivo do estudo é identificar o papel da metformina como terapia dirigida ao hospedeiro 
na COVID-19, comparando o resultado de usuários e não usuários de metformina. Duzentos e oitenta 
e três pacientes diabéticos com COVID-19 foram incluídos no estudo de 27 de janeiro de 2020 a 
24 de março de 2020, no Hospital Tongji na China. Cento e quatro pacientes (grupo metformina) 
receberam metformina isoladamente ou não por pelo menos 3 dias. Os 179 pacientes restantes 
(grupo sem metformina) receberam outros medicamentos antidiabéticos. Cinquenta e três 
(51,0%) participantes do grupo metformina e 103 (57,5%) do grupo não metformina eram do sexo 
masculino (p = 0,28), e a idade foi de 63,0 (IQR: 55,8 – 68,3) e 65,0 (IQR: 57,5 – 71,0) anos (p = 0,06), 
respectivamente. Não foi encontrada diferença significativa entre grupos nas doenças subjacentes, 
nem em exames laboratoriais, tampouco em grau de gravidade clínica e categoria de suporte de 
oxigênio. No entanto, o nível de glicose no sangue em jejum do grupo metformina foi superior ao 
do grupo não metformina na admissão (p < 0,01). O uso de antivirais, incluindo arbidol, lopinavir/
ritonavir, cloroquina/hidroxicloroquina, ribavirina, interferon e medicina tradicional chinesa não 
diferiram entre os dois grupos. Não foi encontrada diferença significativa entre os dois grupos no 
tratamento antibacteriano, terapia anticoagulante e hormonioterapia. O uso de estatinas, outro 
agente promissor para terapia dirigida ao hospedeiro, também não foi diferente entre os dois grupos. 
A análise multivariada mostrou que o uso de metformina (p = 0,02) e da medicina tradicional chinesa 
(p = 0,02) se correlacionaram negativamente com a mortalidade hospitalar dos pacientes. Embora 
não tenha sido encontrada diferença significativa na permanência hospitalar entre dois grupos (p = 
0,74), a mortalidade hospitalar de 2,9% (3/104) no grupo da metformina foi acentuadamente menor 
em comparação com a mortalidade de 12,3% (22/179) no grupo sem metformina (p = 0,01). Os 
dados mostraram que o tratamento antidiabético com metformina parece estar associado a uma 
diminuição da mortalidade em pacientes com COVID-19. Em conclusão, os autores sugerem que a 
metformina pode contribuir para reduzir a mortalidade por COVID-19, o que justificaria um estudo 
clínico randomizado em pacientes não diabéticos.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Apesar de identificar fatores de confusão, os 
autores não declaram estratégias para endereçá-los. O tempo de seguimento 
dos pacientes não foi declarado, e por isso, não é possível saber se foi suficiente. 
Da mesma forma, os autores não citam se o seguimento foi completo ou se 
houve perdas, nem estratégias para lidar com dados faltantes.Im
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TOCILIZUMABE
COORTE PROSPECTIVA \ ITÁLIA

A hiperglicemia está associada a níveis mais altos de IL-6 e receptores de IL-6, interleucinas 
preditoras de COVID-19 grave. Neste estudo, os autores avaliaram o efeito do bloqueador de IL-6, 
tocilizumabe (TCZ) em pacientes hiperglicêmicos e normoglicêmicos diagnosticados com COVID-19. 
Neste sentido, 31 pacientes hiperglicêmicos (glicemia ? 140 mg/dL na admissão e durante a internação 
hospitalar) e 47 pacientes normoglicêmicos (controle) foram avaliados. Vinte pacientes hiperglicêmicos 
e 11 normoglicêmicos apresentavam diabetes (p < 0,01). Os níveis de glicose na admissão foram de 
187 ± 48 mg/dL versus 103 ± 23 mg/dL (p < 0,01) em pacientes hiperglicêmicos e normoglicêmicos, 
respectivamente. Também na admissão, pacientes hiperglicêmicos tinham níveis de IL-6 cinco vezes 
mais altos do que os pacientes normoglicêmicos (p < 0,05). Após início do tratamento com TCZ não 
houve atenuação do risco de resultados graves em pacientes hiperglicêmicos, como ocorreu em 
normoglicêmicos (p < 0,009). Como conclusão, os autores apontam que o tratamento com TCZ foi 
ineficaz devido o quadro hiperglicêmico dos pacientes, com diabetes ou não. Ademais, indicam que 
esses achados podem ser avaliados em ensaios clínicos.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
8 de 11 critérios foram atendidos. O pequeno número amostral é a principal 
limitação do estudo. Fatores de confusão, muito comuns em estudos de coorte, 
não foram mencionados pelos autores.

IMUNOSSUPRESSORES E CORTICOESTEROIDES
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste artigo, os autores relatam 3 casos de pacientes transplantados hepáticos, sob terapia 
imunossupressora, que foram infectados por SARS-COV-2. Trazem ainda uma discussão sobre os 
recursos e estratégias terapêuticas utilizadas nesse grupo específico. Inicialmente, os pacientes foram 
diagnosticados com a forma leve da COVID-19, seguida de evolução rápida para a forma grave. A febre 
alta (> 39°C) foi comum nos 3 casos, o que difere de relatos anteriores, que informam que pacientes 
transplantados não apresentam febre, ou apresentavam febre baixa. Semelhante à população em 
geral, linfopenia também foi comum nos 3 casos, e múltiplas opacidades periféricas em vidro fosco 
foram observados na radiografia dos pulmões, achados típicos durante a infecção progressiva por 
SARS-CoV-2. O paciente 1, durante a hospitalização, manteve a terapia imunossupressora com 
tacrolimus e micofenolato, e também recebeu terapia padrão com metilprednisolona. Apesar 
do tratamento antibacteriano, sucumbiu à infecção bacteriana e fúngica secundária, e faleceu. O 
paciente 2 era suspeito de ter infecções oportunistas; o tratamento foi subsequentemente alterado 
para a descontinuação do tacrolimus e adição de cefoperazona. Após um mês de tratamento, ele se 
recuperou da COVID-19 com sucesso e recebeu alta. Diferentemente desses dois pacientes, o terceiro 
(caso 3) foi infectado durante o período pré-operatório. Os agentes antimicrobianos foram iniciados 
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9

imediatamente após o transplante devido à febre persistente. Quando a COVID-19 foi confirmada, o 
tacrolimus e os glicocorticóides foram titulados para doses mais baixas. Após 60 dias de hospitalização, 
ele recebeu alta com sucesso. A partir das observações, os autores sugerem que uma redução ou 
interrupção temporária dos agentes imunossupressores pode ser considerada em pacientes com 
infecções graves com baixo risco de rejeição. Atenção também deve ser dada ao tratamento de 
infecções oportunistas, presente nos 3 casos relatados. Informaram que experiências anteriores com 
SARS indicam que o tratamento com altas doses de corticosteroides produziu pouco benefício nos 
pacientes transplantados, e que a OMS recomenda evitar o uso de corticosteroides no tratamento de 
pacientes com COVID-19. Por fim, defendem que a prevenção é o melhor “tratamento”, e sugerem 
que em epicentros com alto risco de transmissão de SARS-CoV-2, os pacientes transplantados devem 
praticar o distanciamento social, mesmo com os membros da família na mesma casa.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
02/08 critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes 
não foram descritas no artigo. O histórico dos pacientes antes do tratamento, 
suas condições clínicas atuais e pós-intervenção foram descritos de forma 
superficial. A evolução clínica dos pacientes não foi apresentada como uma linha 
do tempo. Não há menção do método utilizado para confirmação da infecção 
por SARS-CoV-2. As intervenções ou procedimentos de tratamento não foram 
claramente descritos; não há informação sobre as posologias utilizadas, nem 
dos imunossupressores, nem dos corticoesteroides. Não há informação sobre 
eventos adversos (danos) ou imprevistos decorrentes dos tratamentos.

OZONIOTERAPIA
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste artigo, os autores apresentam dois casos de pacientes graves com COVID-19, tratados com 
ozônio (O3) pela técnica de auto-hemoterapia de grande porte (MAH-O3), realizada 1 vez ao dia, durante 
7 dias consecutivos. Em cada sessão, 100 ml de sangue venoso eram coletados e misturados ao gás O3, 
na proporção de 1:1 por volume de sangue, a fim de obter uma concentração final de oxigênio-ozônio 
de 20?g/ml. O paciente 1, homem de 53 anos, com sintomas de COVID-19 há 7 dias, foi internado no 
dia 20/02/20. Na admissão, apresentava temperatura de 37,5°C, alterações nos exames de imagem 
(TC do tórax) em ambos os pulmões, além de linfopenia, PCR e IL-6 elevadas, e hipoxemia leve. Após 
admissão, recebeu terapia antiviral, antibióticos, imunoglobulina, omeprazol, oxigênio suplementar 
(3L/min), e foi submetido à MAH-O3 em 25/02 (1 x/dia, por 7 dias). Os autores descrevem que, após a 
MAH-O3, os sintomas da COVID-19 desapareceram rápido. Exames laboratoriais normalizaram, assim 
como as imagens do tórax, que mostraram lesões pulmonares bilaterais gradualmente absorvidas. O 
paciente recebeu alta em 14/03/2020, após dois resultados consecutivos negativos de RT-PCR. Não 
foram relatados eventos adversos relacionados à técnica de MAH-O3. O paciente 2, homem de 66 
anos, com histórico de doença respiratória crônica, apresentou febre (39,2°C), tosse e dor de garganta 
em 22/01/2020. Exames de TC do tórax mostraram alterações semelhantes à pneumonia viral. Após 
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admissão, o paciente teve o diagnóstico confirmado de COVID-19 em 25/01/2020. A terapia antiviral 
e os antibióticos administrados não melhoraram sua condição (tosse, hemoptise e dispneia). Imagens 
de TC do tórax revelaram progressão da lesão pulmonar. Continuou a receber terapia antiviral e 
antibióticos, associados a imunoglobulina e oxigênio suplementar (3L/min). Foi tratado com MAH-O3 
em 15/02, sem relato de eventos adversos. Os pesquisadores relataram que o paciente se recuperou 
rapidamente, e após apresentar normalização dos exames laboratoriais e de imagens dos pulmões, 
deixou o hospital em 22/02/2020. Esses dois casos foram comparados com outros dois pacientes, 
de idades e gravidade da doença semelhantes, que não receberam MAH-O3. Foi descrito que esses 
últimos apresentaram maior duração de carga viral e maior tempo de internação hospitalar. Segundo 
os autores, os resultados desses 2 casos mostram que a ozonioterapia pode promover rápida 
recuperação do quadro clínico da COVID-19, com melhora das imagens de TC de tórax, e diminuição da 
carga viral e do tempo de internação. Concluem que a terapia com ozônio pode ser uma modalidade 
útil no controle da COVID-19; no entanto, alertam que estudos clínicos adicionais são necessários 
para determinar a eficácia, a dosagem ideal de ozônio e a duração apropriada do tratamento.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes 
foram descritas de forma superficial. As intervenções ou procedimentos de 
tratamento não foram claramente descritos; não há informação sobre as 
posologias dos fármacos utilizados durante o tratamento dos pacientes. A 
condição clínica do paciente pós-intervenção foi igualmente descrita de forma 
superficial. Por fim, a afirmação de que os pacientes que não receberam a 
terapia de MAH-O3 apresentaram maior duração de carga viral e maior tempo 
de internação hospitalar, quando comparado aos pacientes que receberam 
a MAH-O3, deve ser interpretada com muita cautela, uma vez que faltam 
informações (demográficas, clínicas, etc.) dos pacientes que não receberam a 
MAH-O3, necessárias para uma comparação livre de fatores de confusão.

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste artigo, os autores destacam eventos adversos das unhas associados ao tratamento com 
hidroxicloroquina (HCQ). Relembram três relatos de caso cujos pacientes apresentaram melanoníquia 
longitudinal após o tratamento com HCQ, um estudo transversal que não observou a associação 
de HCQ com essa alteração e uma revisão sistemática publicada por Sharma et al. relatando que 
alterações nas unhas podem ser extremamente raras.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 3/6 critérios foram atendidos. Como principal limitação, pode-se 
destacar a falta de discussão a respeito dos dados encontrados.
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LOPINAVIR
ESTUDOS DE FARMACODINÂMICA E FARMACOCINÉTICA \ ITÁLIA

Neste artigo, os autores discorrem sobre o tratamento da COVID-19 com lopinavir/rotinavir, 
sobretudo por que os tratamentos atualmente propostos se baseiam em resultados de experimentos 
in vitro. Argumentam que deve ser considerada a medida IC90, pois, no IC50, ainda há replicação viral 
e é necessário um ajuste devido a concentração de proteínas plasmáticas. Assim, baseado em análises 
de farmacodinâmica e farmacocinética, concluem que a dosagem utilizada atualmente é inferior à ideal 
para tratamento da COVID-19, porém tomando-se cuidado devido ao risco inaceitável de toxicidade.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliação de estudos de farmacocinética. 
Em leitura crítica, os autores levantam pontos importantes que devem ser 
considerados para a determinação da dose a ser explorada em ensaios clínicos 
e o por quê de resultados negativos até o momento.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/20 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19 
Brasil II: Pacientes Graves

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/20 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/20 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - 
INI/FIOCRUZ

5 01/04/20 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/20 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/20 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/20 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/20 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/20 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



15

Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/20 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em 
Terapia Intensiva

12 04/04/20 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de 
SARS-CoV2

Sociedade Benef. Israelita Bras. –  
Hospital Albert Einstein

13 04/04/20 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/20 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus 
(SARS-CoV2) — Brace Corona trial

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/20 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/20 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/20 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/20 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/20 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/ 
FIOCRUZ Minas

21 11/04/20 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/20 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/20 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/20 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de 
infecção pelo novo Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

27 17/04/20 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/20 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/20 Hidroxicloroquina e Lopinavir/ Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC mg
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/20 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/20 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/20 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 27/04/2020 Estudo clínico de fase I para o uso de celulas-tronco mesenquimais em pacientes com Covid-19. Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — HCPA/UFRGS

35 30/04/2020 Avaliação das Características Clínicas, Laboratoriais e Prognóstico de Pacientes com Lesão Cardíaca 
Infectados pelo COVID-19 ou Cardiotoxicidade pelo Tratamento com Hidroxicloroquina ou 
Azitromicina: CORONAHEART Registry

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo — 
HCFMUSP

36 04/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da infecção 
pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antônio Prudente 
Hospital A. C. Camargo Cancer Center

37 04/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves Covid-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

38 04/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com Covid-19 e preditores de gravidade: Ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação 
Portuguesa de Beneficência — SP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

39 07/05/2020 Monitorização dos efeitos cardiovasculares da Hidroxicloroquina/Azitromicina em pacientes 
com COVID-19

Universidade Federal de São Paulo Unifesp

40 12/05/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira de Educação e Assistência

41 12/05/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

42 12/05/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

43 12/05/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz dediminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

44 15/05/20 O papel de intervenções de saúde tele-guiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 15/05/20 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

46 16/05/20 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

47 16/05/20 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

48 16/05/20 ESTUDO CONTROLADO DE FASE IIb, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO PARA AVALIAR EFICÁCIA E 
SEGURANÇA DA IVERMECTINA EM PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

49 19/05/20 AVALIAÇÃO DO USO DE IVERMECTINA ASSOCIADO A LOSARTANA PARA PROFILAXIA DE EVENTOS 
GRAVES EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA ATIVA E DIAGNÓSTICO RECENTE DE COVID-19.

Fundação Faculdade de Medicina

50 20/05/20 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

51 20/05/20 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

52 21/05/20 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°39

BUSCA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 17 ARTIGOS E 29 PROTOCOLOS

Não houve atualização na base Clinical Trials. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências:
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INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ ARGENTINA

Revisão sistemática que tem por objetivo avaliar a associação entre a ocorrência de estágio 
grave e fatal em pacientes com COVID-19 sob tratamento com inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptor da angiotensina (BRA) em comparação com nenhum 
tratamento ou outro anti-hipertensivo. Foram selecionados 15 estudos (21.614 participantes) para a 
metanálise, todos observacionais. A avaliação foi realizada na forma de desfecho composto: óbito, 
internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica ou progressão para pneumonia grave ou 
crítica. O uso de IECA e BRA diminui o risco desses desfechos em quase 20%, embora sem significância 
estatística: RR = 0,81 (IC 95%: 0,63 – 1,04); teste para o efeito geral: Z = 1,66, p = 0,10. Houve alta 
heterogeneidade entre os estudos, com I2 = 82%, Chi2 = 77,46, df = 14, p < 0,001. Em análise de 
subgrupos, não foram encontradas diferenças significativas quando foi excluído um estudo com baixa 
qualidade metodológica ou quando foram excluídos estudos não revisados por pares. É importante 
notar que na análise de subgrupos, foram incluídos apenas indivíduos hipertensos, e o uso de IECA/
BRA reduziu significativamente o risco do desfecho composto: RR = 0,73 (IC 95%: 0,56 – 0,96), teste 
para o efeito geral: Z = 2,25, p = 0,02; I2 = 65% (moderada). O gráfico de funil indicou algum grau de 
viés de publicação, com possível escassez de pequenos estudos que mostrassem o risco aumentado 
do uso de IECA/BRA. Os autores concluem que o uso de IECA/BRA não está associado a um risco 
aumentado de morte, internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica ou progressão para 
pneumonia grave em pacientes com COVID-19. Ademais, os autores concluem que grandes estudos 
prospectivos são necessários para ratificar os achados deste estudo, bem como explorar o efeito 
protetor, em potencial, dos inibidores do sistema renina-angiotensina em pacientes com a COVID-19. 
A partir desses resultados e conforme as recomendações das sociedades científicas, pacientes devem 
permanecer em tratamento de IECA/BRA durante a COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos e 1 critério foi não aplicável. Nos 
estudos selecionados, não foi possível fazer distinção entre os efeitos de IECA e 
de BRA, separadamente, pois a maioria dos estudos avaliou as duas classes de 
medicamentos juntas. Todos os estudos incluídos na metanálise foram estudos 
observacionais e retrospectivos, que resguardam alto risco de viés e alguns 
deles não foram revisados por pares. Muitos dos estudos selecionados não 
fizeram ajustes para potenciais fatores de confusão. Estudos em que não foram 
ajustadas a idade e as morbidades cardiovasculares, poderiam levar a resultados 
de maior risco, uma vez que essas variáveis estão associadas positivamente ao 
uso de IECA/BRA e ao pior prognóstico da COVID-19. Além disso, o estudo não 
revisado por pares e publicado no formato pré-impressão.
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4

HIDROXICLOROQUINA, LOPINAVIR/RITONAVIR, 
REMDESIVIR, CORTICOESTEROIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ ÍNDIA

O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar o efeito de várias modalidades de tratamento 
farmacológico [(hidroxicloroquina (HCQ), lopinavir/ritonavir (LOP/Rit), remdesivir (RDV), corticoesteroides 
(CST), etc.], em pacientes com pneumonia causada por COVID-19. A mortalidade por todas as causas, 
os eventos adversos totais, a melhora clínica geral e o tempo para melhora clínica foram os desfechos 
utilizados. Uma pesquisa bibliográfica foi realizada antes de 22/05/2020, em 8 bases de dados. Após 
triagem, 355 textos completos foram revisados quanto à elegibilidade. Oitenta e um estudos envolvendo 
44 estudos in vitro e 37 ensaios clínicos (8.662 pacientes com COVID-19) foram incluídos nesta revisão 
(apenas 21 foram incluídos na metanálise). Em relação aos resultados, em que uma metanálise pode ser 
efetuada, os autores relataram que o tratamento com LOP/Rit, quando comparado aos grupos controle, 
foi associado a um menor tempo médio para melhora clínica (SMD – 0,32; IC 95%, -0,57 a -0,06). Já o 
RDV, quando comparado ao placebo, foi associado à maior melhora clínica geral (RR 1,17; IC 95%, 1,07 
a 1,29). Por outro lado, a HCQ foi associada a menor melhora clínica geral (RR 0,88; IC 95%, 0,79 a 0,98) 
e maior tempo para melhora clínica (SMD – 0,64; IC 95%, 0,33 a 0,94). Além disso, foi apresentada 
maior mortalidade por todas as causas (RR 1,6; IC 95%, 1,26 a 2,03) e mais eventos adversos totais (RR 
1,84; IC 95%, 1,58 a 2,13). Em relação aos corticoesteroides, os autores relatam que não foi observada 
associação significativa entre seu uso, a mortalidade por todas as causas e o tempo para melhora 
clínica. A partir desses resultados, os autores sugerem que nenhum tratamento demonstrou benefício 
nítido em pacientes com COVID-19. O LOP/Rit e RDV, comparados aos controles, demonstraram alguns 
benefícios em relação a um menor tempo para melhora clínica e melhor melhora clínica geral, enquanto 
que o uso da HCQ, com ou sem azitromicina, pode estar associada a maior mortalidade por todas as 
causas, mais eventos adversos totais, menos melhora clínica geral e maior tempo médio para melhora 
clínica. Por fim, os autores informam que os resultados dos próximos grandes ensaios clínicos devem ser 
aguardados para que conclusões mais profundas possam ser tiradas.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos. Não há declaração explícita de que os 
métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, nem 
justificativas para possível desvio significativo do protocolo. As informações sobre 
o uso de uma estratégia abrangente de pesquisa bibliográfica foram parcialmente 
fornecidas. A descrição dos estudos incluídos também foi feita de forma parcial. 
Não foi apresentada uma lista de estudos excluídos, nem justificativas para tais 
exclusões. Não foram relatadas as fontes de financiamento para os estudos 
incluídos. Devido ao número limitado de estudos, foram incluídos nessa 
metanálise dados de ensaios clínicos randomizados, não-randomizados, coortes 
e casos controle, o que, segundo os próprios autores, não é aconselhável. Foi 
informado ainda que todas as medidas de resultado não puderam ser avaliadas, 
devido à escassez de literatura. Em adição, uma quantidade significativa de 
artigos incluídos nesta revisão estava em suas versões de pré-impressão, ou seja, 
ainda não havia sido revisada por especialistas.
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5

OSELTAMIVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL

Há um grande esforço direcionado para o reposicionamento terapêutico de drogas utilizadas 
para tratar outras doenças e que potencialmente podem ser usadas para tratamento das infecções 
por SARS-CoV-2. O oseltamivir é um inibidor potente e seletivo das neuraminidases utilizado na 
prevenção e tratamento da gripe por vírus influenza A e vírus influenza B. Embora este medicamento 
já esteja disponível no mercado, estudos clínicos são necessários para avaliar a eficácia e segurança 
do oseltamivir no tratamento da COVID-19. Desta forma, foi realizada uma revisão sistemática rápida 
sem metanálise com o objetivo de identificar, avaliar e elencar as melhores evidências científicas 
disponíveis sobre a eficácia e a segurança do oseltamivir no tratamento da COVID-19. Foram avaliados 
como desfechos: a) primários: mortalidade e melhora clínica; b) secundários: tempo de internação 
hospitalar (geral e UTI), eventos adversos e alta hospitalar. c) terciários: desfechos laboratoriais 
(redução de carga viral, níveis séricos de LDH e IL-6) e melhora radiológica. Dos 13 estudos que 
atendiam os critérios de elegibilidade, 12 referências foram excluídas (10 pelo delineamento, 1 pelo 
desfecho, 1 sem acesso ao texto completo). Foi incluído um estudo de coorte prospectivo e publicado 
no formato de pré-impressão. Nenhum estudo clínico randomizado foi encontrado com o uso de 
oseltamivir na COVID-19. Foi realizada a avaliação da qualidade metodológica do estudo incluído 
e este apresentou limitações metodológicas importantes. Além disso, foi realizada a metodologia 
GRADE a fim de avaliar a certeza da evidência para os desfechos acima descritos e, como resultado, 
obteve-se a certeza da evidência foi considerada baixa para todos os desfechos incluídos. Os autores 
concluem que a partir desses resultados, a eficácia e a segurança do uso de oseltamivir em pacientes 
com infecção por SARS-CoV-2 ainda são consideradas incertas.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 10/16 critérios foram atendidos, e 4 critérios não foram aplicáveis. O 
estudo foi bem conduzido e algumas fragilidades foram identificadas: a seleção 
e a extração dos dados dos artigos foram realizadas por somente uma revisora. 
Há um possível viés pela exclusão de referências em outras línguas diferentes 
do inglês, espanhol e português. O protocolo da revisão sistemática não foi 
registrado previamente.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O objetivo foi avaliar a associação de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 
incluindo inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores de 
angiotensina (BRA) com mortalidade por COVID-19 em pacientes com hipertensão. Foram coletados 
dados de 2.065.805 indivíduos (idade média de 58,73 anos; 53,4% do sexo masculino). Pacientes com 
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6

hipertensão tomando inibidores do SRAA tinham 35% menos chances de morrer de COVID-19 em 
comparação com pacientes com hipertensão que não tomavam inibidores do SRAA (RR = 0,65, IC 95%: 
0,45 – 0,94). Para explorar a associação do COVID-19 e classes específicas de inibidores do SRAA, foi feita 
uma análise de subgrupos de BRA e IECA, separadamente, nos estudos que os forneceram. Estimativas 
combinadas de razão de risco de BRA e IECA mostraram um risco menor, mas não significativo, de morte 
por COVID-19 (RR = 0,93, IC 95%: 0,70 – 1,22) e IECA (RR = 0,65, IC 95%: 0,32-1,30). Os autores concluem 
que pacientes com hipertensão arterial sistêmica que tomam inibidores do SRAA estão protegidos da 
mortalidade por COVID-19 em comparação com pacientes hipertensos que não tomam inibidores do 
SRAA. Além disso, recomendam que os pacientes que tomam inibidores do SRAA para gerenciar suas 
doenças crônicas podem continuar a agir de acordo com as diretrizes atuais de tratamento e com base 
no julgamento clínico de seus profissionais de saúde.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 14/16 critérios foram atendidos. Trata-se de um estudo bem conduzido 
e, como limitação, tem-se que os autores não mencionaram a fonte de 
financiamento dos estudos incluídos ou a lista dos estudos excluídos.

GLICOCORTICOIDES
COORTE RETROSPECTIVA \ ESPANHA

Neste estudo observacional, os autores investigaram o impacto do uso de corticoesteroides 
sobre a mortalidade hospitalar, em uma grande série de pacientes com pneumonia causada por 
SARS-CoV-2. O papel dos esteroides sobre a mortalidade hospitalar, quando comparado a grupos 
controle, foi determinado por meio de análises univariáveis e multivariáveis, e ajustadas por um 
escore de propensão. Os tempos de sobrevivência foram estimados pelo método de Kaplan–Meier, 
e a diferença entre os grupos foi comparada por meio de um teste de log-rank. Segundo os autores, 
durante o período do estudo, 463 de 848 pacientes hospitalizados com pneumonia por COVID-19 
preencheram os critérios de inclusão. Entre eles, 396 pacientes consecutivos (46,7%) foram tratados 
com esteroides, e 67 pacientes que não receberam esteroides, serviram como grupo controle. A 
mortalidade global foi de 15,1%. O tempo médio para tratamento com esteroides desde o início dos 
sintomas foi de 10 dias (IQR: 8 a 13). A mortalidade intra-hospitalar foi menor nos pacientes tratados 
com esteroides do que nos controles (13,9% [55/396] versus 23,9% [16/67], OR = 0,51 [IC 95%: 0,27 
a 0,96], p = 0,044). O tratamento com esteroides reduziu a mortalidade em 41,8% em relação a 
nenhum tratamento com esteroides (RR = 0,42 [0,048 a 0,65). O tratamento inicial com 1 mg/kg/dia 
de metilprednisolona (ou equivalente) versus pulsos de esteroides não foi associado à mortalidade 
hospitalar (13,5% [42/310] versus 15,1% [13/86], OR = 0,880 [IC 95%: 0,449 – 1,726] , p = 0,710). Em 
relação à gravidade da síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o tratamento com esteroides foi 
benéfico em pacientes com SRAG moderada a grave, mas também foi observada uma tendência para 
uma melhor sobrevida nos casos com SRAG leve, embora não tenha atingido significância estatística, 
possivelmente devido ao pequeno tamanho da amostra. Como conclusões, os autores informam que 
os resultados observados mostram que a sobrevida de pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2 
é maior em pacientes tratados com glicocorticoides do que naqueles não tratados. A mortalidade 
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7

hospitalar não foi diferente entre os esquemas iniciais de 1 mg/kg/dia de metilprednisolona (ou 
equivalente) e pulsos de glicocorticoides. Sendo assim, os autores apoiam o uso de glicocorticoides 
na infecção por SARS-CoV-2.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
08/11 critérios foram atendidos. O tempo de acompanhamento dos pacientes 
não foi relatado. Não foi informado se o acompanhamento dos pacientes foi 
completo, nem informações sobre perda de seguimento. Não foram descritas 
estratégias para lidar com um possível acompanhamento incompleto dos 
pacientes. Por se tratar de uma coorte com dados de um único centro, os 
resultados precisam de validação externa. Por fim, o momento ideal para a 
administração dos esteroides, o subconjunto de pacientes com a melhor relação 
risco/benefício, e as posologias apropriadas para o tratamento da pneumonia 
por COVID-19 ainda precisam ser elucidados.

ÁCIDO ACÉTICO
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ ITÁLIA

Inalação de solução aquosa de ácido acético para tratar os sintomas da gripe comum é um tratamento 
popular na Itália. Dessa forma, os autores exploraram o uso dessa terapia histórica nas fases mais precoces 
da COVID-19. Foram incluídos pacientes com exame de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2: grupo 1 
usou o tratamento padrão, hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir, e o grupo 2 usou hidroxicloroquina e 
desinfetante nasal de ácido acético na concentração de 0,34%. O grupo 2 foi prospectivo, e o grupo 1, 
retrospectivo. A solução foi preparada pelos pacientes em casa, usando 3,5 colheres de sobremesa (35 
ml) de vinagre (6% de ácido acético) em 500 ml de água fervente. Os pacientes foram instruídos a inalar 
a fumaça da solução pelo nariz, usando um dispositivo por 10 minutos, duas vezes ao dia. As inalações 
também poderiam ser realizadas usando uma tigela com uma toalha sobre a cabeça. O seguimento foi de 
15 dias. Os sintomas foram avaliados por meio de um questionário. Vinte e nove pacientes foram incluídos: 
14 pacientes no grupo 1, com idades entre 33 e 73 anos; e 15 pacientes no grupo 2 (tratamento com ácido 
acético), com idades entre 49 e 80 anos. A adesão ao tratamento foi de 100% nos dois grupos; e não foram 
relatados eventos adversos relacionados à inalação. No grupo 1, todos os pacientes apresentaram tosse 
e febre, enquanto no grupo 2, sete relataram sintomas leves e oito pacientes, tosse e febre. No grupo 1, 
um paciente foi hospitalizado devido a gravidade dos sintomas, enquanto 13 pacientes relataram melhora 
após 15 dias. Sete dos 13 pacientes tiveram RT-PCR negativo para SARS-CoV-2 aos 15 dias. No grupo 2, ao 
fim do seguimento, todos os pacientes relataram melhora dos sintomas e 12/15 pacientes apresentaram 
resultado negativo para SARS-CoV-2, enquanto 3/5 dos pacientes restantes ainda eram positivos. O dobro 
do número de pacientes apresentou melhora nos sintomas individuais no grupo 2 do que no grupo 1, 
embora os números sejam pequenos para análise estatística. Em todos os casos, a inalação de ácido 
acético foi bem tolerada, embora isso tenha sido um dado coletado somente por auto-relato. Os autores 
concluem que a desinfecção com ácido acético parece ser uma terapia adjuvante promissora, barata, de 
fácil administração e bem tolerada em casos de COVID-19 não grave.6
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8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental 
Studies (non-randomized experimental studies), 5 de 9 critérios foram atendidos. 
O grupo 2 era composto de pacientes mais velhos, portanto os grupos não eram 
seguramente comparáveis. Ademais, os participantes não estavam recebendo o 
mesmo tratamento, além da intervenção de interesse. É possível que a falta do 
uso de lopinavir/ritonavir no grupo 2 tenha algum efeito que não foi levado em 
consideração. Ademais, os desfechos foram aferidos por meio de auto-relato, o 
que não é uma maneira confiável. Por fim, não houve análise estatística.

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA, 
IMUNOSSUPRESSORES E ESTEROIDES
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Ainda não está claro se os pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) apresentam risco 
aumentado de COVID-19 ou se há um efeito protetor paradoxal devido, em parte, ao uso de hidroxicloroquina. 
Este é a primeira série de casos sobre características e curso clínico da COVID-19 em pacientes com LES 
nos EUA. Dezoito pacientes com LES apresentaram diagnóstico ou suspeita de COVID-19, sendo que 16 
deles fazem parte da Coorte de Lúpus de Columbia, que tem um total de 450 pacientes. Dez pacientes 
tiveram infecção por SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR. Os outros oito pacientes apresentaram sintomas 
clínicos altamente sugestivos de COVID-19, mas não foram testados. A maioria dos pacientes (15 [83%]) 
estava em uso de imunossupressores, sete (39%), de esteroides, 13 (72%), de hidroxicloroquina ou 
cloroquina e 11 (61%) apresentavam nefrite por lúpus. Quatro (43%) dos 7 pacientes que necessitaram 
de hospitalização estavam tomando hidroxicloroquina ou cloroquina na linha de base; 10 (91%) dos 11 
pacientes que não foram hospitalizados estavam tomando esses medicamentos. Três pacientes que não 
tomavam antimaláricos quando diagnosticados com COVID-19 foram tratados com um curso de 5 a 7 
dias de 400 a 600 mg/dia de hidroxicloroquina. Todos os pacientes hospitalizados receberam antibióticos 
empiricamente. Três pacientes com hipoxemia grave (dois necessitaram de ventilação não invasiva e 
um necessitou de intubação mecânica invasiva) também receberam metilprednisolona intravenosa em 
altas doses (dois pacientes receberam 1 mg/kg por 5 dias e um paciente recebeu 1000 mg por 3 dias) 
e tocilizumabe (1 – 2 doses de 6 – 8 mg/kg). Um paciente melhorou e dois continuaram gravemente 
doentes, apesar da diminuição dos marcadores inflamatórios. Os resultados sugerem que 16 (4%) dos 450 
pacientes da Coorte de Lúpus da Colômbia desenvolveram COVID-19 sintomática, em comparação com o 
risco comunitário sugerido de 2% na cidade de Nova York. Manifestações mais graves do COVID-19, que 
afetaram 2 (0,4%) dos 450 pacientes da Coorte de Lúpus Columbia, foram associadas a altas concentrações 
de IL-6 e opacidades multifocais na radiografia de tórax. O uso de imunossupressores antes da internação 
no hospital não pareceu influenciar a gravidade da infecção.7
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 05/10 
critérios foram atendidos. Um critério não pôde ser aplicado, uma vez que não 
houve análise estatística de dados no estudo. A condição não foi mensurada de 
maneira padrão para todos os participantes incluídos na série de casos, visto 
que 10 tinham disgnóstico confirmado e 8 não foram testados, tinham apenas 
diagnóstico clínico. Não há clareza se a inclusão dos participantes foi de forma 
consecutiva e se ocorreu de forma completa.

TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores trazem o relato de nove casos de pacientes que receberam tocilizumabe para tratar 
COVID-19. A média de idade foi de 60 anos (37 – 88 anos). Todos os pacientes foram admitidos 
de 7 a 10 dias após início dos sintomas, exceto o Paciente 4, que foi transferido de outro hospital. 
Todos os pacientes, exceto um, foram transferidos para UTI. A média de tempo de permanência na 
UTI foi de 10 dias e 5 pacientes fizeram uso de ventilação mecânica. Dois pacientes faleceram na 
UTI. Um dos pacientes, após ser administrado com tocilizumabe, sofreu uma parada cardíaca. Após 
a administração do tocilizumabe, foi observada melhora clínica em 7 pacientes, com diminuição 
progressiva do suporte de oxigênio ou extubação bem-sucedida. Além disso, a maioria dos pacientes 
obteve uma melhora nos marcadores inflamatórios dentro de sete dias após o uso de tocilizumabe. 
Os achados clínicos dentre os pacientes que administraram uma ou duas doses não apresentaram 
diferenças, bem como para os resultados de melhora dos marcadores inflamatórios e da diminuição 
progressiva da necessidade de oxigênio em uma semana após a administração de tocilizumabe. Ainda 
permanece incerto o momento exato da administração de tocilizumabe na COVID-19. Não se sabe se a 
administração precoce de tocilizumabe poderia prevenir ou diminuir a gravidade da descompensação 
respiratória. Diante do exposto, os autores sugerem que são necessários estudos a fim de definir o 
momento ideal e a dose da administração de tocilizumabe.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 04/10 
critérios foram atendidos, e 1 critério foi não aplicável. A forma de inclusão 
de casos não está claramente descrita. O autor não descreveu se a inclusão 
de casos foi completa. Os métodos diagnósticos para os parâmetros clínicos 
não foram descritos, bem como a evolução desses parâmetros. Os autores 
mostraram de forma clara os critérios de elegibilidade para o uso de inibidor de 
IL-6, mas não para os critérios de elegibilidade dos pacientes no estudo.
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LOPINAVIR/RITONAVIR, HIDROXICLOROQUINA, ESTEROIDE 
E TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Neste estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 51 anos, submetida a transplante renal 
em julho de 2017. Os antecedentes médicos incluíam pneumonia, hipertensão arterial, hipotireoidismo e 
infecção recorrente do trato urinário (ITU). Em 10 de março de 2020, ela foi internada na emergência com 
febre (38,4 °C), mal-estar, tosse seca e dor no peito. Após teste de PCR, foi diagnosticada com COVID-19. 
Assim, o protocolo hospitalar para COVID-19 foi iniciado. No dia 1, o tratamento com lopinavir/ritonavir 
(400mg/100mg duas vezes ao dia) e hidroxicloroquina (400 mg duas vezes ao dia) foi iniciado e mantido 
por 7 e 10 dias, respectivamente. Os medicamentos imunossupressores, ciclosporina e everolimus, que 
a paciente tomava foram interrompidos, enquanto a prednisolona foi aumentada de 5 mg para 40 mg 
por dia. Apesar das culturas microbiológicas negativas, foi iniciada antibioticoterapia empírica de amplo 
espectro. Profilaxia antitrombótica (heparina de baixo peso molecular) também foi introduzida no dia 6. 
Os sintomas respiratórios estavam ausentes até a paciente desenvolver hipóxia progressiva com piora da 
função respiratória. Os exames laboratoriais revelaram níveis séricos de IL-6 de 147 pg/mL (valor normal 
< 7 pg/mL). Após a administração de tocilizumabe (8 mg/kg por via intravenosa), a paciente permaneceu 
apirética com função respiratória estável nas 48 horas subsequentes. No décimo dia, os sintomas 
respiratórios da paciente pioraram e ela foi submetida a ventilação não invasiva e oxigenoterapia nasal 
de alto fluxo por 3 dias, após a qual necessitou de intubação para ventilação mecânica e foi internada 
na unidade de terapia intensiva. Após 72 horas de sedação, iniciou-se o desmame e a paciente extubou 
com sucesso após 10 dias de ventilação mecânica (dia 24). A paciente recebeu alta no dia 50 com função 
normal do enxerto renal, sem febre e saturação periférica de oxigênio de 96% no ar ambiente.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados. Os autores não descreveram os aspectos 
demográficos da paciente e não discutiram possíveis fatores de confusões 
relacionadas às várias terapias administradas concomitantemente.

INTERFERON ALFA 1B, RIBAVIRINA, ARBIDOL, MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA, OSELTAMIVIR, AGENTES 
ANTIBACTERIANOS, AZITROMICINA
SÉRIE DE CASOS \ CHINA

O objetivo do estudo foi analisar retrospectivamente as características, tratamento e desfecho de 
casos pediátricos no Hospital Infantil de Wuhan. Os casos foram pacientes pediátricos que receberam 
alta do Hospital de 8 de dezembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 e foram diagnosticados com 
COVID-19 por RT-PCR. Um total de 75 pacientes recebeu alta e nenhum morreu até 29 de fevereiro. 
A idade média foi de 6,06 anos (intervalo de 1 mês a 15 anos). Com exceção da febre (53,3%) e tosse 
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seca (61,3%), outros sintomas clínicos foram menos comuns. Todos os casos receberam exame de 
TC de tórax. A maioria das crianças (58,7%) não apresentou complicações, 32,0%, 6,7% e 2,7% dos 
pacientes tiveram uma, duas e três complicações, respectivamente. Havia 42 pacientes co-infectados 
com outros patógenos, incluindo mycoplasma pneumoniae (28 casos), bactérias (3 casos), vírus 
influenza B (3 casos), vírus influenza A (1 caso), adenoviridae (2 casos), citomegalovírus (1 caso) e vírus 
sincicial respiratório (1 caso). Todos os pacientes receberam nebulização com interferon α1b humano 
recombinante. Em oito casos (10,7%), incluindo os pacientes graves e críticos, foram administrados 
concomitantemente com ribavirina (10 mg/kg/d bid, I.V.). Vinte e três pacientes (30,7%) receberam 
medicina tradicional chinesa (MTC) para terapia antiviral, dos quais 14 eram pneumonia leve, e o 
restante eram infecções agudas das vias aéreas superiores ou infecções assintomáticas. Além disso, 5 
casos (6,7%) com pneumonia leve receberam arbidol por via oral (10 mg/kg/dia para crianças < 50 kg; 
0,6g/dia para crianças com 50 kg), indicado para infecção causada pelo vírus influenza em crianças. A 
maioria das crianças se recuperou em duas semanas, o que pode ser atribuído à menor gravidade nas 
crianças do que nos adultos. Os resultados da terapia antiviral no COVID-19 precisam ser avaliados 
em uma amostra maior de pacientes pediátricos.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
08/10 critérios foram atendidos. Dois critérios não puderam ser aplicados. Uma 
vez que a inclusão dos casos foi retrospectiva, não foi possível inserir os casos 
de maneira consecutiva e também avaliar a inclusão completa dos casos.

APREMILAST (INIBIDOR DE FOSFODIESTERASE-4)
RELATO DE CASO \ RÚSSIA

Neste artigo, os autores relatam o caso de um paciente, homem, de 61 anos com psoríase moderada 
por quase 15 anos, tratado inicialmente por fototerapia UVA com psoralênicos (PUVA) e tratamento 
sistêmico convencional, incluindo metotrexato. Há 8 meses, iniciou terapia, por via oral, com o inibidor da 
fosfodiesterase-4, apremislat, na dose de 30 mg (2 vezes ao dia), o que o levou à remissão completa. Em 
meados de abril/2020, sua esposa e filhos, que vivem juntos com o paciente, foram diagnosticados como 
positivos para SARS-CoV-2, após desenvolverem sintomas característicos da infecção, incluindo tosse, 
febre (38,5-39,1°C), pneumonia intersticial bilateral, mialgia, anosmia e fadiga. Apesar do contato próximo 
e prolongado com os familiares durante o auto-isolamento, e a despeito de todos os riscos inerentes 
de contrair a COVID-19, associados à vulnerabilidade adicional devido à idade elevada, o paciente não 
apresentava os sintomas de infecção. Devido ao contato com familiares infectados, o paciente ficou em 
quarentena por 14 dias, sendo testado positivo para o coronavírus após exame de RT-PCR. Os achados 
da tomografia (TC) de tórax não revelaram alterações pulmonares. O curso da infecção apresentado pelo 
paciente, segundo os autores, pode ser considerado o resultado do tratamento prévio com o apremilast. 
Os pesquisadores supõem que o fármaco tenha se acumulado no organismo do paciente, resultando em 
um efeito preventivo contra a COVID-19. Esta possibilidade pode ser explicada pelo mecanismo de ação do 
apremilast, que possui a seguinte sequência: inibição da fosfodiesterase, aumento dos níveis intracelulares 
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de AMPc e diminuição da expressão do fator de necrose tumoral (TNF-α), que é relatado como sendo 
acentuadamente aumentado durante a COVID-19. Como conclusão, os autores sugerem que o tratamento 
com o apremilast pode desempenhar um papel protetor contra a evolução da infecção por SARS-CoV-2. 
No entanto, alertam que novas investigações são necessárias para confirmar essa hipótese.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
não foram claramente descritas no artigo. O histórico do paciente antes do 
tratamento e sua evolução clínica foram descritos de forma superficial. Não 
há informação sobre eventos adversos (danos) ou imprevistos decorrentes do 
tratamento com o apremilast.

TROCA PLASMÁTICA TERAPÊUTICA (TPT)
SÉRIE DE CASOS \ CHINA

O objetivo foi analisar retrospectivamente a eficácia da troca plasmática terapêutica (TPT) em três 
casos pediátricos do Hospital Infantil de Wuhan. Três pacientes (sexo masculino, 44, 55 e 64 anos), com 
síndrome do desconforto respiratório agudo relacionado a COVID-19 confirmada por qRT-PCR e tomografia 
computadorizada do tórax, receberam vários tratamentos antivirais, incluindo arbidol (200 mg três vezes 
ao dia) e interferon alfa-2b (inalação por atomização, 5 milhões de unidades duas vezes ao dia) no primeiro 
serviço. Além disso, cada paciente recebeu tratamento de TPT entre 1 e 3 dias após serem transferidos 
para o outro hospital. O tempo de internação foi de 14, 15 e 22 dias, respectivamente. O tempo desde 
o início dos sintomas até a recuperação variou de 18 a 25 dias. Um dia após o tratamento, os valores da 
PCR diminuíram mais de 70% e os níveis de IL-6 também foram reduzidos para o intervalo de referência 
normal. Após o tratamento, os valores da razão neutrofilto-linfócito diminuíram significativamente. 
Quatro ou cinco dias após o tratamento, todos os pacientes mudaram para receber oxigênio de baixo 
fluxo. Após um dia com oxigênio de baixo fluxo, todos os pacientes podiam respirar o ar ambiente sem 
a necessidade de suplementação de oxigênio. Cerca de dez dias depois do TPT, todos os três pacientes 
atenderam aos critérios de alta, incluindo testes de ácido nucleico negativos duas vezes, com temperatura 
normal superior a 3 dias, não apresentando sintomas respiratórios e com melhora das lesões pulmonares, 
conforme imagens tomográficas. Em conclusão, como método eficiente e rápido para remover os fatores 
inflamatórios anormalmente elevados, a troca plasmática terapêutica pode ser uma terapia de resgate 
em um paciente grave com COVID-19 com dificuldade respiratória aguda, pois melhora a função de 
coagulação, complementa albumina e corrige distúrbios imunológicos.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
06/10 critérios foram atendidos. Não há clareza se os casos foram incluídos 
consecutivamente e se houve inclusão completa. Além disso, não foram 
reportadas informações sobre as características demográficas dos pacientes. 
Reporta apenas uma análise estatística para o parâmetro PaO2/FiO, mas não 
indica o método utilizado, impossibilitando a avaliação desse critério.
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CORTICOSTEROIDES (METILPREDNISOLONA)
RELATO DE CASO \ CHINA

Trata-se do relato de dois casos graves de COVID-19 e da discussão de questões relacionadas ao uso de 
corticosteroides para o tratamento da infecção por SARS-CoV-2. O primeiro caso é de um homem, 41 anos, sem 
comorbidades ou vícios, que recebeu tratamento antiviral com arbidol, hidroxicloroquina e ribavirina. Antibióticos 
de amplo espectro (moxifloxacino e imipenem) foram utilizados para prevenir infecções secundárias. Como a 
condição clínica do paciente foi se deteriorando, 9 dias depois da internação foi administrado metilprednisolona 
(40 mg 2x/dia IV) por 4 dias, com remissão dos sintomas. O segundo caso é um homem, 71 anos, cujos 
tratamentos foram semelhantes ao caso 1, exceto pelo arbidol. Meropenem foi usado para prevenir infecções 
secundárias. O tratamento com metilprednisolona foi iniciado 29 dias após a internação, inicialmente na dose 
de 40 mg 2x/d IV por 3 dias, depois 1x/dia por 3 dias. Em seguida, foi prescrito dosagem oral de 8 a 16 mg por 
dia por 14 a 17 dias, até descontinuação. Em seguida, os autores discutem que ainda não há um consenso 
sobre o uso de corticosteroides para tratamento da COVID-19 e, por isso, nem proibição nem recomendação 
são aconselháveis. Por isso, sugerem o uso de baixas doses de corticosteroides e que a decisão de uso deve ser 
baseada na análise do curso clínico de cada paciente, achados laboratoriais, achados radiológicos e, se disponível, 
exames patológicos. Os autores concluem que ainda é necessário um estudo controlado randomizado bem 
projetado que estratifique pacientes com gravidade da doença para tratar a COVID-19 com eficácia.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados. Cabe destacar que relatos de caso não fornecem 
evidências robustas para tomada de decisão.

TERAPIA COM CÉLULAS-TRONCO
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

A terapia com células-tronco tem sido utilizada no tratamento de várias doenças, incluindo as síndromes 
respiratórias. Nesta revisão, os autores detalham o uso dessa terapia e relatam casos de pacientes com COVID-19 
tratados com células-tronco. Dois estudos demonstraram a eficácia e segurança das células-tronco mesenquimais. 
Em ambos os casos, a terapia celular foi transplantada por via intravenosa em pacientes diagnosticados com 
COVID-19. Após o tratamento, os pacientes apresentaram melhora significativa da função pulmonar e dos 
demais sintomas relacionados à enfermidade. Além disso, houve aumento dos linfócitos periféricos, diminuição 
significativa do nível da proteína C reativa e do TNF-α, e o desaparecimento da hiperatividade das células imunes 
secretoras de citocinas. Com esses achados e baseado no sucesso de tratamento de outras infecções, os autores 
sugerem que esta terapia possa ser aplicada com mais frequência em pacientes com COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Esse estudo 
apresenta uma robusta revisão sobre o tratamento da COVID-19 com células-tronco. 
No entanto, os autores citaram apenas dois estudos que fizeram uso dessa terapia 
no tratamento de pacientes com COVID-19. Apesar dos autores demonstrarem 
eficácia desses estudos, eles não foram bem detalhados nessa revisão.
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HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ FRANÇA

Os autores comentam sobre a possibilidade de usar a hidroxicloroquina como quimioprofilaxia contra 
a COVID-19 para profissionais de saúde, uma vez que esses trabalhadores são particularmente expostos à 
doença. Como fator de risco adicional para essa classe, os autores citam que a demografia médica no âmbito 
da OCDE indica que 30% dos médicos têm mais de 55 anos. A alta taxa de infecção entre trabalhadores da 
saúde é preocupante, pois, quando infectados, eles precisam se afastar do trabalho por pelo menos 14 dias, 
o que deixa uma força de trabalho já cansada ainda mais defasada. Os autores citam que essa preocupação 
é acentuada em países em desenvolvimento, onde há pouca disponibilidade de equipamentos de proteção 
individual, e a perda dessa força de trabalho qualificada pode ter graves consequências. Portanto, os 
autores defendem que a quimioprofilaxia deveria ser considerada para a COVID-19. Os autores citam que 
a hidroxicloroquina é comumente prescrita para profilaxia contra a malária em áreas endêmicas, e poderia 
ser usada por vários anos. Dessa forma, seria razoável prescrever esse medicamento como profilaxia para 
profissionais de saúde expostos a COVID-19. Outro fator a ser considerado seria que a profilaxia daria uma 
“segurança psicológica” que poderia reduzir o estresse entre esses profissionais, sendo que o estresse 
é um fator que pode aumentar a desregulação imune. Os autores citam que, na Índia, esse protocolo 
de hidroxicloroquina para profissionais de saúde já foi adotado, como recomendação empírica, e não 
baseada em resultados de um ensaio clínico. Citam também um ensaio clínico iniciado na França com 900 
participantes, para avaliar a profilaxia contra COVID-19 com hidroxicloroquina e azitromicina. Portanto, 
sugerem que é necessário uma avaliação clínica de quimioprofilaxia com hidroxicloroquina contra a 
COVID-19, para saber a dose ideal e o balanço entre riscos e benefícios.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 5 de 6 critérios foram atendidos. A principal limitação do 
texto é que os autores não são dá área de infectologia, expertise do artigo de 
opinião que escreveram.

DIVERSAS TECNOLOGIAS
RELATO DE CASO \ CHIPRE

Trata-se do relato de caso de um paciente caucasiano de 58 anos com HIV que desenvolveu uma 
infecção grave por SARS-CoV-2. O tratamento antirretroviral antes da internação era composto por 
elvitegravir, cobicistate, emtricitabine e tenofovir, que foi mantido durante todo o período. Na internação, 
foi iniciado o tratamento com levofloxacina (750 mg 1x/dia) e oseltamivir (75 mg 2x/dia), enquanto 
aguardavam os resultados das análises por PCR para o SARS-CoV-2. A confirmação foi só no 6º dia de 
internação, na 3ª amostra de swab nasofaríngeo. A partir de então, foi administrada azitromicina (500 mg 
1x/dia) e cloroquina (500 mg 2x/dia) e o oseltamivir foi interrompido. O paciente desenvolveu síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), e foi iniciado piperacilina-tazobactam (4,5g 4x/dia) e vancomicina (dose 
inicial de 1750mg seguida de 1000mg 3x/dia). Devido à febre persistente, o tratamento antimicrobiano 
foi atualizado para meropenem (2gr 3x/dia) e gentamicina (400mg 1x/dia), e, após falha na resposta, foi 
administrado tratamento antifúngico empírico com caspofungina (70mg ao dia). O paciente respondeu 
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e permaneceu afebril após o dia 24 do hospital. Além desses tratamentos, o paciente ainda recebeu 
enoxaparina devido ao aumento da concentração plasmática de dímero-D, porém, a dose e duração 
não foram mencionadas. Após 30 dias, o paciente pôde ser extubado e transferido para uma área de 
reabilitação.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
4/8 critérios foram atendidos. Apesar de trazer um relato de caso bem sucedido 
de um paciente HIV positivo, o tratamento foi bastante variado, dificultando a 
extrapolação de dados. Além disso, relatos de caso não fornecem evidências 
robustas que possam auxiliar na tomada de decisão.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÁFRICA DO SUL E ÍNDIA

Devido à pandemia da COVID-19, hospitais e médicos prescrevem cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina 
(HCQ) como tratamento da infecção por SARS-CoV-2. O impacto benéfico da HCQ (200 mg, três vezes 
por dia, durante 10 dias) ou do combinado HCQ mais azitromicina (AZ) (500 mg no primeiro dia, seguidos 
por 250 mg por dia pelos próximos quatro dias) foi verificado na negatividade viral no sexto dia, em um 
estudo aberto com 36 pacientes. Em outro estudo, também na França, os autores relataram que, em dia 
6 após a inclusão, 70% dos pacientes foram curados com HCQ em comparação com 12,5% nos pacientes 
do grupo controle (p = 0,001). Dois ensaios clínicos demonstraram resultados parciais positivos da CQ 
em relação ao lopinavir/ritonavir em pacientes chineses com COVID-19. Além disso, um estudo também 
apontou que a CQ foi eficaz na inibição da exacerbação de pneumonia, melhorando a imagem pulmonar 
e na depuração viral. Porém, há outros estudos que relatam que a CQ e HCQ não seriam benéficas para 
tratamentos de pacientes com COVID-19. Um ensaio brasileiro demonstrou que os pacientes tratados 
com altas doses tiveram prolongamento mais grave do intervalo QT e tendência à letalidade mais alta 
em comparação com doses baixas. Um segundo estudo, com 84 pacientes tratados com a combinação 
HCQ e AZ encontraram uma mudança estatisticamente significativa no prolongamento do intervalo 
QT, sendo que 11% dos pacientes tiveram aumento superior a 500 ms. O terceiro estudo avaliou 368 
pacientes divididos em três grupos: HCQ, HCQ mais AZ e controle. Os autores deste estudo concluíram 
que não houve evidências da eficácia do HCQ isoladamente ou em combinação com o AZ. Além disso, 
a mortalidade foi maior nos pacientes que receberam apenas HCQ (27,8%) e na combinação de HCQ 
+ AZ (22,1%), enquanto significativamente menor no grupo controle (11,4%). Diante dos resultados 
ambíguos alcançados por esta terapia até o momento, os autores sugerem esperar pelos dados dos 
grandes ensaios clínicos com HCQ e CQ para utilização ou não dessa terapia.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Em análise 
crítica, trata-se de uma revisão sobre o tratamento da COVID-19 com CQ e HCQ 
que traz evidências robustas, apesar do nível de evidência baixo desse tipo de 
estudo. Os estudos apontados pelos autores, principalmente pelos desenhos e 
tamanho amostral, não permitem assegurar que esta terapia seja benéfica ou 
não para o tratamento de pacientes com COVID-19.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 27/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04401423/EUA Angiotensina 1-7 TXA127 Placebo Ainda não recrutando 26/05/2020 Columbia University

2 NCT04401579/EUA Antiviral; 
Antineoplásico

Remdesivir + Baricitinib Remdesivir + 
placebo

Recrutando 26/05/2020 National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases 
(NIAID)

3 NCT04400890/EUA Suplemento de dieta Resveratrol + Vitamina 
D3

Placebo + Vitamina 
D3

Ainda não recrutando 26/05/2020 Marvin McCreary, MD; 
Mount Carmel Health 
System

4 NCT04401202/Arábia 
Saudita 

Suplemento de dieta  Nigella sativa Sem comparador Recrutando 26/05/2020 King Abdulaziz University

5 NCT04402866/Reino 
Unido

 Antineoplásico TD-0903 (inibidor de 
todas as Janus kinase)

Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Theravance Biopharma

6 NCT04403269/França Imunoterapia Imunoglobulina Sem comparador Recrutando 27/05/2020 Versailles Hospital

7 NCT04401410/EUA Terapia celular Células T específicas para 
vírus (VSTs) parcialmente 
compatíveis com HLA

Sem comparador Ainda não recrutando 26/05/2020 Baylor College of Medicine; 
Center for Cell and Gene 
Therapy, Baylor College of 
Medicine; The Methodist 
Hospital System; AlloVir

8 NCT04403646/
Argentina

Suplemento de dieta ARBOX Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Hospital de Clinicas José de 
San Martín; SILVATEAM

9 NCT04404426/França Suplemento de dieta  L -citrulline Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Rennes University Hospital

10 NCT04402970/EUA Medicamento para 
fibrose cística

Dornase Alfa Tratamento padrão Ainda não recrutando 27/05/2020 University of Missouri-
Columbia

11 NCT04402203/
Bangladesh

Antiviral  Favipiravir Tratamento padrão Recrutando 26/05/2020 Bangladesh Medical 
Research Council (BMRC)

12 NCT04401475/País não 
declarado

Inibidor de TLR4  EB05 + Tratamento 
padrão

Tratamento padrão Ainda não recrutando 26/05/2020 Edesa Biotech Inc.|JSS 
Medical Research Inc.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 27/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

13 NCT04401293/EUA Anticoagulante Terapia de 
anticoagulação com 
Heparina de baixo peso 
molecular em dose 
completa

Terapia profilática/
intermediária com 
HBPM ou heparina 
não fracionada

Recrutando 26/05/2020 Northwell Health

14 NCT04403477/
Bangladesh

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 27/05/2020 Bangabandhu Sheikh Mujib 
Medical University, Dhaka, 
Bangladesh; Dhaka Medical 
College

15 NCT04402957/Canadá Anti-inflamatório LSALT peptide Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Arch Biopartners Inc.

16 NCT04401527/EUA Vasodilatador Nitrito de sódio 
intravenoso

Placebo Ainda não recrutando 26/05/2020 Hope Pharmaceuticals

17 NCT04400929/
Singapura

Imunoestimulador Sargramostim (fator 
estimulador de 
colônias de macrófagos 
de granulócitos 
recombinantes)

Placebo Ainda não recrutando 26/05/2020 Singapore General Hospital

18 NCT04400799/
Alemanha e Suíça

Anticoagulante Enoxaparina Sem comparador Ainda não recrutando 26/05/2020 University of Zurich; 
University Hospital 
Inselspital, Berne; University 
Hospital, Geneva; Centre 
Hospitalier Universitaire 
Vaudois; University Hospital, 
Basel, Switzerland; Oncology 
Institute of Southern 
Switzerland; Clinica 
Luganese Moncucco

19 NCT04401150/Canadá Antioxidante Vitamina C Placebo Ainda não recrutando 26/05/2020 Universit√© de 
Sherbrooke|Lotte & John 
Hecht Memorial Foundation
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 27/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

20 NCT04403100/Brasil Antimalárico; antiviral Hidroxicloroquina; 
Lopinavir/Ritonavir; 
Hidroxicloroquina + 
lopinavir/ritonavir 

Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Cardresearch; Cytel Inc.; 
Cardresearch – Cardiologia 
Assistencial e de Pesquisa 
LTDA

21 NCT04402060/EUA Imunoterapia APL-9 (Inibidor de 
complemento C3)

Placebo Ainda não recrutando 26/05/2020 Apellis Pharmaceuticals, Inc.

22 NCT04403243/
Federação Russa

Antigotoso; 
Antineoplásico

Colchicine; Ruxolitinibe; 
Secukinumabe 

Tratamento padrão Recrutando 27/05/2020 Lomonosov Moscow State 
University Medical Research 
and Educational Center

23 NCT04400838/Reino 
Unido

Vacina  ChAdOx1 nCoV-19; 
ChAdox1 n-CoV vacina 
de baixa dose; ChAdOx1 
nCoV-19 + impulso; 

vacina MenACWY; 
vacina MenACWY + 
impulso;

Ainda não recrutando 26/05/2020 University of Oxford

24 NCT04402944/EUA Medicamento para 
fibrose cística

Pulmozyme (Dornase 
Alfa)

Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Boston Children‚Äôs 
Hospital|Brigham and 
Women's Hospital

25 NCT04403685/Brasil Imunomodulador Tocilizumabe Tratamento padrão Recrutando 27/05/2020 Beneficência Portuguesa 
de São Paulo; Hospital do 
Coração; Hospital Israelita 
Albert Einstein; Hospital 
Sirio-Libanes; Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz; 
Brazilian Research In 
Intensive Care Network; 
Hospital Moinhos de Vento; 
Brazilian Clinical Research 
Institute

26 NCT04403555/Egito Antiparasitário; 
Antibiótico

 Ivermectina + Doxiciclina Cloroquina Ainda não recrutando 27/05/2020 Tanta University

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



21

Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 27/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

27 NCT04404218/Canadá Suplemento de dieta Extrato de Açaí Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 University Health Network, 
Toronto; University of 
Toronto

28 NCT04404361/País não 
declarado

Antineoplásico  Pacritinib (Inibidor de 
janus quinase)

Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 CTI BioPharma

29 NCT04404634/EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 27/05/2020 Yale University; NYU 
Langone Health; Albert 
Einstein College of Medicine
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



27

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



28

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

62 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

63 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

64 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

65 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

66 26/05/2020 Estudo de prevalência do coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia ¿ hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°40

BUSCA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 11 ARTIGOS E 14 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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*Não compreende uma tecnologia.
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3

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E PERU

Nesta revisão sistemática os autores procuraram resumir as evidências sobre os benefícios e 
malefícios da hidroxicloroquina (HCQ) ou cloroquina (CQ), utilizadas no tratamento ou profilaxia da doença 
por coronavírus 2019 (COVID-19). Para tal, foram selecionados estudos em qualquer idioma que relataram 
desfechos de eficácia ou segurança a partir do uso de HCQ ou CQ, em qualquer ambiente, em adultos 
ou crianças com suspeita de COVID-19, ou em risco de infecção por SARS-CoV-2. A partir de uma busca 
sistemática em 10 bases de dados bibliográficos: PubMed (via MEDLINE), EMBASE (via Ovid), Scopus, Web 
of Science, Cochrane Library, bioRxiv, pré-prints, ClinicalTrials.gov, Plataforma Internacional de Registro de 
Ensaios Clínicos da Organização Mundial da Saúde e o Registro de Ensaios Clínicos da China. Os autores 
selecionaram 23 artigos publicados entre 01/12/2020 e 08/05/2020. Foram incluídos nessa revisão 
4 ensaios clínicos randomizados, 10 estudos de coorte e 9 séries de casos que avaliaram os efeitos do 
tratamento com esses medicamentos. Nenhum estudo selecionado avaliou o efeito profilático da HCQ ou 
CQ, no combate à COVID-19. Como resultados, os autores relatam que as evidências encontradas foram 
conflitantes, e insuficientes em relação à demonstração do efeito desses medicamentos sobre desfechos 
como mortalidade por todas as causas, progressão para forma grave da doença, sintomas clínicos e 
eliminação virológica. Vários estudos descobriram que pacientes tratados com HCQ desenvolveram 
prolongamento do intervalo QTc (500 ms ou mais), mas a proporção de pacientes com esse achado variou 
entre os estudos. Dois estudos avaliaram a eficácia da CQ 1, que comparou a dose mais alta (600 mg 
duas vezes ao dia por 10 dias) com a dose mais baixa (450 mg duas vezes ao dia no dia 1 e uma vez 
ao dia por 4 dias), foi interrompido devido à observação de que essas doses mais altas aumentaram a 
letalidade e os casos de prolongamento do intervalo QTc. Um estudo observacional, que comparou adultos 
com COVID-19 recebendo 500 mg de CQ, uma ou duas vezes ao dia, com pacientes que não receberam 
CQ encontrou uma menor resolução da febre e menor benefício em relação à eliminação virológica. Em 
conclusão, os autores informam que as evidências encontradas no período compreendido por esta revisão 
são insuficientes, e muitas vezes conflitantes, em relação aos benefícios e malefícios do uso da HCQ ou CQ 
no tratamento da COVID-19. Por fim, informam que é ainda não é possível determinar o equilíbrio entre os 
benefícios e os danos advindos do tratamento com esses medicamentos.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 09/16 critérios foram atendidos. Três critérios não foram aplicados 
nesta avaliação da qualidade, uma vez que não houve meta-análise dos dados 
coletados. Não fica claro na revisão se a pergunta da pesquisa e os critérios de 
inclusão incluíram os componentes PICO (população, intervenção, comparador, 
desfechos). Não há declaração explícita de que os métodos de revisão foram 
estabelecidos antes da realização da revisão, nem justificativas para possível 
desvio significativo do protocolo. As informações sobre o uso de uma estratégia 
abrangente de pesquisa bibliográfica foram parcialmente fornecidas. Não 
foi apresentada uma lista de estudos excluídos, nem justificativas para tais 
exclusões. Não foram relatadas as fontes de financiamento para os estudos 
incluídos nesta revisão. Por fim, segundo os próprios autores, poucos foram os 
estudos controlados incluídos nesta revisão. Em adição, o controle de fatores 
confusão dos estudos observacionais incluídos foi inadequado.
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4

IECA/BRA
METANÁLISE \ CHINA

Os autores realizaram uma meta-análise dos estudos de referências disponíveis a fim de explorar 
se o uso de IECA/BRA está associado à gravidade e à mortalidade pela COVID-19 em pacientes com 
hipertensão. O desfecho primário avaliado foi a gravidade da COVID-19 e o desfecho secundário foi 
a mortalidade pela COVID-19. Foram incluídos nove estudos, todos observacionais e com pontuação 
variando de 6 a 8 de 9 critérios, de acordo com a classificação da escala Newcastle-Ottawa Scale, o 
que remete boa qualidade metodológica. Ao todo, 3936 participantes hipertensos e com COVID-19 
foram avaliados. Resultados: a comparação dos grupos que não fizeram uso de IECA/BRA com o grupo 
em tratamento com IECA/BRA, não demonstrou associação com a severidade da doença (OR 0,71, IC 
95%, 0,46 – 1,08, p = 0,11, I2 59%), embora tenha apresentado uma menor mortalidade pela COVID-19 
nos pacientes com hipertensão (OR 0,57, IC 95% 0,38 – 0,84, p = 0,004, I2 0). Os autores concluem 
que a terapia IECA/BRA não tem efeito sobre o desfecho de gravidade da COVID-19. Eles sugerem que 
essa terapia pode diminuir a mortalidade na doença COVID-19. Portanto, os autores reiteram que os 
pacientes em uso de IECA/BRA devam continuar com seu tratamento durante o quadro da COVID-19. 
São necessários ensaios clínicos randomizados a fim de confirmarem os achados deste estudo, de 
modo que os resultados dessa meta-análise são de estudos observacionais.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 6/16 critérios foram atendidos. As fragilidades encontradas foram: a 
população, a presença de grupo comparador e os desfechos não foram claramente 
descritos; não está explícito se os métodos de revisão foram estabelecidos antes 
da realização da revisão, bem como a meta-análise foi apresentada em forma de 
carta; os autores não explicaram sobre a seleção dos artigos, mas descreveram que 
somente estudos observacionais foram incluídos; os autores não demonstraram 
as seleções dos artigos para o estudo, bem como não descreveram os estudos 
incluídos e as justificativas dos excluídos; os autores não descrevem os possíveis 
vieses dos estudos selecionados, bem como as suas fontes de fomentos; não são 
discutidos os resultados encontrados; eles relatam que não foi observado viés de 
publicação significante no gráfico funil plot e não demonstram o gráfico.

REMDESIVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nesta revisão sistemática os autores levantaram dados da literatura e ensaios clínicos em 
andamento com remdesivir. Após exclusão, restaram apenas ensaios clínicos. Os autores incluíram 
sete ensaios clínicos em andamento e de recrutamento de remdesivir (100 – 200 mg I.V.]. Os seguintes 
desfechos primários foram identificados: pacientes que receberam alta (n = 2); tempo para melhora 
do estado clínico (n = 2); saturação melhorada de O2 (n = 2); normalização da temperatura corporal 
(n = 2); e estado clínico (n = 1). Os resultados secundários em todos os estudos identificados incluíram 
documentação de eventos adversos. Espera-se que os ensaios da fase 3 sejam concluídos entre abril 
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5

de 2020 e 2023. Portanto, apesar de haver dados de estudos in vitro e pré-clínicos que suportem o 
uso do remdesivir (não avaliados por esta revisão), a eficácia clínica do remdesivir para o tratamento 
de COVID-19 e os possíveis efeitos colaterais permanecem a serem definidos.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 05/16 critérios foram atendidos (03 não são aplicáveis pois não feita 
meta-análise). Como os resultados encontrados por esta revisão tratam-se de 
ensaios clínicos em andamento, ainda é necessário que os mesmos cheguem 
ao fim e tenham os resultados publicados para que uma conclusão a respeito 
da eficácia, ou não, do remdesivir possa ser feita.

REMDESIVIR
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ ESTADOS UNIDOS, ITÁLIA, ESPANHA, ALEMANHA, HONG KONG, SINGAPURA, COREIA DO SUL E TAIWAN

Trata-se de um estudo multicêntrico, randomizado, aberto de fase III a fim de avaliar a eficácia e 
segurança do tratamento com remdesivir por 5 ou 10 dias em pacientes com estágio grave da COVID-19. 
Os participantes tinham infecção confirmada para SARS-CoV-2 por PCR, sem uso de ventilação mecânica e 
exames radiológicos com evidência de pneumonia. Foram randomizados 397 participantes na proporção 
de 1:1, grupo de 5 dias de tratamento com 200 participantes e no grupo de 10 dias de tratamento com 
197 participantes. Ambos os grupos receberam uma dose única intravenosa de 200 mg de remdesivir no 
primeiro dia e nos dias subsequentes receberam 100 mg de remdesivir, uma vez por dia, durante 4 ou 9 
dias, conforme grupo alocado. À critério médico, continuaram a terapia de suporte. Os pacientes foram 
acompanhados até o dia 14. O desfecho primário foi a avaliação clínica do participante no dia 14 com 
uma escala de 1 – 7 (1 refere-se à morte e 7 não hospitalizado) e como desfecho secundário, foi avaliada a 
proporção de participantes com eventos adversos ocorridos após a primeira dose de remdesivir e até 30 
dias após a última dose. Os resultados: A mediana de tratamento foi de 5 dias (intervalo interquartil, 5 a 5) 
no grupo de 5 dias e no grupo de 10 dias, a mediana de tratamento foi de 9 dias (intervalo interquartil, 5 a 
10). Os participantes que estavam no grupo de 10 dias de tratamento demonstraram um estado clínico pior, 
com significância estatística, quando comparado ao grupo de 5 dias (p = 0,02). Como desfecho primário, 
no dia 14 foi avaliado o quadro clínico dos pacientes: no grupo de 5 dias, obteve-se uma melhora clínica 
de 2 pontos ou mais na escala 1 – 7 em 64% dos pacientes e de 54% no grupo de 10 dias. Ao realizar uma 
análise ajustada do quadro clínico basal dos participantes de ambos os grupos, a distribuição do quadro 
clínico foi semelhante entre os grupos no dia 14, bem como para outros desfechos de eficácia, (p = 0,14). 
Numericamente, mais pacientes tiveram alta hospitalar no grupo de 5 dias do que no grupo de 10 dias (60% 
vs. 52%) e a mortalidade foi numericamente menor (8% vs. 11%). Como desfecho secundário, o evento 
adverso mais comum foi náusea, com 37/397 (9%), piora da insuficiência respiratória, com 33/397 (8%), 
nível elevado de alanina aminotransferase, com 26/397 (7%) e constipação 26/397 (7%). As porcentagens 
de pacientes que experimentam eventos adversos foram semelhantes nos dois grupos: 70% no grupo de 
5 dias e 74% no grupo de 10 dias. Resultados semelhantes foram observados para os eventos adversos de 
grau 3 ou mais graves: 30% no grupo de 5 dias e 43% no grupo de 10 dias. Os autores concluem que não há 
diferença de eficácia quando se realiza o tratamento em 5 dias ou em 10 dias com remdesivir em pacientes 
com estágio grave, sem ventilação mecânica, da COVID-19.4
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo tem risco de viés moderado a alto. 1) 
Geração da sequência aleatória: Informação insuficiente sobre o processo de 
geração da sequência aleatória para permitir julgamento, caracterizando risco 
de viés incerto. Os autores citam que a randomização não foi estratificada; 2)
ocultação de alocação: o estudo não relata essa informação, o que caracteriza risco 
de viés incerto; 3) Cegamento de participantes e profissionais: estudo aberto. Os 
autores não descrevem se os participantes e os profissionais de saúde receberam 
cegamento quanto aos dias de tratamento de cada grupo, o que caracteriza alto 
risco de viés; 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: mencionam cegamento 
de avaliadores de desfechos, mas não há informação suficiente sobre medidas 
utilizadas, caracterizando risco de viés incerto; 5) Desfechos incompletos: não 
houve perda de dados dos desfechos, caracterizando baixo risco de viés; 6) Relato 
de desfecho seletivo: os desfechos previstos no protocolo foram relatados no 
estudo, caracterizando baixo risco de viés. De acordo com os autores, algumas 
fragilidades apontadas que resguardam alto risco de viés são a aparente 
tendência dos melhores resultados no grupo dos 5 dias quando comparado ao 
grupo de 10 dias, que pode ser devido a pacientes com a doença mais severa 
quando randomizados estarem no grupo de 10 dias. Embora não seja critério de 
inclusão no estudo, 13 pacientes necessitaram de ventilação mecânica e desses, 
9 ficaram alocados no grupo de 10 dias. Os autores expõem que as diferenças nos 
desfechos podem ser devido às características basais dos participantes entre os 
grupos e não pelo período de uso do remdesivir. O estudo não foi realizado com 
um grupo controle. Uma limitação importante é ausência da realização de testes 
para a carga viral de SARS-CoV-2 durante e após a alta hospitalar.

LOPINAVIR/RITONAVIR
ESTUDO DE COORTE \ FRANÇA

Nesta coorte retrospectiva, os autores avaliaram 31 pacientes que receberam pelo menos uma 
dose de lopinavir/ritonavir (LPV/r) para tratamento da COVID-19. A idade média dos pacientes foi de 63 
anos (IQR, 51-78) anos e 71% eram homens. A terapia com LPV/r foi iniciada nas primeiras 48 horas após 
a hospitalização e tempo médio para iniciar o LPV/r após o início dos sintomas foi de 8 dias (IQR, 7 a 10 
dias). A duração do tratamento com LPV/r foi de 7 dias (IDR, 3-8). Ao final do tratamento com LPV/r, cinco 
pacientes haviam se recuperado, oito pacientes foram transferidos para unidade de terapia intensiva ou 
morreram, 17 ainda estavam hospitalizados dependendo de oxigênio e um paciente havia sido transferido 
para outro hospital. A concentração plasmática de LPV/r dos 28 pacientes analisados (três não tinham 
ensaios plasmáticos disponíveis) variou de 4.732 a 35.012 ng/mL. Esse resultado foi maior do que os 
valores apresentados em pacientes com HIV (4.000 ng/mL a 9.000 ng/mL). Todos, exceto dois pacientes, 
tinham concentração plasmática acima do limite superior dos intervalos de concentração observado em 
pacientes com HIV. O tratamento com LPV/r foi descontinuado antes do final do curso programado para 
14 pacientes (45%), devido reações adversas ao medicamento e limitação ou falecimento do paciente. 
Os autores acreditam que este é o primeiro trabalho que aponta a elevada concentração plasmática de 
LPV/r em pacientes com COVID-19. E que mais estudos são necessários para avaliar esse achado.5
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
4 de 11 critérios foram atendidos. Os autores compararam o grupo de 31 
pacientes com COVID-19 com pacientes com HIV. No entanto, não relataram 
quantos indivíduos foram avaliados, como foram selecionados e como foram 
expostos. Este estudo ainda não foi avaliado por pares.

HIDROXICLOROQUINA
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL \ CANADÁ

Objetivo do estudo foi quantificar o grau de polifarmácia e a carga de medicamentos potencialmente 
inapropriados (MPIs) que adultos idosos hospitalizados estão tomando e quais interagem com a 
hidroxicloroquina. Foi realizada reanálise dos dados da coorte de pacientes com 65 anos ou mais inscritos 
no estudo piloto MedSafer. Primeiramente, foram identificados pacientes que tomavam medicamentos 
com interações medicamentosas potencialmente prejudiciais com a hidroxicloroquina, podendo excluí-
los da participação em um ensaio clínico para COVID-19. Posteriormente, foi identificado medicamentos 
sinalizados pelo MedSafer como potencialmente inapropriados e elaboramos orientações sobre o 
gerenciamento de medicamentos, contemplando o uso de hidroxicloroquina. Dos 1001 pacientes, 
590 (58,9%) estavam recebendo um ou mais medicamentos em casa que poderiam interagir com 
a hidroxicloroquina e desses 255 (43,2%) foram sinalizados como potencialmente inapropriados 
pela ferramenta MedSafer. As classes mais comumente prescritas com interações conhecidas foram 
medicamentos antidiabéticos (330/1001, 33%), inibidores seletivos da recaptação de serotonina/
noradrenalina (SSRIs/SNRIs) (173/1001, 17,3%), antipsicóticos (típicos e atípicos) (136/1001, 13,6%) e 
antiarrítmicos, como digoxina e amiodarona (64/1001, 6,4%). A interação mais séria identificada foi o 
risco de prolongamento do intervalo QTc e morte súbita. Uma interação comum, mas menos grave, 
era um risco de hipoglicemia que requer maior monitoramento. A redução do limiar convulsivo e as 
interações farmacocinéticas levando ao aumento dos níveis de hidroxicloroquina eram incomuns. 
Com base na identificação das medicações mais comumente usadas pelos idosos, foram elaboradas 
recomendações para o gerenciamento desses medicamentos em pacientes com COVID-19 que podem 
receber tratamento com hidroxicloroquina. As recomendações incluem a retenção de doses baixas de 
antipsicóticos/antidepressivos durante a terapia, monitoramento de QTc e otimização de eletrólitos 
com o uso continuado de agentes prolongadores de QTc e monitoramento de glicose com medicações 
concomitantes para diabetes. A preocupação com a polifarmácia é emergente na era do COVID-19, 
pois, agora, mais do que nunca, devemos examinar as listas de medicamentos de adultos mais velhos, 
com foco na otimização e na interrupção dos MPIs, particularmente aqueles que podem interagir com 
possíveis terapias com COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 5/8 critérios foram atendidos. Como o estudo traz apenas 
uma abordagem descritiva de possíveis interações medicamentosas entre 
medicamentos utilizados por idosos e hidroxicloroquina, itens como fatores 
de confusão, estratégias para lidar com esses fatores e análise estatística não 
puderam ser avaliados.
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TOCILIZUMABE E CORTICOSTEROIDES
SÉRIE DE CASOS \ ESPANHA

Neste estudo, os autores relatam os casos de 58 pacientes diagnosticados com COVID-19 grave 
e tratados com tocilizumabe (TCZ) e corticosteroides. A idade média foi de 60,6 anos e 42 pacientes 
(72,4%) eram do sexo masculino. Desses pacientes, 19 (32,4%) estavam internados em unidade de 
terapia intensiva e 8 (13,8%) morreram. A terapia com corticosteroides foi administrada de três a cinco 
dias em 57 pacientes (98,3%). Os autores observaram que a mortalidade dos pacientes dependeu do 
momento de administração dos corticosteroides. Quando essa terapia foi administrada antes do TCZ, 
9,1% dos pacientes morreram. Quando iniciada no mesmo dia, 16,1% dos pacientes morreram. E 
quando administrada após início da terapia com TCZ, 25% dos pacientes morriam. Como conclusão, 
os autores relatam que a compreensão do momento certo do início de uma terapia é necessária para 
melhor orientar os médicos a tratarem pacientes com COVID-19. E que este estudo demonstra que o 
uso de corticosteroides antes da fase inflamatória da doença apresenta melhores resultados.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
5/10 critérios foram contemplados. Os dados demográficos e os históricos 
dos pacientes não foram claramente descritos. Além disso, os resultados das 
intervenções foram fragilmente discutidos e os autores não mencionaram 
quais testes estatísticos foram realizados.

RITUXIMABE
RELATO DE CASO \ SUÍÇA

Neste artigo, os autores relatam o caso de uma paciente de 77 anos com COVID-19, sob 
imunossupressão com rituximabe, que foi internada após histórico de febre durante 5 semanas (até 38,5°C), 
hipotensão (80 mmHg sistólica na auto-aferição), dispneia ocasional e tosse seca intermitente. Dois anos 
antes, ela foi diagnosticada com granulomatose e poliangiite (GPA) apresentando otite média, sinusite e 
artrite, para as quais havia recebido repetidos ciclos de rituximabe. Estava em tratamento diário com 5 
mg de prednisona e 20 mg de metotrexato (semanal). Outras medicações incluíam ácido fólico, cálcio e 
vitamina D3, pantoprazol, rosuvastatina, zolendronato e amoxicilina com ácido clavulânico. Na admissão, o 
exame clínico não revelou sinais de GPA ativa. A temperatura corporal era de 37,7°C, a saturação periférica 
de oxigênio a 100%, a pressão arterial de 110/70 mmHg e a ausculta torácica normal. Após a realização de 
2 exames de RT-PCR, os resultados deram positivo para infecção por SAR-CoV-2. Durante a hospitalização, 
a paciente continuou a se queixar de fadiga e hipotensão. A febre e tosse melhoraram, contudo, uma 
tomografia computadorizada (TC) de tórax exibiu novas opacificações bilaterais em vidro fosco, mas a 
paciente continuou sem precisar de suprimento de oxigênio, e afebril. Nos dias 5 e 6 após a admissão, 
dois novos exames consecutivos de RT-PCR deram negativos para SARS-CoV-2, e a paciente recebeu alta. O 
teste sorológico para SARS-CoV-2 não detectou IgG antiviral, 1 dia após a eliminação do vírus. Segundo os 
autores, essa paciente imunossuprimida, com risco maior de desenvolver uma forma grave de COVID-19, 
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apresentou apenas uma doença leve, apesar da alveolite comprovada. Embora a magnitude e a velocidade 
da resposta de anticorpos antivirais não estejam associadas à gravidade da COVID-19, os autores destacam 
que a completa falta de anticorpos antivirais pode ter prevenido a forma grave da doença nesta paciente. 
Informam que também não podem excluir a participação do tratamento adicional com metotrexato na 
mitigação de danos a órgãos de origem imunológica. A paciente eliminou com sucesso a infecção por 
SARS-CoV-2 independente da produção específica de anticorpos. Como conclusão, os autores informam 
que mais estudos são necessários para determinar o papel dos anticorpos antivirais e da imunossupressão 
na lesão de órgãos durante a COVID-19 e na eliminação viral do SARS-CoV-2.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
não foram claramente descritas no artigo. Não foi descrito por quanto tempo 
a paciente foi tratada com rituximabe, antes da infecção por SARS-CoV-2. Não 
foram informadas as posologias de todos os medicamentos administrados à 
paciente. Não há informação sobre eventos adversos (danos) ou imprevistos 
decorrentes dos tratamentos prescritos para a paciente.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Interferon beta, hidroxicloroquina, azitromicina, ceftriaxona, lopinavir/ritonavir, 
metilprednisolona, tocilizumabe, cefditoren: Trata-se de relato de caso, no qual uma mulher de 
49 anos com obesidade mórbida (sem outros antecedentes relevantes) foi admitida na UTI, devido 
a insuficiência respiratória grave. A radiografia de tórax mostrou opacidades pulmonares bilaterais. 
O RT-PCR foi positivo para SARS-CoV-2. A paciente necessitou de suporte ventilatório invasivo 
por 24 dias. Durante esse período, foi iniciado tratamento com interferon beta (250 mg/24h), 
hidroxicloroquina (200 mg/12h); azitromicina (500 mg/24 h), ceftriaxona (2 g/12 h), lopinavir/
ritonavir (800 – 200/24 h); metilprednisolona (40 mg/12h) e tocilizumabe (dose única de 600 mg). 
Após extubação, a paciente foi transferida para a enfermaria, permanecendo assintomática. Todos os 
medicamentos foram interrompidos, exceto a metilprednisolona (reduzida para 16 mg por dia). Sete 
dias depois, piora respiratória foi observada com tosse e crepitação na ausculta pulmonar. Foi iniciado 
tratamento empírico com cefditoreno (400 mg/12h). No dia seguinte, a paciente teve febre (38,4 
ºC). Os exames de sangue revelaram neutrofilia e nível de proteína C reativa alto. Ao exame físico, 
observou-se erupção macular avermelhada confluente, no tronco, pescoço, face, braços e dobras 
axilares. Pequenas pústulas comuns se desenvolveram sobre as máculas. Foi emitido o diagnóstico 
de Pustulose Exantemática Generalizada Aguda (AGEP). Portanto, o cefditoreno foi interrompido e 
a metilprednisolona foi aumentada (0,3 mg/kg/dia). As lesões cutâneas melhoraram juntamente 
com o estado geral da paciente. O cefditoreno foi o provável culpado. Reações adversas cutâneas 
graves (SCARs) constituem um grupo de dermatose de alta morbidade. Entre eles, a AGEP consiste 
no início agudo da febre e uma erupção maculopapular, geralmente dentro de 48 horas após tomar 
o medicamento responsável. Antibióticos são a principal causa de AGEP. A retirada do medicamento 
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suspeito é seguida pela rápida resolução dos sintomas. Os autores acreditam que os corticosteroides 
poderiam ter impedido o desenvolvimento inicial de AGEP. Ao redor da pandemia de COVID-19, 
muitas dermatoses estão sendo relatadas como possivelmente induzidas por SARS-CoV-2. Os autores 
destacam a importância de considerar outras etiologias.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 8 
de 8 critérios foram atendidos. A limitação do artigo é que se trata de um relato 
de caso dentro de uma carta ao editor. Dessa forma, apesar de atender a todos 
os critérios de qualidade, é bastante enxuto, e poderia ter explorado mais o 
assunto e como os autores chegaram a conclusão que a manifestação cutânea 
era causada pelo medicamento e não pela COVID-19.

HZVSF-V13
RELATO DE CASO \ COREIA

Trata-se de relato de caso no qual foi feito o uso compassivo da variante humanizada do fator 
supressor de vírus 13 (hzVSF-v13) em dois pacientes com pneumonia grave por COVID-19. O primeiro 
caso era um homem com 29 anos, sem comorbidades. Foi administrado o hzVSF-v13 no 21º, 23º e 
27º dias de doença (50, 200 e 200 mg, respectivamente), com remissão da carga viral melhora dos 
sintomas e marcadores inflamatórios após 6, 7 e 9 dias do final do tratamento, respectivamente. O 
segundo caso era um homem de 81 anos que estava em hemodiálise intermitente devido doença 
renal em estágio terminal. O tratamento com 100 mg de hzVSF-v13 aconteceu no 11º e 13º dia da 
doença, com melhora dos sintomas e marcadores inflamatórios desde a primeira dose e remissão da 
carga viral após 4 dias do tratamento. Ambos estavam usando lopinavir e ritonavir como tratamento 
e não apresentaram efeitos adversos à infusão com hzVSF-v13.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
4/8 critérios foram atendidos. Como principal limitação, deve-se apontar a 
maneira superficial que os casos foram apresentados. Os autores justificam que 
esses achados justificam ensaios clínicos controlados por placebo para avaliar a 
eficácia do hzVSF-v13 contra o COVID-19.

GERENCIAMENTO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO*
REVISÃO NARRATIVA \ CANADÁ

O objetivo desta revisão narrativa foi fornecer orientações práticas para o gerenciamento de 
Tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes hospitalizados com suspeita ou confirmação de 
infecção por COVID – 19. A pesquisa com os especialistas foi realizada usando uma única abordagem 

*Não compreende uma tecnologia.
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11

de avaliação transversal, com a expectativa de que todos (100%) participantes selecionassem uma 
opção de gerenciamento pré-especificada ou indicassem, através da categoria “outra opção”, qual 
era gerenciamento alternativo de preferência. Após avaliação das preferências coletadas e dados 
da literatura, para o diagnóstico de TEV, recomenda-se CTPA, V/Q scan, venografia por ressonância 
magnética, ultrassonografia Doppler com base no índice clínico de suspeita. Ultrassonografia de 
cabeceira no ponto de atendimento ou ecocardiografia também pode ser combinada (50% dos 
entrevistados). Sobre estratégias de tromboprofilaxia para TEV em pacientes com COVID-19 não 
internados em UTI indica-se tromboprofilaxia de rotina com HNF ou HBPM em dose padrão deve 
ser usada após avaliação cuidadosa do risco de sangramento, com HBPM como agente preferido dos 
entrevistados. A HBPM em dose intermediária também pode ser considerada (30% dos entrevistados). 
Para profilaxia de TEV em pacientes com COVID-19 internados em UTI é indicado tromboprofilaxia 
de rotina com HNF ou HBPM (dose profilática) e deve ser feita após avaliação cuidadosa do risco 
de sangramento. Dose intermediária HBPM (50% dos entrevistados) também pode ser considerada 
em pacientes de alto risco. Pacientes com obesidade, conforme definido pelo peso corporal real 
ou pelo IMC, devem ser considerados para um aumento de 50% na dose de tromboprofilaxia. 
Tromboprofilaxia multimodal com métodos mecânicos deve ser considerada (60% dos entrevistados). 
Para tratamento TEV em pacientes hospitalizados, diretrizes já estabelecidas devem ser usadas como 
HBPM em ambiente hospitalar e DOACs pós alta. Os regimes anticoagulantes não devem mudar com 
base apenas nos níveis do dímero D. Este documento de orientação baseou-se em consenso e pode 
fornecer orientações úteis para profissionais de saúde que gerenciam problemas relacionados à TEV 
em pacientes hospitalizados com COVID-19.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta disponível para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, e conforme reconhecimentos dos próprios 
autores, o processo de condução do estudo não foi interativo, o que pode ter 
produzido declarações de orientações não apoiadas por todos os especialistas. 
Além disso, nem sempre é possível extrapolar as recomendações para todos os 
países, pois têm seus protocolos, infraestruturas diferentes e suas limitações. 
No entanto, perante as incertezas dessa nova patologia (COVID-19), pode ser 
ferramenta válida para orientações dos profissionais no manejo de eventos 
tromboembólicos associado ao coronavírus.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04405310/ México Imunoterapia Plasma convalescente Plasma comum Recrutando 28/05/2020 Grupo Mexicano para el 
Estudio de la Medicina 
Intensiva; Hospital General 
Naval de Alta Especialidad 
– Escuela Medico Naval; 
National Institute of 
Pediatrics, Mexico; Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias

2 NCT04406389/ Reino 
unido

Anticoagulantes Dose de profilaxia 
intermediária com 
Enoxaparina; Heparina 
não fracionada;  
Fondapariniux; 
Argatrobana

Dose terapêutica 
de anticoagulação

Ainda não recrutando 28/05/2020 Weill Medical College of 
Cornell University

3 NCT04405102/ País 
não declarado

Imunonodulador  Ozanimod Tratamento padrão Ainda não recrutando 28/05/2020 François Lellouche; Celgene; 
Bristol-Myers Squibb; Laval 
University

4 NCT04405908/ País 
não declarado

Vacina SCB-2019; SCB-2019 
with AS03 adjuvant; 
SCB-2019 with CpG 
1018 adjuvant plus Alum 
adjuvant

Em indivíduos em 
diferentes idades

Ainda não recrutando 28/05/2020 Clover Biopharmaceuticals 
AUS Pty Ltd

5 NCT04405739/ País 
não declarado

Antiviral  EIDD-2801 Placebo Ainda não recrutando 28/05/2020 Ridgeback Biotherapeutics, 
LP

6 NCT04405076/ EUA Vacina mRNA-1273 Placebo Recrutando 28/05/2020 ModernaTX, Inc.; Biomedical 
Advanced Research and 
Development Authority

7 NCT04405843/ País 
não declarado

Antiparasitário Ivermectina Placebo Ainda não recrutando 28/05/2020 Centro de Estudios en 
Infectogía Pediatrica
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 28/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

8 NCT04405570/ EUA Antiviral  EIDD-2801 Placebo Ainda não recrutando 28/05/2020 Ridgeback Biotherapeutics, 
LP

9 NCT04405271/ 
Argentina

Antirretrovirais Emtricitabine/ Tenofovir 
Alafenamide 

Placebo Ainda não recrutando 28/05/2020 Hospital Italiano de Buenos 
Aires; Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI) 
(Argentine Society of 
Infectious Diseases)

10 NCT04405921/ Tunísia Antimalárico; 
Antibiótico sistêmicto 
simples

Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Hidroxicloroquina + 
placebo

Ainda não recrutando 28/05/2020 Centre Hôspital Universitaire 
Farhat Hached

11 NCT04405999/ 
Federação Russa

Expectorante Bromexina Sem comparador Recrutando 28/05/2020 Federal State Budgetary 
Institution, V. A. Almazov 
Federal North-West Medical 
Research Centre, of the 
Ministry of Health

12 NCT04406064/ EUA Terapia celular Células T virais 
específicas

Sem comparador Ainda não recrutando 28/05/2020 Children's Hospital Medical 
Center, Cincinnati|Hoxworth 
Blood Center

13 NCT04406246/ México Antiparasitário Nitazoxanida Sem comparador Recrutando 28/05/2020 Materno-Perinatal Hospital 
of the State of Mexico; 
Laboratorios Liomont

14 NCT04406194/ Turquia Antiviral Favipiravir referência Favipiravir genérico Ativo, não recrutando 28/05/2020 Atabay Kimya Sanayi Ticaret 
A.S.; Novagenix Bioanalytical 
Drug R&D Center; Farmagen 
Ar-Ge Biyot. Ltd. StiIm
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



17

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

62 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

63 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

64 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

65 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

66 26/05/2020 Estudo de prevalência do coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia ¿ hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde
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Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°41

BUSCA REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 13 ARTIGOS E 13 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Lopinavi/Ritonavir, Interferon alfa/beta, Imunoglobulina, umifenovir, oseltamivir, 
moxifloxacin, metilpredinisolona, ganciclovir, ribavarina, faviparivir, heparina, azitromicina e 
hidroxicloroquina: Revisão sistemática que tem por objetivo primário elencar todos os tratamentos 
utilizados na COVID-19. Como objetivo secundário, esse estudo pretende avaliar o tempo para resposta 
clínica significativa (TCMR) entre os tratamentos frequentemente administrados em infecções por 
SARS-CoV-2. Foram identificados 2.706 artigos e destes, 155 (83,9% chineses) atenderam aos critérios 
de elegibilidade, totalizando 9.152 pacientes. O tipos de estudos incluídos foram: 87 relatos de caso, 65 
séries de casos e 3 ensaios clínicos. As classes terapêuticas mais frequentemente utilizada, em regime 
de monoterapia, concomitante ou sequencial, foram os antivirais (n = 6547, 71,5%), antibióticos (n = 
4263, 46,6%) e corticosteróides (n = 2392, 26,1%). O tratamento administrado com mais frequência 
em todos os pacientes foi a combinação lopinavir/ritonavir (n = 2000, 21,9%), seguido por interferon 
alfa/beta (n = 1767, 19,3%) e imunoglobulinas (n = 1049, 11,5%). Quanto ao TCMR, observou-se que 
o oseltamivir obteve a maior média de TCMR com 19,8 dias (DP = 10,62) e o uso de interferon alfa/
beta com menor média de TCRM com 9,9 dias (DP = 2,65). A combinação de lopinavir/ritonavir foi 
associado com o TCMR de 11.7 (1,09) dias e para essas duas drogas, a mediana de TCMR foi menor 
que 2 semanas. O uso da hidroxicloroquina ocorreu 114 vezes, mas não foi possível extrair dados 
suficientes dos estudos disponíveis para calcular o TCMR. Oseltamivir foi usado com frequência, 
mas de acordo com os autores, não se mostrou promissor. A frequência de uso do Remdesivir foi 
baixa. Umifenovir, aprovado para influenza na China, demonstrou um TCMR de 10,9 dias (7,78). Os 
autores concluem que seus achados são importantes para elencar medicações, em uso off-label, para 
reposicionamento terapêutico para COVID-19. Desta forma, este estudo deve servir como inventário 
de medicações usadas para esta doença, bem como um possível direcionamento para a realização de 
estudos mais robustos com essas terapêuticas.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 7/16 critérios foram atendidos, de modo que 3/16 critérios não eram 
aplicáveis. Os autores não descrevem claramente as características dos estudos 
incluídos e excluídos. Grande parte dos estudos selecionados foram relatos de 
caso, os quais possuem uma metodologia limitada quanto à extrapolação de 
suas evidências. O estudo apresenta alto risco de viés de publicação, pois dados 
publicados de forma mais célere são de resultados positivos. Uma grande 
parte dos medicamentos utilizados foram em estudos na China, limitando a 
extrapolação para outras populações. Quanto ao objetivo de avaliar o TCMR, 
existe o risco de viés com relação à falta de dados, mensuração de resultados e 
relato seletivo de desfechos.
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ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)
REVISÃO SISTEMÁTICA \ IRÃ

Os autores avaliaram a eficácia e segurança de AINEs em infecções respiratórias virais, para 
chegar a uma conclusão sobre qual é o melhor AINE para a COVID-19. Foi realizada revisão sistemática 
e pesquisadas as bases Medline, EMBASE e CENTRAL, ademais, foi realizada busca manual e nas 
listas de artigos relevantes. Ao final da triagem, 6 ensaios clínicos foram incluídos, com 845 pacientes 
adultos (46,9% homens). No primeiro estudo, a prescrição de aspirina e acetaminofeno inibiu a 
resposta sérica de anticorpos neutralizantes e aumentou os sintomas respiratórios em pacientes com 
rhinovirus. No entanto, essas variáveis não foram diferentes no grupo placebo, e não houve diferença 
no derramamento viral. Em outro estudo, a terapia de naproxeno, interferon-α2b e ipratrópio levou 
à diminuição do tempo de derramamento viral e ao alívio dos sintomas da gripe. No entanto, não 
se sabe a qual medicamento se devem os efeitos observados. A prescrição de ibuprofeno diminuiu 
a gravidade e aliviou os sintomas de resfriado em pacientes em comparação ao grupo placebo em 
pacientes com rhinovirus. Já a prescrição de 5 dias de naproxeno aliviou os sintomas do resfriado em 
comparação com o placebo, mas não teve efeito nos títulos virais e anticorpos séricos. Em estudo 
de 217 pacientes com influenza A (H3N2) com pneumonia, comparou-se a terapia combinada de 
claritromicina, naproxeno e oseltamivir com oseltamivir isoladamente e expressaram que a terapia 
de 5 dias com esses medicamentos leva a uma diminuição na mortalidade dos pacientes, bem como 
no tempo de hospitalização. Em ensaio com pacientes com bronquite aguda, ibuprofeno não afetou 
o número de tosses diárias durante 10 dias. A taxa de efeitos adversos foi 5% no grupo ibuprofeno 
e 3%, no grupo placebo. Ao avaliar a eficácia da prescrição de AINEs no tratamento da COVID-19, 
não foi encontrado nenhum estudo. Nenhum ensaio clínico foi encontrado com pacientes com 
síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e síndrome respiratória aguda grave (SARS). Os 
autores concluem que os AINEs têm sido eficazes no tratamento de infecções respiratórias causadas 
por influenza e rinovírus, e que, uma vez que não há ensaio clínico sobre a COVID-19, recomenda-se 
o uso de substitutos como o acetaminofeno para controlar a febre e a inflamação. Para a realização 
de ensaios clínicos em pacientes com COVID-19, o naproxeno pode ser um bom candidato.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 8 de 16 critérios foram atendidos, 
sendo que 3 não foram aplicáveis pela ausência de meta-análise. O estudo 
não declara haver um protocolo prévio à condução da revisão. Não foi 
providenciada uma lista com os estudos excluídos com os respectivos motivos. 
A fonte de financiamento dos estudos individuais não foi reportada. Os autores 
não discutiram os resultados á luz da avaliação dos riscos de viés dos estudos 
individuais. Os autores não discutiram a heterogeneidade dos estudos incluídos. 
Ademais, o estudo foi tendencioso ao colocar COVID-19 no título, mas não 
incluir nenhum estudo com esse agravo em sua revisão.
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HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS E ITÁLIA

Nesta coorte retrospectiva, os autores avaliaram 251 pacientes diagnosticados com COVID-19 
que foram tratados com a combinação de hidroxicloroquina (HCQ) e azitromicina (AZ). A concentração 
da HCQ administrada oralmente foi de 400 mg duas vezes ao dia, no primeiro dia, seguido de 200 
mg diariamente nos quatro dias seguintes. A AZ foi administrada por via oral na dose de 500 mg 
diariamente por 5 dias. O ECG foi avaliado em dois momentos: antes da terapia e no último dia de 
curso. O intervalo QTc prolongou-se em paralelo com a exposição ao medicamento (antes – 439 +/- 29 
ms – depois – 473 +/- 36 ms, p = 0,001). Prolongamentos extremos do intervalo QTc, maiores que 500 
ms, foram observados em 23% dos pacientes. Os autores ressaltam que nestes pacientes o intervalo 
QTc basal estavam normais. Um paciente desenvolveu taquicardia ventricular polimórfica e suspeita 
de torsades de pointes, necessitando de cardioversão emergente. Sete pacientes necessitaram 
do término prematuro da terapia. Os autores concluem que a combinação de HCQ e AZ prolonga 
significativamente o intervalo QTc em pacientes com COVID-19. Esse risco exige uma consideração 
cuidadosa a respeito dessa terapia e um monitoramento rigoroso do intervalo QTc deve ser realizado 
se esta terapia for adotada.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
6 de 11 critérios foram atendidos. Não houve um grupo controle que poderia 
trazer maior confiabilidade aos resultados encontrados. Fatores de confusão 
não foram relatados no estudo. Além disso, o tempo de acompanhamento da 
terapia foi relativamente curto.

INIBIDORES DA DPP-4
ESTUDO DE CASO-CONTROLE \ ITÁLIA

Baseados na observação de que outros coronavírus se ligam à enzima dipeptidil peptidase-4 
(DPP-4) para entrar nas células do hospedeiro, especulou-se que os fármacos inibidores da DPP-4 
(DPP-4i), utilizados no tratamento do diabetes tipo II (DB2), podem exercer uma atividade protetora 
contra a infecção por SARS-CoV-2. Neste estudo observacional retrospectivo, os pesquisadores 
analisaram dados epidemiológicos de pacientes com DB2, internados por COVID-19 (confirmada 
por RT-PCR), entre fevereiro e abril de 2020. Dos 403 pacientes hospitalizados por COVID-19, 85 
tinham DB2 pré-existente, 9 dos quais (10,6% [IC95%; 5,7 – 18,9%]) estavam em tratamento com 
DPP-4i. Após comparação das características clínicas, demográficas e presença de comorbidades, os 
pesquisadores relataram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os pacientes 
diabéticos sob terapia com DPP-4i, em comparação com aqueles que não eram tratados com DPP-
4i. Também foi informado que não houve diferença significativa na taxa de admissão em UTI, ou no 
número de óbitos entre os dois grupos. Baseados na ideia de que uma menor proporção de diabéticos 
que usam DPP-4i deveria desenvolver COVID-19, o que indicaria um efeito protetor desses fármacos, 
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6

os pesquisadores, então, compararam a taxa de exposição ao DPP-4i entre pacientes diabéticos com 
COVID-19, com a taxa esperada de exposição ao DPP-4i entre pacientes diabéticos sem a COVID-19. 
Os resultados mostraram que a proporção de usuários de DPP-4i foi de 8,8 (95% C.I.; 8,3 – 9,3) entre 
todos os pacientes com DB2, e 8,6% (95% C.I.; 8,0 – 9,2) entre pacientes diabéticos hospitalizados 
por outros motivos. Nos dois casos, a proporção de usuários de DPP-4i não foi significativamente 
diferente da proporção de usuários de DPP-4i entre os pacientes com COVID-19 (OR 1,23; p = 0,693 
e OR = 1,27; p = 0,635, respectivamente). A proporção de usuários de DPP-4i entre os pacientes com 
pneumonia por COVID-19 foi de 11,3% (IC95%; 5,8 – 20,7), e de 10,3% (IC95%; 7,5 – 13,9) entre os 
diabéticos hospitalizados por pneumonia de outra etiologia (OR 1,11. p = 0,967). Em conclusão, os 
autores destacam que, embora pequeno, o subgrupo de pacientes diabéticos com COVID-19 sob 
terapia prévia com DPP-4i não mostrou diferença significativa em relação à infecção por SARS-CoV-2, 
quando comparado ao grupo controle. Por fim, informam que não foram encontradas evidências de 
que fármacos DPP-4i possam afetar a hospitalização por COVID-19, tornando improvável um possível 
efeito protetor desses medicamentos.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, 04/10 critérios foram atendidos. No artigo, não fica claro se a exposição 
avaliada foi medida da mesma maneira para os casos e os controles, nem se 
foi aferida de maneira confiável e padronizada. Não fica claro se fatores de 
confusão foram identificados no estudo, nem há menção de utilização de 
alguma estratégia para lidar com esses possíveis fatores. Embora tenha sido 
descrito que os pacientes diabéticos hospitalizados estavam com COVID-19 
confirmada, não há menção do método utilizado para confirmar o diagnóstico. 
Não há informação sobre o período de tratamento prévio com DPP-4i entre 
os pacientes incluídos no estudo. Sendo assim, não é possível avaliar se tal 
período de exposição foi longo o suficiente para ser significativo. Os próprios 
autores apontam que o cálculo da taxa de exposição esperada ao DPP-4i entre 
os pacientes do grupo controle foi baseado em dados coletados em 2018, 
portanto, passível de viés de determinação.

PEGINTERFERON ALFA 2A
RELATO DE CASO \ EMIRADOS ÁRABES

Trata-se do relato de 3 casos de pacientes com pneumonia devido à COVID-19 que receberam 
peginterferon alfa 2a (IntA2a) para insuficiência respiratória. O paciente 1, homem de 38 anos, foi 
admitido em 01/03 com febre de 38,9°C, pressão arterial 142/94 mm/Hg, pulso 78 bat/min, frequência 
respiratória 20 respirações por minuto e saturação de oxigênio (SaO2) 98%. Ambos os pulmões estavam 
limpos na ausculta e o restante do exame físico foi normal. Foi observada trombocitopenia e PCR elevada. 
Cuidados de suporte e terapia com darunavir, ritonavir e hidroxicloroquina (HCQ) foram inciados, junto 
com monitoramento de seu estado clínico. Cinco dias após, a HCQ foi substituída pelo favipiravir, porém o 
paciente continuou a piorar, desenvolvendo pneumonia severa. Onze dias após admissão, o tratamento 
com IntA2a foi iniciado, e 24h após administração, o paciente tornou-se afebril. Nenhum evento adverso 
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foi relatado. Em 72h, o oxigênio suplementar foi descontinuado e seu nível de SaO2 voltou a 96-97% . Em 
18/03 (18 dias após admissão), o paciente 1 recebeu alta hospitalar. O paciente 2, homem de 37 anos, 
foi admitido em 19/03 com febre (39,2°C) e tosse seca, pressão arterial de 135/64 mm/Hg, pulso 102 
bat/min, frequência respiratória 20 respirações por minuto e SaO2 de 100%. Apresentou exames físicos 
e laboratoriais normais, exceto por uma moderada elevação da PCR. Passou a receber terapia com HCQ, 
lopinavir/ritonavir (LOP/Rit), porém, devido à persistência da febre, uma antibioticoterapia empírica com 
azitromicina foi iniciada. Três dias após admissão, apresentou opacificações bilaterais em vidro fosco nos 
exames de imagem dos pulmões, e, novamente, devido à febre persistente, favipiravir foi adicionado 
à terapia. Em 25/03, a condição clínica do paciente piorou, e a terapia com IntA2a foi iniciada. No dia 
seguinte, o paciente estava afebril, e continuou a evoluir positivamente, apresentando normalização 
gradativa dos parâmetros respiratórios, clínicos e laboratoriais, até receber alta 22 dias após admissão. 
O paciente 3, homem de 61 anos, foi admitido em 23/03 com febre (38,1°C), pressão arterial 136/63 
mmHg, 92 batimentos por minuto, frequência respiratória 17 respirações por minuto e SaO2 de 96%. 
Os exames físicos, incluindo exame dos pulmões, e resultados laboratoriais estavam normais, exceto 
pelos níveis elevados de PCR e ferritina. Recebeu terapia com LOP/Rit e favipiravir, contudo, 3 dias após 
admissão, sua SaO2 diminuiu para 93%, necessitando oxigenoterapia. Exames de TC do tórax mostraram 
opacidades bilaterais em vidro fosco, e exames laboratoriais detectaram aumento adicional da PCR. 
Com base na deterioração do estado do paciente, foi iniciada a terapia com IntA2a 72h após admissão. 
Assim como os demais pacientes, sua febre diminuiu no dia seguinte à administração do IntA2a, e, após 
normalização dos parâmetros respiratórios, clínicos e laboratoriais, ele recebeu alta depois de 11 dias de 
internação. Baseados no relato desses 3 casos de pacientes com COVID-19 grave, os autores concluem 
que a administração IntA2a foi seguida por uma clara melhoria no estado clínico dos pacientes, em 24-
36 h após a administração do medicamento.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
não foram claramente descritas no artigo. As informações sobre o histórico 
do paciente, sua condição clínica antes e após intervenção, os métodos 
diagnósticos, procedimentos e intervenções utilizadas, e possíveis eventos 
adversos foram apresentados de forma clara e detalhada. Contudo, os próprios 
autores destacam que o tamanho limitado da amostra e o desenho do estudo 
impedem uma afirmação definitiva sobre a eficácia potencial do IntA2a no 
tratamento da COVID-19, e alertam que tais observações requerem melhor 
avaliação, por meio de ensaios clínicos controlados e randomizados.
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PLASMA CONVALESCENTE
RELATO DE CASO \ CHINA

Trata-se do relato de caso de um homem, com 100 anos, tratado com plasma convalescente. O 
paciente tinha um histórico médico significativo, incluindo um registro de hipertensão de 30 anos, 
aneurisma da aorta abdominal, infarto cerebral, hiperplasia da próstata e perda completa da função 
cognitiva nos últimos 3 anos e tosse nos dois meses precedentes ao diagnóstico com COVID-19. Como 
o paciente não era adequado para tratamento antiviral e não havia outra terapia eficaz, a equipe 
clínica recomendou que ele recebesse plasma convalescente recebido de um doador que havia se 
recuperado do COVID-19 por mais de duas semanas, e tinha um título IgG específico para SARS-CoV-2 
maior que 1:640. O paciente recebeu plasma convalescente duas vezes do mesmo doador: 200 mL 
no 7º dia de internação e 100 mL no 11º dia. Após a transfusão inicial de plasma convalescente, o 
paciente também recebeu tratamento antiviral com medicina tradicional chinesa. Após a transfusão, 
os parâmetros inflamatórios melhoraram significativamente, tendo recebido alta no 13º dia de 
internação com remissão da carga viral.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 6/8 
critérios foram contemplados. Atualmente, o uso de plasma convalescente está em 
teste em vários ensaios clínicos. Para que o uso deste seja realmente recomendado, 
ainda são necessárias as publicações dos resultados oriundos desses ensaios.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste artigo, os autores relatam o caso de um paciente de 54 anos com COVID-19 grave, que 
foi tratado com Células-tronco mesenquimais derivadas da geleia de Wharton (hWJCs), a partir do 
cordão umbilical de um doador saudável. Os autores acreditam que, devido à sua poderosa capacidade 
imunomoduladora, o transplante de hWJC pode ter efeitos benéficos na prevenção ou atenuação da 
tempestade de citocinas, observadas na infecção por SARS-CoV-2. Após 4 dias de tosse, desconforto 
respiratório e febre, o paciente, com histórico de diabetes e nenhuma outra comorbidade, foi 
admitido na emergência, com febre (38,0°C), pressão arterial de 141/87 mmHg, pulso de 81 bat/
min e linfopenia. Dois dias após a confirmação da COVID-19 (por RT-PCR), o quadro respiratório do 
paciente evoluiu para um estágio crítico. De acordo com o protocolo local, o paciente recebeu terapia 
antiviral com lopinavir/ritonavir, inalação de IFN-α, levofloxacino (IV), timosina α1, metilprednisolona, 
imunoglobulina e outras terapias de suporte, e apresentou melhora. Continuou clinicamente estável 
por mais 8 dias, contudo, voltou a piorar, e os médicos decidiram iniciar a terapia com hWJCs, após 
consentimento do paciente. Os autores relatam que 5 dias após as tranfusões, o quadro clínico e 
os parâmetros laboratoriais do paciente normalizaram, e 24 h após, ele recebeu alta hospitalar. Foi 
descrito que não foram observadas reações agudas, alérgicas ou relacionadas à infusão nas 2 horas 
após o transplante. Da mesma forma, nenhuma hipersensibilidade tardia ou infecções secundárias 
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foram detectadas após o tratamento. Segundo os pesquisadores, os resultados mostraram que a 
administração de injeção intravenosa de hWJCs melhorou significativamente a inflamação e a 
situação imunológica do paciente com COVID-19 grave. Como conclusão, propõem que a terapia com 
hWJCs possa ser utilizada como opção no tratamento da COVID-19, e sugerem que práticas clínicas 
semelhantes sejam testadas no tratamento de pacientes com COVID-19 em estado crítico.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
não foram claramente descritas no artigo. As informações sobre o histórico 
do paciente, sua condição clínica antes e após intervenção, os métodos de 
diagnóstico, procedimentos e intervenções utilizadas, e possíveis eventos 
adversos, foram apresentados de forma clara e detalhada. Ressalta-se, contudo, 
que tais achados precisam ser confirmados por meio de estudos mais robustos, 
com um número maior de pacientes com COVID-19.

ESTUDO ECOLÓGICO
REVISÃO NARRATIVA \ CHILE

Neste estudo, os autores avaliaram se os países que fazem uso da vacinação em massa de 
BCG teriam menor número de casos positivos e mortes por COVID-19 em relação à países que não 
adotam essa política de imunização. Os autores cruzaram as informações de casos e mortalidade de 
COVID-19, por milhão de habitantes, com os dados de 22 países que realizam imunização de BCG e 16 
que não realizam. Os resultados demonstraram diferenças significativas na mortalidade e nos casos 
confirmados por milhão de habitantes entre os países que não fazem uso em massa da vacina BCG e 
países que fazem (p < 0,05). Os autores acreditam que seja possível que a imunidade induzida pela 
vacinação BCG possa ter um efeito protetor contra COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar estudos ecológicos. Os autores 
reconhecem que os resultados apresentados podem ser influenciados por 
uma ampla variedade de fatores e citam como exemplo o número de testes 
diagnósticos realizados e as medidas de distanciamento adotadas em cada país. 
Além disso, a metodologia utilizada pelos autores é fragilmente descrita e não 
há relato de fatores confusão e/ou medidas para lidar com eles.Im
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CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, ATAZANAVIR, 
RITONAVIR, LOPINAVIR, IVERMECTINA, REMDESIVIR, 
TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \ IRÃ

O objetivo dessa revisão é elencar as interações medicamentosas entre drogas antineoplásico 
e as mais usadas globalmente para tratamento da COVID-19. Pacientes oncológicos possuem maior 
risco para desenvolver desfechos mais graves na COVID-19, devido à idade avançada, por serem 
imunossuprimidos e apresentarem mais de uma comorbidade, requerendo uso várias medicações. As 
interações entre drogas (ID) podem causar três resultados: efeito terapêutico reduzido/efeitos adversos, 
efeito terapêutico aprimorado/efeitos adversos ou um novo efeito colateral. A interação farmacocinética 
acontece quando uma droga influencia na absorção, distribuição, metabolismo ou excreção de outra 
droga. Os tratamentos mais utilizados na COVID-19 e as possíveis interações quando administrados com 
medicamentos antineoplásicos são: a) cloroquina(CQ) que aumenta a probabilidade de prolongamento 
de Q-T, diminui a concentração de CQ, aumenta a concentração de CQ e mielossupressão; b) inibidores 
de protease (atazanavir, ritonavir, lopinavir) que na maioria das interações atuam na inibição do CYP3A4, 
podendo causar nenhum efeito ou aumentar as concentrações de alguns agentes antineoplásicos 
com possível toxicidade; c) Ivermectina que, neste caso, não existem dados clínicos suficientes 
sobre a interação de medicamentosa. Recomenda-se cautela na administração da ivermectina com 
quimioterápicos metabolizados pelo CYP3A4 e que induzam ou inibam a glicoproteínas-P; d) Remdesivir 
que ainda não há dados sobre interações medicamentosas; e) Tocilizumabe (TCZ) que não tem efeito 
na farmacocinética do MTX quando usado com TCZ. Quando a IL-6 está elevada, ela reduz a atividade 
do CYP450. Assim, o TCZ, por ser um inibidor de IL-6, pode reverter a atividade reduzida do CYPA50. 
Esse efeito deve ser lembrado quando se pretende usar o TCZ com outros agentes metabolizados 
pelo CYP450. Os autores concluem que, embora algumas interações medicamentosas ainda sejam 
desconhecidas, é importante saber sobre o metabolismo, meia-vida e interações medicamentosas dos 
atuais tratamentos para infecções por SARS-CoV-2, pois podem auxiliar na tomada de decisão sobre o 
manejo clínico de pacientes com câncer e com COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores fazem uma análise descritiva das vias de interações 
medicamentosas e seus efeitos entre medicamentos antineoplásicos e aqueles 
que estão sendo mais utilizados no mundo para tratamento da COVID-19. 
A contextualização e a análise descritiva, por terem um caráter informativo, 
podem auxiliar os médicos na tomada de decisão sobre o manejo do tratamento 
dos pacientes com doenças concomitantes (câncer e COVID-19), de maneira 
mais rápida e objetiva.
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ZINCO
REVISÃO NARRATIVA \ MALÁSIA

Trata-se de uma revisão narrativa na qual os autores inicialmente discorrem sobre o mecanismo 
de replicação do SARS-CoV-2, sobre algumas possibilidades terapêuticas da COVID-19 e, por fim, 
como o Zinco (Zn) pode contribuir no combate a essa doença. Quanto a possíveis tratamentos para 
a COVID-19, mencionam vários tratamentos estão sendo utilizados, como: plasma convalescente, 
ribavirina, lopinavir/ritonavir, remdesivir, favipiravir, azitromicina e doxiciclina. Quanto ao seu papel no 
combate à COVID-19, os autores baseiam suas análises em diversos experimentos in vitro, tais como: 
i) O papel do Zn como co-fator para o funcionamento do sistema imune e como este pode regular a 
replicação viral; ii) a cloroquina pode atuar como ionóforo para o Zn, aumentando sua concentração 
celular de maneira dose-dependente, aumentando a citotoxicidade de células tumorais; iii) inibe a 
replicação de SARS-CoV e; iv) aumentam a eficiência de drogas antivirais como ribavirina, remdesivir, 
lopinavir/ritonavir e antibióticos como azitromicina e doxiciclina. Concluem que, apesar dos benefícios 
do Zn sobre o sistema imune, o consumo prolongado de Zn em altas doses pode levar a redução de 
HDL, anemia, deficiência de cobre e possíveis complicações genito-urinárias.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Em leitura crítica, 
os autores fazem a recomendação do uso do Zn baseado em estudos in vitro, 
que ainda carecem que testes em ensaios clínicos controlados. Assim, apesar 
de apontar os possíveis benefícios do Zn no tratamento da COVID-19, essas 
recomendações ainda não podem ser aplicadas.

REMDESIVIR, HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A infecção ambulatorial sintomática difere da síndrome da angústia respiratória aguda causada 
por SARS-CoV-2, assim, os tratamentos também devem ser diferentes. O objetivo do estudo foi 
revisar evidências para buscar possíveis tratamentos ambulatoriais promissores para COVID-19. Dois 
regimes de tratamento amplamente discutidos podem ser candidatos: remdesivir e hidroxicloroquina 
+ azitromicina (HCQ + AZ). O remdesivir mostrou eficácia moderada em pacientes hospitalizados, 
mas nenhum estudo foi registrado em pacientes ambulatoriais. A hidroxicloroquina + azitromicina foi 
amplamente alterada nos relatórios clínicos sobre os estudos existentes até momento. Dos 20 estudos 
registrados atualmente, nenhum foi desenhado para fornecer dados sobre o uso ambulatorial do 
remdesivir, portanto, não é possível afirmar que ele poderia ser usado efetivamente para impedir a 
hospitalização de pacientes ambulatoriais sintomáticos. Semelhante ao remdesivir, 16 ensaios clínicos 
de HCQ + AZ estão listados no banco de dados ClinicalTrials.gov. Destes, apenas cinco, sendo dois 
deles ensaios clínicos controlados, envolvem tratamento ambulatorial com o regime combinado de 
HCQ + AZ. Esses estudos demostraram eficácia significativa para tratamento ambulatorial com HCQ + 
AZ. Tanto o remdesivir quanto o regime de HCQ + AZ mostraram efeitos colaterais. O remdesivir, em 
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seu estudo de fase 3, com esquemas terapêuticos de 10 dias ou 5 dias em pacientes hospitalizados, 
produziu uma série de eventos adversos em mais de 70% dos pacientes nos dois grupos de 
tratamento. No uso de HCQ + AZ, a questão mais discutida diz respeito à arritmias cardíacas fatais. De 
fato, tanto a HCQ quanto a AZ produzem prolongamento do intervalo. Acredita-se doxiciclina cause 
menos arritmias cardíacas do que a AZ, em pacientes com essa preocupação. Assim, sugere-se o 
regime HCQ + doxiciclina. Uma coorte com 1.450 pacientes sintomáticos foram tratados com cinco 
dias de HCQ + AZ + sulfato de zinco. Em 1045 deles, não ocorreu morte ou hospitalização. Dos outros 
405 pacientes tratados com o regime combinado, 6 foram hospitalizados e 2 morreram. Não foram 
observadas arritmias cardíacas nesses 405 pacientes. Portanto, o autor conclui que o remdesivir tem 
poucas evidências para apoiar seu uso ambulatorial. Já os regimes de HCQ + AZ e HCQ + doxiciclina, 
preferencialmente com zinco, podem ser esse tratamento ambulatorial, até o momento de encontrar 
terapia mais eficaz.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta disponível para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, o autor relatou as principais evidências até o 
momento para verificar se há aplicabilidade no uso desses medicamentos em 
regime ambulatorial. Não está clara a estratégia de busca para todos estudos 
e o artigo reflete a opinião pessoal do autor sobre a metodologia dos estudos 
citados, análise das evidências encontradas e sugestão de tratamento.

INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-
ALDOSTERONA (RAAS)
REVISÃO NARRATIVA \ SÉRVIA, ITÁLIA

A revisão fornece uma visão geral da prevalência de hipertensão e doenças cardiovasculares (DCV), 
a influência dessas doenças no prognóstico de COVID-19 e os efeitos do tratamento da hipertensão 
e DCV em pacientes com COVID-19. A prevalência de hipertensão variou de 4,5%, em pacientes não 
críticos, até mais de 30% em pacientes mais idosos com COVID-19, enquanto a prevalência de DCV 
foi significativamente menor e variou de 1% a 18%. Recentemente, pesquisadores sugeriram que os 
bloqueadores de receptores da angiotensina (BRAs) podem ser uma melhor opção de tratamento em 
pacientes com a forma grave da COVID-19, devido à igual eficácia, mas com menos efeitos colaterais 
que os inibidores da ECA (IECAs). No entanto, os estudos existentes que incluíram um grande número 
de pacientes não demonstraram vantagens de nenhum grupo de medicamento dentro dos inibidores 
de renina-angiotensina-aldosterona (RAAS). Outro estudo investigou 476 pacientes com COVID-19. O 
uso de BRA foi maior em pacientes hipertensos com doença moderada por COVID-19 do que naqueles 
mais graves. Não há dados sobre a associação entre inibidores do RAAS e o desfecho da doença. No 
entanto, os pesquisadores estudaram o uso de inibidores RAAS apenas em pacientes hipertensos, 
mas não nos pacientes com outras indicações para IECA e BRA. Além disso, o número de pacientes 
que estavam tomando IECA e BRA foi muito baixo, 7% e 24%, respectivamente. Curiosamente, a 
porcentagem de BRAs foi significativamente maior que os IECAs. Um estudo americano, que incluiu 
5.894 pacientes com COVID-19, não encontrou associação entre de inibidores do RAAS, e o teste 
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positivo para COVID-19. Outro estudo investigou pacientes com COVID-19 com hipertensão tratados 
com inibidores do RAAS e mostrou que os pacientes que receberam terapia com IECA ou BRA 
apresentaram menor taxa de doenças graves e tendência a uma menor concentração de IL-6 no 
sangue periférico. Além disso, o tratamento com IECA ou BRA aumentou o nível de células T CD3 e 
CD8 no sangue periférico e reduziu o pico de carga viral em comparação com outros medicamentos 
anti-hipertensivos. Esses achados foram a primeira evidência que apoia o benefício de IECA ou BRA 
em pacientes com hipertensão arterial COVID-19. O impacto da hipertensão e DCV no prognóstico 
da COVID-19 ainda é incerto. Não há evidências clínicas de que os inibidores do RAAS devam ser 
restringidos ou descontinuados temporariamente em pacientes com COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta disponível para avaliação metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, e conforme reconhecimento dos próprios 
autores, há limitações evidentes dos dados disponíveis. Muitos estudos trazem 
autorrelato de comorbidades na admissão hospitalar, o que pode causar 
subestimação significativa de comorbidades. Destaca-se também o curto 
período de acompanhamento. Alguns pacientes permaneceram no hospital 
quando os dados estavam sendo analisados, impossibilitando a avaliação dos 
desfechos destes pacientes, o que pode interferir nos resultados publicados. 
Além disso, a obesidade não foi relatada, não sendo possível verificar a 
influência do IMC. Há um fator importante de confusão que é a qualidade 
baixa de dados de linha de base durante a terapia. Por fim, as investigações que 
relataram associação negativa entre inibidores do RAAS e COVID-19 incluíram 
apenas um número limitado de pacientes com COVID-19.

OSELTAMIVIR, RIBAVARINA, LOPINAVIR/ RITONAVIR, 
REMDESIVIR, SOFOSBUVIR, FAVIPIRAVIR, UMIFENOVIR, 
CLOROQUINA E INTERFERON
REVISÃO NARRATIVA \ TAILÂNDIA

Trata-se de uma revisão narrativa que propõe que agentes antivirais que mostraram atividade in 
vitro contra SARS-CoV e MERS-CoV sejam empregados contra o SARS-CoV-2, mediante comprovação com 
ensaios clínicos. Sobre o oseltamivir, relatório recente mostrou que a maioria dos pacientes (89,9%) com 
infecção confirmada por SAR-CoV-2 na China receberam esse medicamento. Ensaios clínicos estão em 
andamento. Em relação à ribavirina, uma coorte retrospectiva de pacientes críticos com MERS sugeriu 
que o tratamento com ribavirina em combinação com interferon recombinante não estava associado 
à mortalidade em 90 dias (aOR = 1,03, IC 95%: 0,73 a 1,44, P = 0,87) ou com depuração mais rápida 
do RNA de MERS-CoV (aOR = 0,65, IC 95%: 0,30 a 1,44, P = 0,29). No entanto, a eficácia em COVID-19 
ainda precisa ser confirmada. Lopinavir/ritonavir podem ser consideradas como base de tratamento 
antiviral para SARS-CoV-2, com base em benefícios contra SARS-CoV e MERS -CoV (recomendação fraca). 
Um estudo randomizado, controlado e aberto, que comparou a eficácia do tratamento entre lopinavir/
ritonavir e atendimento padrão em pacientes com COVID-19 grave, descobriu que o tratamento com 
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lopinavir/ritonavir não acelerou significativamente a melhora clínica (HR = 1,24; IC95%: 0,90 a 1,72), 
reduziu a mortalidade (19,2% versus 25,0%; diferença de -5,8%; IC95% de -17,3 a 5,7) ou diminuiu o RNA 
viral detectável em comparação ao tratamento padrão. Outros ensaios clínicos para avaliar a eficácia do 
lopinavir/ritonavir estão em andamento. Além disso, darunavir/cobicistate também foram avaliados para 
o tratamento de COVID-19. Com relação ao remdesivir, ensaios clínicos estão recrutando para avaliar sua 
eficácia clínica na COVID-19. Recentemente, um experimento identificou forte ligação do sofosbuvir e 
ribavirina ao coronavírus RdRp29, sugerindo a possibilidade de usar sofosbuvir e ribavirina na COVID-19. 
No entanto, não existem dados clínicos. Pacientes hospitalizados com COVID-19 estão sendo recrutados 
para ensaio clínico avaliando a eficácia do favipiravir. A cloroquina e a hidroxicloroquina também estão 
sendo avaliadas quanto à eficácia em pacientes com COVID-19. Ademais, foram iniciados ensaios 
clínicos para testar o umifenovir. Com base na eficácia em SARS-CoV e MERS-CoV, foram estudados a 
combinação de antiviral e interferons para COVID-19. Atualmente, não há agentes antivirais específicos 
para a COVID-19. Vários agentes podem ser considerados como um possível tratamento com base na 
eficácia em SARS e MERS.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de revisões narrativas. Trata-se de um levantamento de medicamentos antivirais, 
porém com poucos dados clínicos de eficácia e segurança para a COVID-19. Os 
autores não explicam o racional de escolher os medicamentos citados, nem 
como os artigos incluídos foram levantados. Não consideraram o risco de viés 
dos estudos na discussão.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 29/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04408183/ EUA Imunomodulador GLS-1200 Placebo Ainda não recrutando 29/05/2020 GeneOne Life Science, Inc.

2 NCT04408456/ India Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia pós exposição

Tratamento padrão Recrutando 29/05/2020 Postgraduate Institute of 
Medical Education and 
Research

3 NCT04408209/ Grécia Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 29/05/2020 National and Kapodistrian 
University of Athens; 
Hellenic Society of 
Hematology

4 NCT04407130/ 
Bangladesh

Antiparasitário; 
Antibiótico

Ivermectina + Doxiciclina 
+ Placebo

Ivermectina + 
placebo; Placebo

Ainda não recrutando 29/05/2020 International Centre for 
Diarrhoeal Disease Research, 
Bangladesh

5 NCT04407689/ França Imunomodulador Interleucina-7 
recomebinante

Placebo Ainda não recrutando 29/05/2020 Revimmune; University 
Hospital, Limoges; Amarex 
Clinical Research

6 NCT04407507/ México Antiparasitário Ivermectina Placebo Ainda não recrutando 29/05/2020 Investigacion Biomedica 
para el Desarrollo de 
Farmacos S.A. de C.V.

7 NCT04407286/ EUA Suplemento de dieta  Vitamina D3 Sem comparador Recrutando 29/05/2020 Arizona State University; 
Southwest College of 
Naturopathic Medicine

8 NCT04407182/ 
Equador

Suplemento de dieta  Viusid and Asbrip Tratamento padrão Recrutando 29/05/2020 Catalysis SL

9 NCT04407208/ 
Indonesia

Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 29/05/2020 Biofarma; Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat Gatot 
Soebroto; Eijkman Institute 
for Molecular Biology

10 NCT04408235/ Itália Anticoagulante Enoxaparina em baixa 
dose

Enoxaparina em 
alta dose

Ainda não recrutando 29/05/2020 Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 29/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

11 NCT04408040/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Diferentes 
populações

Ainda não recrutando 29/05/2020 Northside Hospital, Inc.

12 NCT04407390/ 
Dinamarca

Suplemento de dieta Nicotinamide riboside Placebo Recrutando 29/05/2020 University of Copenhagen; 
Bispebjerg Hospital

13 NCT04407000/ Turquia Antiviral  Favipiravir 200mg 
(LOQULAR)

 Favipiravir 200mg 
(Avigan)

Ainda não recrutando 29/05/2020 World Medicine ILAC SAN. 
ve TIC. A.S.; Novagenix 
Bioanalytical Drug R&D 
Center; Farmagen Ar-Ge 
Biyot. Ltd. Sti
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



26

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°42

BUSCA REALIZADA EM 30 DE MAIO A 1° DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 17 ARTIGOS E 11 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ÍNDIA

Uma busca sistemática foi realizada em cinco bases de dados e dois servidores de pré-impressão 
para detectar estudos clínicos com pacientes de COVID-19 tratados com hidroxicloroquina (HCQ). Dos 
663 artigos encontrados, 12 foram selecionados para o estudo (sete revisados por pares e cinco não 
revisados), no qual 3543 pacientes foram avaliados. A eficácia da HCQ foi controversa de acordo com os 
estudos selecionados, tanto entre os revisados por pares quanto entre os não revisados. Na avaliação 
dos efeitos adversos, alguns autores relataram náusea, vômito e funções hepáticas anormais, o que 
os levaram a considerar a HCQ como segura. No entanto, a terapia com HCQ também foi associada a 
graves reações adversas, como morte, prolongamento do intervalo QT, bloqueio atrioventricular de 
primeiro grau, diarreia e visão turva. Os autores deste estudo mencionam que haviam várias limitações 
metodológicas importantes para os estudos selecionados, evidenciadas pelos altos riscos de viés 
na maioria dos estudos incluídos. Os ensaios clínicos randomizados apresentaram principalmente 
viés de seleção, viés desempenho e viés de detecção, enquanto os estudos observacionais tiveram 
predominantemente viés de comparabilidade, exposição e de resultado. Nesta revisão sistemática, os 
autores concluem que os resultados de eficácia e segurança da HCQ na COVID-19 não são satisfatórios, 
principalmente devido às grandes limitações metodológicas desses estudos. Um ensaio clínico bem 
projetado é necessário para definir o papel dessa terapia no tratamento da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos três 3 critérios não eram aplicáveis, 
pois não foi realizada metanálise). Os autores não fizeram uso de um protocolo 
de revisão e não comentaram sobre os financiadores dos estudos selecionados.

REMDESIVIR
REVISÃO RÁPIDA \ ARGENTINA

Nesta revisão rápida, os autores procuraram coletar e analisar as informações científicas 
disponíveis até 18/05/2020, sobre a eficácia e segurança do remdesivir no tratamento de pacientes 
com COVID-19. Para isso, os pesquisadores realizaram uma busca bibliográfica sistemática em bases 
de dados, como Medline-Pubmed, Cochrane, BRISA, etc, bem com em sites de agências reguladoras 
internacionais, e sites governamentais (OMS, OPAS), a fim de selecionar revisões sistemáticas e 
metanálises, ensaios clínicos controlados randomizados (ECR), diretrizes de prática clínica baseadas 
em evidências, avaliações de tecnologias em saúde e estudos observacionais, que abordaram 
avaliações de eficácia e segurança do remdesivir em pacientes com COVID-19. Os desfechos de 
eficácia, como cura, diminuição da mortalidade, diminuição de complicações, sorologia viral negativa, 
foram utilizados. Dados sobre efeitos adversos relacionados ao uso do remdesivir foram utilizados 
para avaliação da segurança. Como resultado, os autores relatam que foram identificados sete estudos 
primários e 17 revisões. Considerando a pesquisa descrita na metodologia, foram identificados sete 
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4

estudos pré-clínicos (dois referentes à COVID-19), sete estudos clínicos (seis referentes à COVID-19) e 
oito documentos técnicos (consenso, informações de órgãos reguladores, guias ou relatórios rápidos). 
Dos trabalhos identificados, após leitura e seleção, dois estudos clínicos, dois revisões e dois relatórios 
de agências reguladoras continham informações relevantes sobre efeitos adversos. Após descrição 
resumida dos principais achados de cada um desses estudos, os autores concluem informando que, 
até a data da realização desta revisão (18/05/2020), não existem evidências suficientes, provenientes 
de estudos de alta qualidade, que permitam recomendar o remdesivir para o tratamento específico de 
pacientes com COVID-19. Em adição, sugerem que o uso deste medicamento deva ser recomendado 
somente no âmbito de ensaios clínicos autorizados em cada país, como os que estão em andamento, 
que permitirão gerar melhores evidências para uma tomada de decisão terapêutica.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 05/16 critérios foram atendidos (três critérios não eram aplicáveis, pois 
não foi realizada meta-análise). Não há declaração explícita de que os métodos 
de revisão foram estabelecidos antes de sua realização, nem justificativas para 
possível desvio significativo do protocolo. As informações sobre o uso de uma 
estratégia abrangente de pesquisa bibliográfica foram parcialmente fornecidas. 
Não fica claro se a seleção e a extração dos estudos/documentos foram realizadas 
por dois avaliadores de forma independente. Não foi apresentada uma lista 
de estudos excluídos, nem justificativas para tais exclusões. Não há menção 
de avaliação dos riscos de vieses dos estudos incluídos. Não foram relatadas 
as fontes de financiamento para os estudos incluídos. Não há declaração de 
potenciais conflitos de interesses, incluindo possibilidade de financiamento 
recebido pelos autores, para realizar tal revisão.

TERAPIA CELULAR COM CÉLULAS MESENQUIMAIS
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, com metanálise sobre segurança, eficácia 
e respostas de citocinas a terapias com células tronco mesenquimais (CTM) em pacientes com 
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) para avaliar uma possível aplicação desse 
tratamento na COVID-19. Nos achados, as CTMs foram administradas por via intravenosa ou 
intratraqueal em 200 participantes, que foram acompanhados por 14 dias a cinco anos. Todas 
as CTM eram alogênicas da medula óssea, cordão umbilical, sangue menstrual, tecido adiposo 
ou fontes não relatadas. A mortalidade combinada mostrou uma tendência favorável, mas não 
alcançou significância estatística. Não foram relatados eventos adversos graves relacionados e 
eventos adversos leves foram resolvidos espontaneamente. Foi encontrada uma tendência de 
melhora dos achados radiográficos, função pulmonar (complacência pulmonar, volumes correntes, 
relação PaO2/FiO2, lesão alvéolo-capilar) e concentrações de biomarcadores inflamatórios. Não 
foram feitas comparações entre CTMs de diferentes fontes. Assim, os autores concluem que os 
achados apoiam o uso de CTM para o tratamento de SDRA em pacientes com COVID-19 e que 
ensaios clínicos devem ser conduzidos para atestar essa eficácia.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 13/16 critérios foram contemplados. Apesar de bem conduzida, esta 
revisão sistemática abordou a segurança da utilização de CTM para o tratamento 
da SDRA, para que esta opção terapêutica seja abordada em ensaios clínicos 
randomizados. Assim, nenhuma conclusão pode ser tirada como eficácia deste 
tratamento para a COVID-19, objetivo ao qual se destina este informe.

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ AUSTRÁLIA E SRI LANKA

O objetivo da revisão é buscar evidências clínicas sobre o uso de cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina 
(HCQ) como agentes antivirais. Foram incluídos estudos experimentais e observacionais (controlados 
e não controlados), incluindo séries de casos. Os relatos de casos que estavam limitados a um único 
paciente foram excluídos. Estudos retrospectivos, experimentos com animais ou in vitro foram 
excluídos. Dois autores selecionaram resumos de forma independente. Os critérios de elegibilidade 
dos estudos foram participantes adultos ou crianças com infecção viral confirmada e terem recebido 
CQ, HCQ, tratamento padrão, nenhum tratamento ou placebo. O desfecho primário foi supressão 
da carga viral para infecções crônicas e a depuração da viremia para infecções agudas. Dezenove 
estudos foram elegíveis (HIV: 8, HCV: 2, Dengue: 2, Chikungunya: 1, COVID-19: 6), incluindo duas 
pré-publicações. Nove e dez estudos avaliaram CQ e HCQ, respectivamente. Os benefícios de ambas 
para a supressão da carga viral no HIV são inconsistentes. A CQ é ineficaz no tratamento da dengue 
e pode ter pouco ou nenhum benefício no tratamento da chikungunya. Para a COVID-19, não temos 
certeza se a CQ ou a HCQ tem algum benefício, de acordo com a evidência atualmente disponível, de 
modo que são evidência com grau de certeza muito baixo. A única publicação revisada por pares que 
descreve um ECR sobre o uso da HCQ para o COVID-19, foi um estudo pequeno que não demonstrou 
nenhum benefício da HCQ. A outra publicação revisada por pares que mostrou um benefício foi 
um estudo aberto, não randomizado, com sério risco de viés na seleção da amostra, fatores de 
confusão e avaliação dos resultados. O tamanho da amostra do último estudo foi pequeno e houve 
uma discrepância acentuada em relação à idade (de aproximadamente 14 anos) entre os grupos 
intervenção e controle. Assim, os autores concluem que o uso de HCQ ou CQ para infecções por HIV/
HCV é clinicamente irrelevante neste momento, já que outros antivirais eficazes estão disponíveis 
para supressão da carga viral (HIV) e cura (HCV). Não há benefício no uso da CQ para dengue e 
infecção por chikungunya. São necessárias mais evidências com maior grau de certeza para confirmar 
se a HCQ ou CQ trazem benefícios na infecção por SARS-CoV-2.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 12/16 critérios foram atendidos, de modo que 3/16 critérios não eram 
aplicáveis, pois não foi realizada metanálise. Além disso, não há informação 
sobre a fonte de financiamento dos estudos incluídos, tão pouco relato se os 
revisores procuraram essas informações.
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RAMIPRIL
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ ESPANHA

Os pesquisadores de um ensaio clínico randomizado em andamento (RASTAVI – NCT03201185), 
realizaram uma análise interina não pré-especificada para avaliar o impacto da infecção de SARS-CoV-2 
em pacientes com substituição bem-sucedida da válvula aórtica transcateter tratados com ramipril. 
Neste estudo nacional, multicêntrico, aberto e randomizado 1:1, 11 pacientes demonstraram sintomas 
de COVID-19 foram avaliados. Cinco pacientes tiveram resultado positivo para SARS-CoV-2 e seis 
pacientes testaram negativo. A febre foi o sintoma mais frequente (63,5%), seguido de tosse (54,5%), 
dispneia (27,3%) e mialgia (9,1%). Os cinco pacientes com COVID-19 apresentaram quadro grave e foram 
hospitalizados e tratados para tal (lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, azitromicina e corticoides) 
em oposição aos outros seis pacientes que tiveram tratamento sintomático e não necessitaram de 
hospitalização. Quatro destes cinco pacientes hospitalizados (36,4% dos casos COVID-19) morreram em 
consequência de pneumonia com dificuldade respiratória aguda grave. Todos apresentaram insuficiência 
cardíaca persistente, apesar do sucesso do tratamento da doença valvular. Pacientes idosos com maior 
índice de massa corporal apresentaram maior risco de infecção e mortalidade, respectivamente. De 
acordo com os autores, o uso de ramipril não aumentou o risco de infecção ou prejudicou o prognóstico. 
Portanto, o uso de inibidores do RAAS durante a pandemia de COVID-19 parece seguro.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo tem risco de viés moderado a alto. O viés 
de seleção é incerto, já que os autores mencionam que randomizam os pacientes, 
porém não relatam como. Por se tratar de um estudo aberto, o estudo apresenta 
risco alto de viés de performance e de detecção. Este estudo apresenta baixo 
risco de viés de atrito e de relato. Outras fontes de vieses não foram relatadas.

RUXOLITINIBE
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Este estudo prospectivo, multicêntrico, cego e randomizado, avaliou a eficácia e segurança do 
ruxolitinibe, um inibidor da quinase associada à Janus (JAK1/2), em pacientes com COVID-19. Quarenta 
e três pacientes foram aleatoriamente designados (1:1) para receber tratamento com ruxolitinibe mais 
atendimento padrão (20 pacientes) ou placebo com base no tratamento padrão (21 pacientes). O 
tratamento com ruxolitinibe não foi associado significativamente a melhora clínica em pacientes graves 
com COVID-19. Dezoito (90%) pacientes do grupo ruxolitinibe apresentaram melhora da lesão pulmonar, 
evidenciada por tomografia computadorizada, em 14 dias em comparação com 13 (61,9%) pacientes do 
grupo controle (p = 0,0495). Três pacientes no grupo controle morreram de insuficiência respiratória, 
com 14,3% de mortalidade geral em 28 dias; nenhum paciente morreu no grupo teste. O ruxolitinibe 
foi bem tolerado com baixas toxicidades e sem novos sinais de segurança. Além disso, as concentrações 
de sete citocinas diminuíram significativamente no grupo ruxolitinibe em comparação com o grupo de 
controle. Os autores concluem que esses dados são promissores e que novos estudos com tamanho 
amostral maior podem confirmar os benefícios dessa terapia no tratamento da COVID-19.6
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo apresenta baixo risco de viés. Os autores 
tomaram medidas como randomização dos pacientes, ocultação da alocação, 
cegamento dos profissionais que realizaram as análises, justificativa da perda 
de dois pacientes e avaliações baseadas em protocolo pré-estabelecido.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II
COORTE \ CHINA

Neste estudo retrospectivo, os autores descrevem as características demográficas, 
epidemiológicas e clínicas de pacientes hipertensos com COVID-19, e analisam se o tratamento com 
fármacos anti-hipertensivos da classe dos Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) ou 
Bloqueadores de Receptores de Angiotensina II (BRA) teria influência na gravidade da COVID-19, e sob 
alguns desfechos clínicos. Inicialmente, os dados de 884 pacientes com COVID-19 foram analisados, 
dentre os quais, 149 (16.86%) eram hipertensos. As características demográficas e clínicas, os 
achados laboratoriais, a severidade da COVID-19, a presença de comorbidades, a necessidade de 
oxigenoterapia e outras terapias de suporte, a taxa de admissão em UTI e o tempo entre o início 
dos sintomas até a alta hospitalar, foram comparados entre os 735 pacientes não hipertensos e os 
149 hipertensos, com COVID-19. Foi observado que pacientes com hipertensão podem apresentar 
sintomas respiratórios mais graves, mais anormalidades nos achados laboratoriais (linfopenia, 
marcadores inflamatórios elevados, etc) e maior proporção dos tipos grave/crítico de COVID-19. Além 
disso, hipertensos podem precisar de mais antibióticos, corticosteroides e imunoglobulina intravenosa, 
além de maior necessidade de internação em UTI, com tempo de hospitalização mais longo. Em 
seguida, a fim de avaliar o efeito do tratamento anti-hipertensivo com IECA/BRA sobre os mesmos 
desfechos, os autores dividiram o grupo dos 149 hipertensos em outros dois grupos, de acordo com 
a inclusão ou não de IECA ou BRA no regime terapêutico anti-hipertensivo utilizado (65 pacientes no 
grupo IECA/BRA, e 84 pacientes no grupo não IECA/BRA). Como resultado, os autores descreveram 
que as apresentações clínicas e os resultados laboratoriais entre esses dois grupos não alcançaram 
diferenças estatisticamente significativas (todos p > 0,05). Também não foram observadas diferenças 
no número de casos graves/críticos (p > 0,05), na quantidade de complicações (choque, SRAG, etc), nos 
tratamentos utilizados (incluindo uso de glicocorticoides e antibióticos), na necessidade de ventilação 
mecânica, ou de outras terapias de suporte (todos p > 0,05). Além disso, não foi encontrada diferença 
na taxa de óbito, taxa de internação em UTI, no intervalo entre o início da doença até a alta hospitalar, 
e no tempo de internação (todos p > 0,05). Como conclusão, os autores afirmam que o tratamento 
anti-hipertensivo com IECA/BRA em pacientes com COVID-19 parece não ter influência na gravidade 
da doença e nos desfechos clínicos acima descritos.7

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
03/11 critérios foram atendidos. Não há descrição do método utilizado para avaliar 
a exposição (uso de IECA/BRA) entre o grupo dos pacientes hipertensos. Não há 
menção sobre identificação de fatores de confusão, por parte dos autores, nem 
declaração sobre o uso de estratégias para lidar com esses fatores de confusão. 
Não foram descritos os métodos utilizados para avaliação dos desfechos clínicos 
relatados, portanto, não é possível saber se todos esses desfechos foram medidos 
de maneira válida e confiável. Em adição, como não foram relatados os tempos 
de acompanhamento dos pacientes, não é possível saber se esse tempo foi longo 
o suficiente para se observarem esses desfechos clínicos. Não há informação 
sobre perda de seguimento dos pacientes, nem sobre estratégias para lidar com 
possível acompanhamento incompleto. Por fim, não foram relatados os métodos 
estatísticos utilizados para avaliação e comparação dos dados dos pacientes.

ANAKINRA
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

Anakinra no contexto de reposicionamento terapêutico tem sido usado para pacientes em estágio 
mais grave da COVID-19 que possuem a ativação de vias pró-inflamatórias. O estudo foi realizado com 
um grupo que utilizou anakinra, de forma off-label, composto por 52 participantes selecionados de 
forma prospectiva e um grupo comparador com 44 participantes que fizeram uso de terapia padrão local 
selecionados retrospectivamente, coorte histórica. Os critérios de elegibilidade, bem como de severidade 
da doença foram bem definidos e aplicados em ambos os grupos. Nos participantes que fizeram uso de 
anakinra, administrou-se a dose de 100 mg, 2x/dia por 72 h, seguida por 100 mg diariamente por sete 
dias e também o tratamento padrão local, bem como cuidados de suporte. Nos participantes da coorte 
histórica, foi administrado somente o tratamento padrão local e cuidados de suporte. O tratamento 
padrão foi composto por: hidroxicloroquina (oral 600 mg/dia por 10 dias), azitromicina (oral 250 mg/
dia por 5 dias) e antibióticos β-lactâmicos parenteral (ceftriaxona intravenosa 1 g/dia ou amoxicilina 
3g/dia) por sete dias. Todos receberam profilaxia tromboembolítica. Os desfechos primários avaliados 
foram: necessidade para admissão na UTI com ventilação mecânica invasiva ou morte. Os resultados 
referentes aos desfecho de necessidade de ventilação mecânica invasiva ou morte: em 13/52 (25%) 
participantes no grupo anakinra comparado com 32/44 (73%) dos participantes no grupo histórico (HR 
0,22 [IC95% 0,11 – 0,41; p < 0,0001). Resultados semelhantes foram observados para a morte, quando 
avaliada sozinha (HR 0,30 [IC95% 0,12 – 0,71; p = 0,0063) e para a necessidade de ventilação mecânica 
invasiva, quando avaliada sozinha (HR 0,22 [0,09 – 0,56]; p = 0,0015). Entre os 39 participantes do 
grupo anakinra que necessitou de ventilação mecânica, a necessidade de oxigênio diminuiu de uma 
mediana de sete L/min (IQR 6 – 9) no dia 0 para uma mediana de 2 L/min (0 – 4) no dia sete (dois 
valores ausentes). A diferença da mediana foi de – 4 L/min (IQR 0 – 4; p < 0,0001). Ao que se refere aos 
desfechos de segurança, sete (13%) pacientes no o grupo anakinra e quatro (9%) pacientes do grupo 
histórico apresentaram aumento na aminotransferase hepática (maior que três vezes ao limite superior 
do normal). Dez (19%) pacientes no grupo anakinra e cinco (11%) no grupo histórico desenvolveram 
um evento tromboembólico durante a internação hospitalar. Entre o grupo anakinra, sete (13%) tinham 
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embolia pulmonar, três (6%) apresentavam trombose venosa profunda dos membros inferiores e um 
(2%) apresentava trombose arterial. A eficácia da inibição da IL-01 em pacientes que receberam anankira 
é refletida por uma significante diminuição das concentrações da proteína c-reativa quando comparado 
ao grupo histórico comparador. Neste estudo, o anakinra reduziu, significativamente, a necessidade de 
ventilação mecânica e mortalidade entre os pacientes com a COVID-19 em estágio grave.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
09/11 critérios foram atendidos e 1/11 critério é não aplicável. A coorte de uso do 
anakinra foi comparada com uma coorte histórica (coleta de dados retrospectiva) 
e assim com um potencial inabilidade para controlar variáveis de confusão. Há um 
possível viés de curva de aprendizagem médica, embora os autores descrevam que 
a realização do recrutamento de pacientes históricos no intervalo de duas semanas 
e na mesma instituição poderia diminuir esse viés. As variáveis entre os grupos 
apresentam fatores de confusão, tais como a obesidade. No entanto segundo os 
autor, na análise multivariada não afetaram o efeito do anakinra nos desfechos. Os 
autores descrevem que há uma possibilidade de que a associação observada neste 
estudo possa ser devido, pelo menos em parte, ao fator de confusão.

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA E 
LOPINAVIR/RITONAVIR
COORTE PROSPECTIVA \ ESPANHA

Os autores descrevem a taxa de infecção por SARS-CoV-2 e as características clínicas de COVID-19 
em adultos vivendo com HIV, por meio de um estudo prospectivo observacional em Madri, Espanha. Foi 
utilizada uma coorte histórica como controle. Dos 2873 indivíduos vivendo com HIV acompanhados, 51 
foram diagnosticados com COVID-19, em uma taxa de infecção de 1,8% (IC95%: 1,3 a 2,3). Na mesma data, 
a taxa geral de COVID-19 em Madrid foi de 4,0% (IC95%: 4,01 a 4,04). Ao comparar as características basais 
dos indivíduos infectados pelo HIV com (n = 51) e sem (n = 1288) COVID-19, a distribuição etária, a contagem 
de células CD4 e a proporção de indivíduos em terapia antirretroviral (TARV) não diferiram entre os grupos. 
Indivíduos infectados pelo HIV com COVID-19 apresentaram índice de massa corporal (IMC) mais alto do 
que aqueles que não tinham COVID-19 (25,5 kg/m2 [IQR: 22,1 a 28,0] em pacientes com COVID-19 versus 
23,7 kg/m2 [IQR: 21,5 26,0] em pacientes sem COVID-19, p = 0,021) e maior prevalência de comorbidades 
crônicas (32 [63%] de 51 versus 495 [38% ] de 1288, p = 0,00059). Em relação à TARV, uma proporção maior 
de indivíduos com COVID-19 estava recebendo tenofovir antes do diagnóstico de COVID-19 (37 [73%]) do 
que aqueles sem COVID-19 (487 [38%], p = 0,036). Na análise de regressão logística, o IMC mais alto (OR = 
1,1 [IC95%: 1,0 a 1,2]), comorbidades (OR = 6,2 [IC 95%: 2,6 a 14,5]) e uso de tenofovir antes da pandemia 
de COVID-19 (OR = 3,7 [IC95%: 1,6 a 8,7]) foram associados ao diagnóstico de COVID-19. 12 (24%) dos 
51 indivíduos apresentavam doença leve e nenhuma terapia antiviral específica para COVID-19 foi usada. 
Por outro lado, 39 (76%) receberam tratamento para COVID-19, sendo o mais comum a hidroxicloroquina 
(30 [77%] de 39), azitromicina (19 [49%]) e lopinavir/ritonavir (14 [36%]). Note-se que um (3%) indivíduo 
recebeu remdesivir no contexto de um ensaio clínico, 15 (38%) receberam corticosteroides sistêmicos e 
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quatro (10%) tinham uso off-label de tocilizumabe. Os autores consideram que imunossupressão parece 
afetar a gravidade da doença e pode estar associada a resultados adversos e persistência viral. Os autores 
concluem que é crucial que indivíduos vivendo com HIV sejam incluídos nas investigações anti-COVID-19 
para obter informações sobre a melhor abordagem para essa população.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
sete de 11 critérios foram contemplados. A população da coorte histórica e 
da coorte prospectiva tem algumas distinções importantes, que podem afetar 
sua comparação. Nem todos os casos de COVID-19 foram confirmados, por 
causa do protocolo de tratamento da Espanha, que não confirma casos leves. 
O tempo de seguimento não foi reportado, e, portanto, não e possível saber se 
é suficiente. Não foram declaradas estratégias para tratar de dados faltantes.

TERAPIA ANTITROMBÓTICA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ITÁLIA

Ainda não se sabe se terapias antitrombóticas podem influenciar no desenvolvimento ou não 
de síndrome respiratória aguda grave (SDRA) em pacientes com COVID-19. O objetivo do estudo foi 
avaliar a prevalência de terapias antitrombóticas no momento da admissão de pacientes com COVID-19, 
além de avaliar a associação dessa terapia com o desenvolvimento de SDRA e mortalidade hospitalar. 
Foram incluídos 192 pacientes consecutivos com diagnóstico de COVID-19, confirmado por RT-PCR e 
internados no departamento de emergência de cinco hospitais italianos. A população foi dividida em 
dois grupos (pneumonia isolada ou pneumonia com SDRA), de acordo com a evidência encontrada na 
tomografia realizada na admissão e de acordo com a mortalidade. A prevalência e o tipo de terapia 
antitrombótica (antiplaquetários/anticoagulantes) foram comparados entre esses grupos. A interrupção 
da terapia antitrombótica durante a internação foi considerada como critério de exclusão. A média 
de idade foi de 67,7 ± 15,2 anos; 115 (59,9%) eram do gênero masculino. A SDRA foi relatada em 73 
casos (38%), com maior propensão para desenvolvimento de hipertensão em comparação com aqueles 
sem SDRA (57,8% vs. 49,6%; p = 0,005). Dentre os incluídos, 55 pacientes (28,6%) estavam em terapia 
antiplaquetária na admissão: 44 (22,9%) em uso de ácido acetilsalicílico, 5 (2,6%) em uso de inibidor 
de P2y12 e 6 (3,1%) em uso de terapia antiplaquetária dupla. Eles tinham mais idade em comparação 
com aqueles que não tomavam antiagregantes plaquetários (73,7 ± 9,2 vs. 65,2 ± 16,4; p = 0,001) e 
apresentaram maior prevalência de hipertensão (78,2% vs. 49,6%; p = 0,001), dislipidemia (30,9% vs. 
4,4%) ; p < 0,001) e doença arterial coronariana (26,4% vs. 4,4%; p = 0,001). Trinta e cinco pacientes 
(18,5%) morreram durante a hospitalização. Eles apresentavam idade mais avançada (77 ± 8,31 vs. 
65,57 ± 8,31; p = 0,001), hipertensão (77,1% vs. 53,5%; p = 0,018) e prevalência de doença arterial 
coronariana (28,6% vs. 10,2%; p = 0,009). Entre os pacientes tratados ou não com antiplaquetátios 
ou anticoagulantes, não houve diferença sobre o risco de desenvolvimento SDRA ou morte durante a 
hospitalização. Embora os resultados precisem de confirmação por estudos mais robustos, a terapia 
antitrombótica, tanto antiplaquetária quanto anticoagulante, parece não mostrar um efeito protetor 
nas formas graves de COVID-19, caracterizadas por SDRA e evolução rápida para óbito.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 6/8 critérios foram atendidos. Não há clareza sobre possíveis 
fatores de confusão e menção sobre estratégias para lidar com esses fatores.

LOPINAVIR/RITORINAVIR
RELATO DE CASO \ FRANÇA

Trata-se do relato de um caso com diagnóstico de COVID-19 que recebeu lopinavir/ritorinavir 
(LPV/r, 400/100mg) dos dias 9 ao 18 de internação, quando recebeu alta. O paciente apresentou o 
padrão típico de sintomas de COVID-19, como dor de garganta, dores musculares, dores de cabeça e 
anosmia, depois sinais de infecção pulmonar, mas não desenvolveu pneumonia grave e nunca exigiu 
tratamentos de suporte com oxigênio ou imunomoduladores. Os autores avaliaram a presença viral, 
que era alta no esfregaço naso-faríngeo (ENF), escarro, saliva e plasma nos dias 2 a 4. No dia 14, o RNA 
do SARS-CoV-2 ainda era detectado em altas concentrações no escarro, mas em baixa concentração 
no ENF, ilustrando a compartimentalização diferencial do SARS-CoV-2 nas vias respiratórias superior 
e inferior. O RNA do SARS-CoV-2 foi detectado uma vez na amostra de fezes no dia 23, e negativa em 
todas as amostras nos dias 30 e 90. Os autores concluem que o tratamento com LPV/r poderia ser 
eficaz em pacientes não graves para diminuir a carga de SARS-CoV-2.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 1/8 
critérios foi contemplado. O artigo utiliza dos dados do paciente para defender o 
uso do LPV/r para redução da carga viral do SARS-CoV-2, contudo não apresenta 
claramente as características demográficas e clínicas do paciente, não menciona 
o regime adotado ou efeitos adversos. Os próprios autores sugerem que o uso 
de LPV/r em pacientes infectados com SARS-CoV-2 deve ser melhor avaliado em 
um estudo prospectivo controlado.

DIVERSOS MEDICAMENTOS
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se do relato de cinco casos de pessoas HIV-positivo com COVID-19. Todos os cinco casos 
eram afro-americanos; 80% (4/5) eram do sexo feminino. A idade média dos pacientes foi de 48 
anos (38 – 53). De maneira geral os sintomas foram leves, apesar da internação, sendo que a maioria 
dos pacientes apresentou tosse, febre e falta de ar e três pacientes tiveram diarreia. Um paciente 
apresentou sintomas predominantemente cardíacos. Todos estavam em terapia anti-retroviral 
(ART) com contagem de CD4 > 200 células/mm3 e suprimiram as cargas virais de HIV no momento 
do diagnóstico de COVID-19. Todos os cinco pacientes foram hospitalizados, dois necessitaram de 
oxigênio suplementar e nenhum necessitou de ventilação mecânica. Quatro pacientes foram tratados 
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com azitromicina e uma cefalosporina e dois também foram tratados com hidroxicloroquina. O tempo 
médio de permanência foi de 3 dias (intervalo 2 – 7) e todos os pacientes se recuperaram. Os autores 
concluem que pesquisas são necessárias para entender os riscos do COVID-19 entre pessoas HIV-
positivo o impacto da terapia antirretroviral sobre o curso da COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 5/8 
critérios foram atendidos. Como principal limitação deve-se citar as diferentes 
terapias anti-retrovirais utilizadas previamente e os diferentes tratamentos 
medicamentosos oferecidos a cada caso, o que dificulta uma conclusão 
sobre o melhor tratamento a ser considerado. Relatos de caso não fornecem 
informações robustas que possam orientar a tomada de decisão e ensaios 
clínicos ou estudos mais robustos ainda não necessários em pacientes HIV-
positivo com COVID-19.

PLASMA CONVALESCENTE
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O objetivo do estudo foi fornecer dados adicionais sobre observações clínicas de pacientes com 
COVID-19 (confirmada por RT-PCR) e verificar se houve melhora após receberem terapia com plasma 
convalescente (pC). Os pacientes eram elegíveis se tivessem COVID-19 grave e/ou com risco de vida. Os 
doadores tinham histórico documentado de infecção por SARS-CoV-2 confirmada, estavam recuperados e 
assintomáticos por 14 dias ou mais. Vinte e cinco pacientes receberam 300 mL de plasma convalescente, 
uma única vez. Desses, um paciente recebeu uma segunda transfusão 6 dias após a primeira administração. 
Além do plasma, a maioria dos pacientes recebeu tratamentos anti-inflamatórios, incluindo tocilizumab e 
esteroides, hidroxicloroquina, azitromicina, ribavirina e/ou lopinavir/ritonavir, e dois pacientes receberam 
remdesivir. Os resultados clínicos e os parâmetros laboratoriais foram avaliados nos dias 0, sete e 14 após 
a transfusão. Os pacientes tinham idades entre 19 e 77 anos (mediana 51, [IQR] 42,5 a 60) e 14 eram do 
gênero feminino. Muitos pacientes (16/25, 64%) tinham uma ou mais condições subjacentes, incluindo 
diabetes mellitus (10 pacientes), hipertensão (9 pacientes), hiperlipidemia (5 pacientes) e doença do 
refluxo gastroesofágico (4 pacientes). Nenhum evento adverso atribuído à administração de plasma 
ocorreu dentro de 24 horas após a transfusão. Um paciente desenvolveu erupção cutânea um dia após a 
intervenção de PC. Dois pacientes desenvolveram trombose venosa profunda (TVP), quatro e oito dias após 
a transfusão, e um paciente desenvolveu TVP e embolia quatro dias após. No dia sete após a transfusão, 
nove pacientes (36%) melhoraram, 13 (52%) não apresentaram alterações e três tiveram piora do quadro 
clínico. Sete pacientes (28%) melhoraram e receberam alta. No dia 14 após a transfusão, 19 (76%) pacientes 
melhoraram, sendo que quatro pacientes receberam alta, oito pacientes melhoraram em relação à linha 
de base, três pacientes permaneceram inalterados, três pioraram e um paciente evoluiu para óbito de 
uma condição não causada por transfusão de plasma. A média geral do tempo de internação foi de 14,3 
dias (intervalo de 2 a 25 dias). O tempo médio de internação pós-infusão foi de 11 dias (intervalo de 1 a 21 
dias). Embora o estudo tenha limitações, os dados indicam que a transfusão de plasma convalescente é 
uma opção de tratamento segura para pacientes com COVID-19 em estado grave.13
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 6/10 
critérios foram contemplados. Não há menção se a inclusão dos pacientes foi 
consecutiva e completa, os objetivo e desfecho principais não estão alinhados 
e não há sobre quais testes estatísticos foram utilizados. Além disso, os autores 
reconhecem que o estudo tem muitas limitações, como baixo número de 
casos avaliados. Ademais, os pacientes foram tratados com vários outros 
medicamentos, incluindo outras terapias ainda experimentais, e um paciente 
utilizou outro regime de tratamento.

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DERIVADAS DE GELEIA 
DE WHARTON DO CORDÃO UMBILICAL HUMANO (HWJCS)
RELATO DE CASO \ CHINA

As células-tronco mesenquimais (CTMs) derivadas de geleia de Wharton do cordão umbilical humano 
(hWJCs) tem poderosa capacidade imunomoduladora. O transplante de hWJC pode ter efeitos benéficos 
na tempestade de citocinas derivada de COVID-19. Em 7/02/2020, homem de 54 anos apresentou-se 
ao hospital, com histórico de quatro dias de tosse, aperto no peito e febre. Tinha diabetes há dois anos, 
sem outro histórico médico específico. O exame físico mostrou temperatura de 38,0 °C, pressão arterial 
de 141/87 mmHg e pulso de 81 bpm. Testes laboratoriais revelaram que as concentrações de proteína C 
reativa (pCR) estavam elevadas. Terapias anti-inflamatória e antiviral foram administradas. Em 9/02/2020, 
o teste de RT-PCR foi positivo para COVID-19. Em 11/02/2020, o paciente sentiu falta de ar grave e a 
saturação de oxigênio diminuiu para 87,9%. Os médicos diagnosticaram COVID-19 criticamente grave e o 
paciente foi internado na UTI. Em 12/02/2020, a falta de ar piorou ainda mais. Tomografia computadorizada 
mostrou evidência de pneumonia e opacidade em vidro fosco. O paciente recebeu lopinavir/ritonavir, 
IFN-α, levofloxacino, medicamentos de Medicina Tradicional Chinesa, timosina α1, metilprednisolona e 
imunoglobulina, além de terapia antipirética. Finalmente, a saturação aumentou para 98%. De 13 a 21 
de fevereiro, os sinais físicos permaneceram estáveis, porém, com febre intermitente e falta de ar. Em 
22/02/2020, o paciente piorou. Considerando a lesão de órgãos mediada por resposta inflamatória, a 
terapia com hWJC foi proposta. Em 24 de fevereiro, o paciente recebeu transfusão de hWJC. Seis dias 
após, em 1º de março, o paciente se sentiu muito melhor, com menos falta de ar, menor concentração 
de PCR, maior contagem de linfócitos, e menores concentrações de fatores inflamatórios. Ademais, o RT-
PCR se tornou negativo. Em 2 de março, o paciente teve alta. Não foram observadas reações alérgicas ou 
relacionadas à infusão. Da mesma forma, nenhuma hipersensibilidade tardia ou infecções secundárias 
foram detectadas. Os autores acreditam que a função imunorreguladora dos hWJCs contribuiu para o 
resultado de eficácia. Como conclusão, os autores propõe que a terapia de transferência de hWJCs possa 
ser a escolha ideal para o tratamento de COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, sete 
de 8 critérios foram contemplados. Como limitação, destaca-se que características 
demográficas do paciente não foram descritas. Ademais, relatos de caso não são 
uma evidência robusta para tomada de decisão por gestores em saúde.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



14

GLICOCORTICOIDES
RELATO DE CASO \ CHINA

Em 24 de janeiro, homem de 48 anos, com febre por 4 dias, foi internado com febre baixa e 
tosse. Imagens de TC mostraram opacidade em vidro fosco. Ele tinha 10 anos de histórico de asma e 
recebeu persistentemente glicocorticoides por inalação (salmeterol/fluticasona). Foi diagnosticado com 
COVID-19 leve, após resultado positivo para SARS-CoV-2. De 25 a 28 de janeiro, ele recebeu tratamento 
antiviral com oseltamivir, lopinavir/ritonavir e FNα-2b. Considerando suas crises de asma, o paciente 
sentiu aperto no peito e recebeu atomização de budesonida e terbutalina a partir de 25 de janeiro. De 
28 de janeiro em diante, foi tratado com metilprednisolona para evitar a exacerbação. Em 31 de janeiro, 
ele teve uma melhora nos sintomas respiratórios. No entanto, a partir de 1º de fevereiro, desenvolveu 
sibilos e tosse paroxística. Dessa forma, recebeu novamente budesonida e terbutalina para reduzir a 
hiper-responsividade das vias aéreas. Em 10 de fevereiro, ele se recuperou e voltou a fazer tratamento 
regular com o salmeterol/fluticasona inalado. A detecção de SARS-CoV-2 foi negativa na amostra de swab 
nasofaríngeo, e positiva na amostra de escarro obtida após nebulização. Os mesmos resultados foram 
obtidos sucessivamente nas detecções de RNA em 16 de fevereiro, 19 de fevereiro e 22 de fevereiro. 
Até que, em 1º de março, nenhum RNA do SARS-CoV-2 foi detectado nas amostras de swab e escarro 
nasofaríngeo. Os autores argumentam que os corticosteroides são utilizados para prevenir lesões 
pulmonares causadas por pneumonia adquirida na comunidade, devido aos seus efeitos farmacológicos 
na supressão da inflamação sistemática disfuncional. No entanto, os glicocorticoides podem exercer 
efeitos estimulantes e inibitórios na resposta imune nas diferentes fases de uma infecção. A hipótese 
dos autores é que a remoção do RNA do SARS-CoV-2 foi atrasada devido ao efeito imunossupressor de 
doses mais altas de glicocorticoides. Portanto, mais atenção deve ser dada aos pacientes com COVID-19 
que recebem terapia com glicocorticoides, e ambas as amostras do trato respiratório superior e inferior 
devem ser coletadas para detecção do RNA do SARS-CoV-2 antes da alta hospitalar.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6 de 8 critérios foram contemplados. Como limitação, destaca-se que as 
características demográficas do paciente não foram descritas, tampouco 
possíveis eventos adversos decorrentes do tratamento. O relato de caso 
foi incluído em uma carta ao editor. Ademais, relatos de caso não são uma 
evidência robusta para tomada de decisão por gestores em saúde.

REMDESIVIR
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO

Neste artigo, os autores conduziram uma avaliação sistemática do perfil de risco-benefício do 
remdesivir em pacientes hospitalizados com COVID-19 grave, em comparação com o tratamento 
padrão de suporte, placebo ou outros tratamentos farmacológicos. Para tal, os autores realizaram uma 
busca em bases de dados bibliográficos (pUBMED, Google Scholar), sites de agências governamentais 
(NIH, FDA e EMA) e base de registro de ensaios clínicos (ClinicalTrial.gov), a fim de selecionar estudos 
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publicados sobre avaliação da eficácia e segurança do remdesivir. Os desfechos de eficácia desses 
estudos, considerados como benefícios, foram identificados, selecionados por uma junta médica, 
e em seguida, classificados de acordo com a ordem de importância. Dados de segurança clínica, 
como eventos adversos cardíacos, hepáticos, renais, etc, foram utilizados para avaliar os riscos. Como 
resultado, os autores relatam que foram identificados vários principais benefícios e riscos do uso 
do remdesivir no combate à COVID-19, em comparação com o placebo. Em um estudo, o benefício 
tempo, em dias, para a melhora clínica não foi estatisticamente significante (21 vs. 23 dias, HR = 
1,23, IC 95% 0,87-1,75), embora o estudo tenha sido considerado limitado. Em outro estudo, foi 
observado um menor tempo de recuperação em pacientes tratados com remdesivir (11 vs. 15 
dias), com risco de mortalidade reduzido não significativo (8% vs. 12%). Os dados de risco estavam 
disponíveis apenas em um estudo selecionado pelos autores. Este estudo relatou menos eventos 
adversos graves em pacientes que tomaram remdesivir (18%) em comparação com o grupo placebo 
(26%); no entanto, mais pacientes no grupo remdesivir interromperam o tratamento, devido a algum 
evento adverso, quando comparado àqueles que receberam placebo (12% vs. 5%). Como conclusão, 
os autores destacam que os resultados preliminares de ensaios clínicos sugerem que pode haver um 
perfil risco-benefício favorável para o remdesivir, quando comparado ao placebo; no entanto, alertam 
que os dados são ainda limitados. Por fim, sugerem que os dados de ensaios clínicos em andamento, 
quando disponíveis, poderão ser incorporados às observações aqui apresentadas, a fim de fornecer 
uma avaliação risco-benefício atualizada e mais robusta.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, os autores não descrevem com clareza a 
metodologia utilizada para selecionar os estudos incluídos nessa revisão. O 
número de artigos selecionados, ou excluídos, não foi apresentado. O tamanho 
da amostra para cada desfecho avaliado foi limitado àqueles disponíveis nos 
estudos originais, e, segundo os próprios autores, tais amostras podem não ter 
poder suficiente para detectar diferenças de risco entre os grupos, especialmente 
quando os desfechos examinados não foram o desfecho primário de interesse. 
Por fim, a avaliação do perfil risco-benefício para pacientes com COVID-19 
grave, apresentada nesta revisão, foi baseada em apenas dois estudos, o que 
limita a generalização de seus resultados para outras populações.

FAVIPIRAVIR
ESTUDO OBSERVACIONAL DE FARMACOCINÉTICA \ JAPÃO

O favipiravir (FPV) vem sendo utilizado no Japão em uso compassivo e a farmacocinética deste 
medicamento em pacientes em estado crítico, é desconhecida. Desta forma, esse estudo foi realizado 
a fim de melhor quantificar as concentrações desse medicamento. Sete participantes em UTI, alguns 
em uso de ventilação mecânica, foram incluídos no estudo. No Japão, esse medicamento não foi 
aprovado para o tratamento da COVID-19, portanto, não foi estabelecida a eficácia de dose. A dose 
administrada aos participantes foram: 1600 mg no primeiro dia, seguido de 600 mg/dia, nos dia 
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02 ao dia 05. Nos participantes 1 e 6, o FVP foi administrado por sete e 10 dias, respectivamente, 
e nos outros participantes, por 5 dias. No que se refere ao desfecho de tratamento, 1/7 (14,3%) 
dos participantes apresentou melhora clínica (parâmetros; estado clínico 1 – 7, suporte de oxigênio 
e temperatura corporal) e desmame da ventilação mecânica em sete dias após o início do FPV. 
Ademais, 3/7 (42,9%) apresentaram melhora clínica e desmame da ventilação mecânica após 14 dias, 
e dois destes pacientes não necessitaram suporte de oxigênio após o desmame. As concentrações 
mínimas de FPV (após 8 a 12 h) da maioria das amostras analisadas eram inferiores ao limite inferior 
de quantificação (1 µg/mL) e EC50 (9,7 µg/mL) contra SARS-CoV-2 previamente obtidos em estudo in 
vitro. Embora tenha sido observada alguma melhora em três pacientes no dia 14, não está claro como 
o FPV influenciou essa melhora. Os autores concluem que as concentrações de FPV em pacientes em 
estágio crítico da COVID-19 foi muito menor quando comparadas em voluntários saudáveis. Desta 
forma, são necessários mais estudos para determinar uma estratégia adequada de dose (concentração 
de FPV) e formulação (intravenosa ou oral) para pacientes com COVID-19 em estado crítico.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, observou-se que os autores realizaram o estudo 
de farmacocinética em paciente crítico com COVID-19 de forma bem conduzida; 
dados demográficos e estado clínico dos pacientes foram descritos. Esse estudo 
não determina a eficácia do FPV, e a partir da obtenção de seus resultados é 
possível confrontá-los com os resultados obtidos in vitro, que foram diferentes. 
Portanto um ensaio clínico randomizado em grupo de pacientes críticos da 
COVID-19 deve ser realizado a fim de mensurar desfechos de eficácia.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 01/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04410354/ EUA Antiviral Merimepodib; 
Remdesivir

Placebo; 
Remdesivir

Ainda não recrutando 01/06/2020 ViralClear Pharmaceuticals, 
Inc.

2 NCT04409522/ Irã Ação anti-inflamatória Melatonina Tratamento padrão Recrutando 01/06/2020 Mohammad Sadegh Bagheri 
Baghdasht; Baqiyatallah 
Medical Sciences University

3 NCT04409262/ EUA Anti-inflamatório 
antirreumático; 
Antiviral

 Tocilizumabe; 
Remdesivir

Placebo; 
Remdesivir

Ainda não recrutando 01/06/2020 Hoffmann-La Roche; Gilead 
Sciences

4 NCT04410328/ EUA Anti-agregador 
plaquetário

Dipyridamol 200mg/ 
Aspirin 25mg (Agrennox)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 01/06/2020 Rutgers, The State University 
of New Jersey; Boehringer 
Ingelheim

5 NCT04409483/ Nigéria Antiviral Lopinavir/ ritonavir Tratamento padrão Ainda não recrutando 01/06/2020 Epicentre; Universit√© 
Abdou Moumouni; Centre 
de Recherche M√©dicale et 
Sanitaire; Ministry of Public 
Health, Republic of Niger

6 NCT04409327/ EUA Imunomodulador RTB101 Placebo Recrutando 01/06/2020 Restorbio Inc.

7 NCT04410562/ 
Espanha

Antimalárico Hidroxicloroquina para 
profilaxia na gestação

Placebo Recrutando 01/06/2020 Barcelona Institute for 
Global Health; Hospital Clinic 
of Barcelona; Fundación 
Institut de Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau; University Hospital 
of Torrejon; Fundación de 
investigación HM

8 NCT04410510/ 
Colômbia

Extrato de planta  P2Et (Caesalpinia 
spinosa extract)

Placebo Ainda não recrutando 01/06/2020 Hospital Universitario 
San Ignacio; Pontificia 
Universidad Javeriana
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 01/05/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

9 NCT04409509/ País 
não declarado

Anticorpo Monoclonal 
Antagonista do Fator 
XIIa

Garadacimab, Factor XIIa 
Antagonist Monoclonal 
Antibody

Placebo Ainda não recrutando 01/06/2020 CSL Behring

10 NCT04409925/ Canadá Medicamento para 
Fibrose cística

rhDNase1 (Pulmozyme, 
Roche/Genentech)

Sem comparador Ainda não recrutando 01/06/2020 Exactis Innovation; Jewish 
General Hospital; Hamilton 
Health Sciences Corporation; 
McGill University Health 
Centre/Research Institute of 
the McGill University Health 
Centre

11 NCT04409834/ País 
não declarado

Anticoagulantes Anticoagulação em 
dose completa + 
terapia antiplaquetária: 
Heparina não fracionada; 
Enoxaparina; Clopidogrel

Anticoagulação 
profilática + terapia 
antiplaquetária

Ainda não recrutando 01/06/2020 The TIMI Study Group
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



27

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

74 30/05/2020 Avaliação da função pulmonar, mecânica respiratória e trocas gasosas em pacientes anestesiados 
sob ventilação mecânica: validação do sistema de ventilação VF2020 para pacientes com COVID-19.

Universidade Federal de São Paulo

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

HOSPITAL SAO RAFAEL S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 06/01/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°43

BUSCA REALIZADA EM 2 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS E 14 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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3

REMDESIVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL

Nesta revisão sistemática, desenvolvida pela Oxford-Brazil EBM Alliance, os autores procuraram 
identificar, avaliar e sumarizar as evidências científicas disponíveis sobre os efeitos do remdesivir 
no tratamento de pacientes com infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19). Por meio de uma busca 
em 4 bases de dados gerais, (Cochrane Library, Embase, MEDLINE-PubMed e MedRxiv), 1 base de 
literatura cinzenta (Opengrey) e 2 bases de registros de ensaios clínicos (ClinicalTrials.gov e WHO 
Trial Registry Network: COVID-19 studies from the ICTRP database), os autores tentaram identificar 
ensaios clínicos randomizados (ECRs), quasi-randomizados e não randomizados, estudos de coorte e 
estudos caso-controle, relacionados à avaliação de quaisquer desfechos clínicos, laboratoriais e de 
imagem, decorrentes do uso do remdesivir. Foi informado que, na ausência destes desenhos, seriam 
considerados também estudos clínicos de fase 2 (coorte única experimental -sem grupo controle) 
ou séries de casos. Aplicando-se os critérios de inclusão definidos pelos autores, 699 referências 
foram encontradas, e após eliminação de duplicatas e de referências fora do escopo, 16 tiveram 
seus textos completos avaliados; 5 referências foram excluídas com justificativas, e, dos 11 estudos 
incluídos, 3 possuiam dados completos disponíveis, enquanto que 8 estudos ainda se encontravam 
em andamento, até a data das buscas realizadas nessa revisão (27/05/2020). Como resultado das 
análises desses estudos finalizados, os autores informaram que foram identificados 2 ECRs com 
qualidade metodológica boa a moderada, comparando remdesivir versus placebo, e um ECR com 
qualidade baixa comparando diferentes esquemas de administração de remdesivir. Como conclusão, 
os autores informam que, com uma certeza baixa a moderada no conjunto final das evidências, 
esta revisão sistemática não identificou benefício do remdesivir na redução do tempo de ventilação 
mecânica, oxigenoterapia, hospitalização e na mortalidade de pacientes com COVID-19. Em relação 
à segurança, foi relatado que o remdesivir não se associou a maior risco de eventos adversos. As 
estimativas relacionadas à melhora/recuperação clínica foram divergentes entre os estudos incluídos. 
Os dados preliminares comparando o uso de remdesivir por cinco e dez dias não mostraram diferença 
entre esses dois esquemas de tratamento para nenhum dos desfechos de eficácia avaliados ou na 
mortalidade após 14 dias de acompanhamento dos pacientes.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews,15/16 critérios foram atendidos. Não há declaração explícita de que 
os métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, 
nem justificativas para possível desvio significativo do protocolo. Por fim, 
conforme alertados pelos próprios autores, ressalta-se que o conjunto final 
dessas evidências são de certeza baixa a moderada, ou seja, resultados de 
novos estudos podem modificar as estimativas atuais apresentadas nesta 
revisão sistemática.
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4

TROMBOPROFILAXIA
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

A coagulopatia é frequentemente reportada, bem como o aumento da concentração de 
D-dímeros no quadro clínico de pacientes com a COVID-19. Diante disto, a Sociedade de trombose 
e homeostase recomenda a tromboprofilaxia farmacológica sistemática em pacientes hospitalizados 
com a COVID-19. O objetivo deste estudo foi determinar a frequência e identificar fatores preditivos 
de tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes que estavam recebendo tromboprofilaxia de forma 
adequada e foram hospitalizados com a COVID-19. A tromboprofilaxia foi considerada adequada 
quando implementada dentro de 24 horas da admissão hospitalar, incluindo administração diária de 
enoxaparina com peso adequado, seguindo as recomendações institucionais (40 mg/dia para IMC < 
30 kg/m2, 60 mg/dia para IMC de 30 a 40 kg/m2 e 40 mg duas vezes ao dia para IMC > 40 kg/m2) 
e seguida por toda a hospitalização. Um coorte retrospectiva de 133 participantes foi avaliada e 71 
pacientes atenderam aos critérios de elegibilidade. Dos 71 pacientes, 16 desenvolveram TEV (22,5%) 
e 7 desenvolveram embolia pulmonar (EP) (10%), apesar da tromboprofilaxia adequada. D-dímeros 
na linha de base foram significativamente maiores em pacientes com trombose venosa profunda 
(TVP) (p < 0,001). A demografia, as comorbidades, as manifestações clínicas da doença, o escore de 
gravidade e outros parâmetros biológicos, incluindo marcadores inflamatórios, foram semelhantes 
nos pacientes com e sem TEV. A concentração de D- dímero na admissão hospitalar, disponível sobre 
65 dos 71 pacientes, foi significativamente maior nos pacientes que desenvolveram tromboembolismo 
venoso durante a hospitalização (mediana: 1,63 µg/ml vs. 0,63 µg/ml, p = 0,0021). O valor preditivo 
negativo do nível de D-dímero basal < 1,0 µg/ml foi de 90% para TEV, 98% para EP. O monitoramento 
de D-dímeros em pacientes hospitalizados poderia melhorar a estimativa de risco para eventos 
tromboembólicos. Neste estudo, não foi encontrada a correlação entre os níveis de fibrinogênio e 
D-dímero. Na admissão, o dímero D < 1,0 µg/ml tem um excelente valor preditivo negativo para 
tromboembolismo venoso, enquanto o risco de eventos tromboembólicos é notavelmente alto em 
pacientes com concentração de dímero D ≥ 3,0 µg/ml. Os autores sugerem que a tromboprofilaxia 
padrão ainda possui um alto risco de tromboembolismo venoso, inclusive pulmonar, portanto essa 
profilaxia se configura como insuficiente em pacientes internados com COVID-19, mesmo que não 
exijam cuidados intensivos iniciais. Os autores reiteram que a tromboprofilaxia, com a administração 
de altas doses de heparina guiada pelas variações de concentrações de D-dímero, deve ser avaliada 
em estudos prospectivos mais robustos.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
08/11 critérios foram atendidos e 2/11 critérios não foram aplicáveis. Estudo 
bem conduzido com uma coorte retrospectiva e com avaliação dos critérios 
de elegibilidade de forma consecutiva. A triagem para o desfecho de TVP foi 
realizada de forma sistemática. A coorte de pacientes advém de dois centros 
de saúde com tamanho de amostra limitado e, assim, há um risco de viés de 
seleção dos participantes da pesquisa. Os autores não descrevem potenciais 
fatores de confusão, bem como as medidas de avaliação dos desfechos, visto 
que são amostras de centros diferentes.
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5

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA E 
LOPINAVIR/RITONAVIR
CASO-CONTROLE \ FRANÇA

Neste estudo de caso-controle, 45 pacientes foram avaliados, sendo: 17 recebendo a 
combinação de hidroxicloroquina (HCQ) 600 mg e azitromicina (AZ) 500 mg, no primeiro dia, 
seguido de 250 mg nos próximos dias; 13 recebendo lopinavir/ritonavir (Lop/r) 800 mg por dia; e, 
15 não receberam nenhum tratamento antiviral (controles). Os pesquisadores avaliaram a remissão 
viral em dois momentos: no sexto dia após o início do tratamento e no sexto dia após o início 
dos sintomas respiratórios graves (SRG). A PCR nasofaríngea negativa para SARS-CoV-2 no dia 6 
após o início do tratamento foi observada em 5 (38%) pacientes do grupo Lop/r em comparação 
com 3 (18%) pacientes do grupo HCQ+AZ e 2 (20%) do grupo controle (p = 0,39). No sexto dia de 
tratamento após o início dos SRG, a PCR foi negativa em apenas 9 pacientes, 5 do grupo Lop/r, 2 
do grupo HCQ+AZ e 2 do grupo controle. Uma terceira análise foi realizada pelos autores, dessa 
vez levando em conta apenas os pacientes que receberam tratamento antiviral nos 5 dias após 
o início dos sintomas da COVID-19, no qual nenhum deles (0/7) apresentou PCR negativo 6 dias 
após o início do tratamento no grupo HCQ+AZ, em comparação com 3/7 (43%) no grupo Lop/r (p 
= 0,05). O último acompanhamento realizado 38 ± 7 dias após o início do tratamento revelou que 
37 pacientes ainda estavam vivos (82%), 12 (92%) no grupo Lop/r, 15 (88%) no grupo HCQ+AZ e 10 
(67%) no grupo controle. No momento da publicação do estudo, dez pacientes ainda estavam na 
UTI, 6 (35%) do grupo HCQ+AZ e 4 (31%) do grupo Lop/r. Os autores sugerem que enquanto grandes 
ensaios clínicos controlados não estejam disponíveis, que os médicos levem em consideração o 
custo-benefício dessas terapias no tratamento de pacientes com COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, o estudo atendeu 7/10 critérios. Os autores não mencionam fatores de 
confusão e o tempo de avaliação dos pacientes foi relativamente curto.

ARBIDOL (UMIFENOVIR)
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Foi realizado um estudo de coorte retrospectiva para avaliar o potencial da profilaxia pós-
exposição (PEP) com Arbidol (umifenovir) na redução da transmissão de SARS-CoV-2 em duas 
coortes: familiares e profissionais de saúde. Na primeira coorte, 27 famílias tiveram um caso 
primário confirmado de COVID-19, os quais eram casos leves no momento da visita. Os membros 
da família moravam no mesmo apartamento e mantinham contato sem vigilância antes que o caso 
primário desenvolvesse sintomas. Após a confirmação do caso primário, os familiares procuraram 
atendimento médico. A segunda coorte foi composta por 124 profissionais de saúde, inicialmente 
expostos a um grupo de colegas com COVID-19 sem proteção respiratória padrão. A partir de 27 
famílias que tiveram um caso primário de COVID-19 e coletou-se dados de 66 membros da família, 
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6

dentre eles, 45 de 52 membros de 22 famílias tomaram Arbidol e 14 membros de 5 famílias não. 
Coletivamente, 45 membros usaram Arbidol como PEP e 1 foi infectado, enquanto 21 membros não 
usaram Arbidol e 12 foram infectados. A análise univariada não mostrou diferenças significativas 
em gênero (p = 0,252), idade (p = 0,628), comorbidades crônicas (p = 0,659) ou distribuição de 
adultos e crianças (p = 0,057) entre o grupo Arbidol e o grupo não Arbidol. Ademais, analisou-se 
dados de 124 profissionais de saúde, dos quais 55 receberam Arbidol como PEP e 1 foi infectado, 
enquanto 69 não usaram Arbidol e 7 foram infectados. Houve diferença significativa na distribuição 
por sexo (p = 0,002), profissão (médico ou enfermeiro) (p < 0,001) e local de trabalho (p < 0,001) 
entre o grupo Arbidol e o grupo não Arbidol. Apenas 1 em cada 13 membros de família confirmados 
para COVID-19 tomou Arbidol e apenas 1 em cada 8 profissionais de saúde para COVID-19 tomou 
Arbidol. A regressão de Cox demonstrou que o Arbidol era um fator protetor contra a infecção por 
SARS-CoV-2 [HR = 0,025, IC 95%: 0,003 a 0,209, p = 0,0006 nos membros de família e HR = 0,056, 
IC 95%: 0,005 a 0,662, p = 0,0221 em trabalhadores da saúde] após ajuste por gênero, idade, 
local de trabalho, ocupação e condição física básica. Os autores concluem que a associação entre 
Arbidol como PEP e a prevenção da transmissão de COVID-19 é significativa. Portanto, é necessário 
um estudo prospectivo em larga escala e/ou estudo controlado randomizado para validar o uso de 
Arbidol na profilaxia pós-exposição.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
5 de 11 critérios foram atendidos. Os grupos de profissionais de saúde que 
receberam e não receberam arbidol eram diferentes. A forma de medir a 
exposição não foi adequada, pois não havia medidas de adesão ao tratamento. 
Os grupos expostos e não expostos não foram testados para COVID-19 antes da 
intervenção. O tempo de seguimento foi de até 10 dias, o que é insuficiente para 
mensurar infecção por SARS-CoV-2. Não está claro no relato se o seguimento de 
participantes foi completo e quais estratégias seriam empregadas em caso de 
perda de seguimento.

HEPARINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ REINO UNIDO E ESPANHA

Estudo que relata os eventos trombóticos em diferentes tecidos, que possuem achados 
consistentes com a clínica, exames laboratoriais, de imagens (com anormalidades na perfusão 
dos pulmões) e evidências patológicas em pacientes com a COVID-19. Diante desses achados, 
os médicos prescrevem heparina a fim de prevenir ou tratar coagulopatias associadas à infecção 
pelo SARS-CoV-2. O objetivo deste estudo é investigar a associação entre o uso da heparina e a 
mortalidade em pacientes hospitalizados e diagnosticados com a COVID-19. Os dados dos pacientes 
foram coletados retrospectivamente e são provenientes de dezessete hospitais espanhóis. 
Além da heparina, os pacientes também receberam hidroxicloroquina, azitromicina, esteroides, 
tocilizumabe, lopinavir/ritonavir e oseltamivir. Essas medicações foram utilizadas em diversas 
preparações, dose e frequência, não sendo possível verificar essas informações nos registros. Foram 
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7

coletados dados de 2075 pacientes, com idade média de 67,57 anos. No momento da coleta dos 
dados, 301 pacientes haviam morrido, 1.447 haviam recebido alta hospitalar, 201 ainda estavam 
internados e 126 haviam sido transferidos para hospitais não incluídos no estudo. A mediana do 
tempo de acompanhamento foi de 8 (IQR 5 – 12) dias. Os pacientes tratados com heparina tinham 
idade mais avançada do que aqueles que não a receberam (p < 0,001). A heparina foi associada a 
menor mortalidade quando o modelo foi ajustado para idade e sexo, com OR = 0,55 (IC95%: 0,37 – 
0,82; p = 0,003). Essa associação permanece significativa quando a saturação de oxigênio ( < 90%) e 
a temperatura (> 37 °C) foram incluídas ao modelo, com OR = 0,54 (IC95%: 0,36 – 0,82; p = 0,003), 
e também quando a terapia concomitante foi incluída como covariável, sendo OR = 0,42 (IC95%: 
0,26 – 0,66; p < 0,001). Os autores concluem que a heparina foi associada a uma baixa mortalidade 
nos pacientes hospitalizados com COVID-19 avaliados no seu estudo. São necessários estudos 
experimentais controlados randomizados a fim de complementar esses achados observacionais e 
avaliar a associação causal da heparina em diferentes regimes terapêuticos e resultados clínicos.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta Checklist for Analytical Cross Sectional Studies, 
07/08 critérios foram atendidos. Os autores coletaram dados de pacientes 
de 17 hospitais da Espanha e os critérios de elegibilidade não estavam 
claramente descritos. Os pacientes não foram randomizados e a diferença no 
resultado pode ser explicada por outros fatores além do uso de heparina. Os 
autores descrevem que a observação de um grande número de pacientes não 
selecionado e as análises de sensibilidade realizadas são pontos fortes deste 
estudo. No entanto, possíveis fatores de confusão residuais e a inabilidade de 
contorná-los estão presentes em pesquisas observacionais.

NAFAMOSTAT
RELATO DE CASOS \ COREIA DO SUL

Os autores trazem três relatos de casos de pacientes com idade superior a 65 anos, doenças 
subjacentes e com progressão da pneumonia. Esses pacientes, na admissão hospitalar, foram 
diagnosticados com COVID-19 a partir de exames laboratoriais, clínicos e imagens pulmonares, com 
infiltrações e achados de opacidade em vidro fosco. Administrou-se nestes pacientes antivirais, tais 
como: lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina. Também fizeram uso de camostat por 4 dias após 
o uso de nafamostat. Na presença da progressão da doença, demonstradas principalmente pelas 
mensurações sequenciais de proteína C reativa e o suporte de oxigênio requerido, administrou-se 
nafamostat (Dose entre: 0,06 ~ 0,2mg/Kg/hora) nesses pacientes. Nafamostat é um inibidor da serina 
protease e age impedindo a fusão do envelope do vírus com as membranas da superfície da célula 
hospedeira, que é o primeiro passo na infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Após administração deste 
medicamento nos três pacientes, observou-se melhora nos achados laboratoriais na concentração 
de proteína C reativa, no quadro clínico e nos exames de imagens de ambos os pulmões. Todos os 
pacientes foram submetidos ao exame de RT-PCR antes da alta hospitalar e demonstraram resultados 
negativos para infecção por SARS-CoV-2. Nenhum evento adverso foi associado ao uso de nafamostat. 
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8

De acordo com os autores, o nafamostat pode impedir a progressão da doença, na via do complemento, 
bloquear a coagulação intravascular disseminada e impedir a invasão do vírus, inibindo a ligação 
mesmo à membrana celular. Desta forma, ele atua como antiviral e anti-inflamatório na COVID-19. 
Embora esses achados demonstrem uma melhora clínica dos pacientes após o uso de nafamostat, 
eles devem ser confirmados em estudos clínicos randomizados e controlados.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram atendidos. Os autores não descrevem claramente sobre os 
dados demográficos dos pacientes. Relatam, de maneira adequada, a evolução 
nos achados clínicos e laboratoriais durante o período da internação. Apesar de 
trazerem resultados de melhora clínica nos pacientes pelo uso de nafamostat, 
relatos de caso não produzem evidências robustas que possam orientar a 
tomada de decisão

METILPREDNISOLONA
SÉRIE DE CASOS \ CHINA

Neste estudo, os autores avaliaram 101 pacientes diagnosticados com COVID-19, no qual 26 
estavam em estado crítico. Dentre os 26, 15 apresentaram critérios pré-definidos para tratamento com 
metilprednisolona. Esses pacientes receberam de 40 a 500 mg da pulsoterapia de metilprednisolona, 
dependendo da gravidade, índice de oxigenação, progressão da doença, produção de fatores 
inflamatórios, peso corporal, idade e comorbidades. Após a primeira dose de metilprednisolona, a 
oxigenação de doze pacientes melhorou. No entanto, dois pacientes precisaram de uma segunda 
dose e um paciente necessitou de uma terceira dose para se recuperar. Os pacientes que receberam 
metilprednisolona não apresentaram diferença significativa, em relação à função pulmonar, quando 
comparados à pacientes que não receberam esta terapia. A conversão negativa de SARS-CoV-2 foram 
de 10 ± 5 dias e 10 ± 8 em pacientes com e sem terapia com metilprednisolona, respectivamente, 
e não houve diferença estatística. Nenhum evento adverso foi notado durante o acompanhamento 
dos pacientes. Segundo os autores, a aplicação oportuna e apropriada de metilprednisolona pode ser 
benéfica no tratamento de pacientes com COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
9/10 critérios foram contemplados. Os autores não mencionaram quais testes 
estatísticos foram realizados. Além disso, alguns dos pacientes admitidos no 
estudo foram selecionados para integrar um grupo controle que foi comparado 
ao grupo que recebeu tratamento com metilprednisiolona. No entanto, os 
autores não mencionam como esses pacientes foram selecionados e se foram 
tratados com outra terapia.
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TOCILIZUMABE
RELATO DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Ainda não se sabe se o tocilizumabe (inibidor de IL-6) pode beneficiar transplantes de órgãos e 
tecidos, no que se refere à supressão imunológica. Assim, o estudo apresenta cinco casos de pacientes 
transplantados (dois renais, um hepático, um pulmonar e um facial) com síndrome do desconforto 
respiratório agudo (SDRA) relacionada à SARS-CoV-2, tratados com tocilizumabe. Os pacientes 
apresentaram a forma grave da COVID-19, além de múltiplas comorbidades, necessitando de ventilação 
mecânica. Foram tratados com dose única (400 mg) de tocilizumabe logo após a intubação (quatro 
deles dentro das primeiras 24h da ventilação mecânica e um dentro de 48h). Melhorias nos quadros 
clínicos dos pacientes foram observadas, principalmente nos marcadores inflamatórios. De 3 a 5 dias 
após a administração do inibidor de IL-6, houve declínio da concentração da PCR (proteína C reativa) 
em todos os casos. As informações sobre as concentrações de IL-6 basais de todos os 5 pacientes 
não estavam disponíveis, somente de três deles. Nestes casos, essas concentrações apresentavam 
valores amplamente diferentes, sendo que em dois deles eram relativamente baixas. Quatro dos 
cinco participantes (80%) sobreviveram à doença grave em comparação com 67% dos transplantados 
com diagnóstico de COVID-19 e em ventilação mecânica que não receberam tocilizumabe no serviço 
regional. No entanto, não foi possível esclarecer como o medicamento afetou, especificamente, o 
curso clínico de cada caso deste estudo. É importante ressaltar que não houve efeitos colaterais 
imediatos relacionados à droga (aumento de enzimas hepáticas, leucopenia ou trombocitopenia), 
embora dois pacientes tenham desenvolvido três infecções bacterianas comprovadas, duas semanas 
após a administração. Além disso, o impacto do tocilizumabe na depuração viral de SARS-CoV2 
requer atenção especial, pois quatro dos cinco pacientes apresentaram RNA detectável após 22 dias 
de infecção. O tocilizumabe oferece alguma proteção contra a rejeição, levantando questão sobre a 
necessidade de reduções dos imunossupressores de uso padrão para prevenir infecções e toxicidades 
dos inibidores da calcineurina. Em resumo, os autores concluem que o tocilizumabe pode ser usado, 
não apresentando toxicidade direta, em pacientes transplantados com COVID-19, logo após o início 
da ventilação mecânica, independentemente do tipo de órgão transplantado.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes 
foram apropriadamente descritas no artigo, assim como o método utilizado 
para confirmação da infecção por SARS-CoV-2, a descrição sobre a intervenção 
(tocilizumabe) e os imunossupressores utilizados por cada paciente, as 
condições clínicas antes/pós-intervenção e eventos adversos. Há ausência 
de dados basais para desfechos importantes de alguns pacientes como a 
concentração de IL-6.
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TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ MONTENEGRO

Homem de 52 anos, com diagnóstico de pneumonia bilateral por SARS-CoV-2, confirmado por 
RT-PCR. Doze dias após a internação, a tomografia mostrou opacidades em vidro fosco e consolidação 
da pneumonia bilateral, necessitando de ventilação mecânica. Foi tratado com cloroquina 500 
mg duas vezes ao dia (iniciada nos primeiros 12 dias antes da ida para a UTI); lopinavir/ritonavir 
400/100mg 2x/dia (iniciado nos primeiros 12 dias antes da ida a UTI, e durante 3 dias na UTI); 
metilprednisolona (60-80 mg por dia durante todo o tratamento na UTI) e ceftriaxona e azitromicina 
(durante todo o tratamento). Seis dias após, houve piora do quadro clínico, apresentando aumento 
de proteína C reativa (PCR- 193mg/L), IL-6 (143pg/mL), fibrinogênio (6,1g/L), dímero D (7600ng/
mL), diminuição da contagem de linfócitos (0,94 x109/L), aspartato aminotransferase (AST) na faixa 
de referência (30 UI/L), enquanto a alanina aminotransferase (ALT) levemente elevada (83 UI/L). 
Com diagnóstico de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS), o paciente foi tratado com 
duas doses de tocilizumabe (TCZ) 400mg (8mg/kg), com intervalo de 12 horas entre as doses; 
continuando com ceftriaxona, azitromicina e metilprednisolona. Um dia após receber as doses de 
TCZ, apresentou lesão hepática aguda (AST: 1076 UI/L, ALT: 1541 UI/L), caracterizando provável 
hepatite medicamentosa por TCZ. Vários dias depois da administração de TCZ, houve melhora 
clínica com uma redução significativa nos níveis de reagentes de fase aguda (PCR, IL-6 e dímero D). 
Posteriormente, a condição do paciente piorou por pneumotórax bilateral e enfisema subcutâneo. 
O pneumotórax foi tratado com toracostomia por dreno. Dez dias após a administração de TCZ, os 
níveis de transaminases, PCR, IL-6 e dímero D se normalizaram. Até hoje, apesar da recuperação 
laboratorial e da cessação da SRIS, a condição do paciente ainda é crítica, devido aos problemas 
pulmonares. Em conclusão, este é o primeiro caso relatado de hepatite medicamentosa causado 
por TCZ em paciente com COVID-19. Contudo, foi informado que o TCZ apresentou um efeito 
terapêutico positivo e levou a melhorias nos parâmetros clínicos e laboratoriais associados à SRIS. 
Por fim, os autores informam que o monitoramento intensivo da função hepática é imprescindível 
em pacientes com COVID-19, devido ao uso frequente de muitos medicamentos potencialmente 
hepatotóxicos, especialmente o TCZ.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
5/8 critérios foram atendidos. Apresentou apenas a idade como característica 
demográfica e, apesar de ter relatado a linha do tempo do histórico de possível 
local de infecção, não informou se o paciente tinha outras comorbidades. Além 
disso, declarou apenas a hepatite medicamentosa como evento adverso, sem 
mencionar se outros eventos ocorreram ou não.
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HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA, 
HIDROXICLOROQUINA + AZITROMICINA
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A hidroxicloroquina (HCQ) e a azitromicina (AZC) estão sendo administradas amplamente em 
pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de COVID-19. Ambos os medicamentos 
podem aumentar o risco de arritmias fatais associadas ao prolongamento do intervalo QT. Portanto, 
neste estudo, os autores avaliaram as práticas de prescrição desses medicamentos e o monitoramento 
do intervalo QTc em pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de COVID-19. Para tanto, 
uma série de casos de pacientes com esse perfil, tratados com HCQ, AZC, ou com combinação das 
duas medicações (HCQ+AZC) foram incluídos e avaliados nesse estudo. O intervalo QT inicial e pós-
medicação (24 h) foi avaliado usando eletrocardiogramas (ECGs) de 12 derivações. O desfecho de 
interesse avaliado foi o prolongamento crítico do QTc, que foi definido como: a) QTc máximo ≥ 500 
ms (se QRS < 120 ms) ou QTc ≥ 550 ms (se QRS ≥ 120 ms); e, b) aumento do QTc ≥ 60 ms. O escore de 
Tisdale e o índice de comorbidade Elixhauser foram calculados. Dos 490 pacientes com diagnóstico 
positivo ou suspeita de COVID-19, 314 (64%) receberam um ou ambos os medicamentos e 98 (73 
com COVID-19 positivo, 25 com suspeita) atenderam aos critérios do estudo (idade 62 ± 17 anos, 
61% masculino). AZC foi prescrita em 28% dos casos, HCQ em 10%, e ambas em 62%. O valor de 
QTc médio inicial foi de 448 ± 29 ms, aumentando para 459 ± 36 ms (p = 0,005) após o uso dos 
medicamentos. Um prolongamento significativo foi observado apenas em homens (18 ± 43 ms vs. 
-0,2 ± 28 ms em mulheres, p = 0,02). 12% dos pacientes atingiram prolongamento crítico do intervalo 
QTc. As alterações no QTc foram mais altas na combinação das medicações em comparação com 
qualquer um dos fármacos isolados, sendo maior quando comparada à AZC isolada (17 ± 39vs. 0,5 
± 40 ms, p = 0,07). Nenhum paciente apresentou síncope, torsades de pointes ou outras arritmias 
letais, durante ou após a administração do medicamento. Conclusões: No total, 12% dos pacientes 
manifestaram prolongamento crítico do QTc e a combinação causou maior prolongamento, quando 
comparada ao uso isolado de uma das duas medicações. Por fim, os autores alertam que o equilíbrio 
entre o benefício incerto e potencial risco desses medicamentos, ao tratar pacientes com COVID-19, 
deve ser cuidadosamente avaliado.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
07/10 critérios foram atendidos. Apesar dos autores terem definido que os 
casos seriam considerados confirmados quando diagnosticados pelo método de 
RT-PCR, observou-se que não relataram quais seriam os critérios estabelecidos 
para considerar os casos como suspeitos. Em adição, foi informado que todos 
os pacientes sob suspeita e confirmados, atendidos no serviço citado, foram 
incluídos, mas não está claro se foram de maneira consecutiva e se a inclusão 
foi completa.
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TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ REINO UNIDO

Trata-se do relato de caso de um paciente homem, de 54 anos, com leucemia mieloide crônica 
(LMC) e síndrome de liberação de citocinas (SLC) associada à COVID-19, tratado com tocilizumabe 
em um hospital geral. Apesar da adesão ao inibidor de tirosina quinase (TKi), o Imatinibe, o paciente 
compareceu ao serviço ambulatorial, apresentando LMC mal controlada e febre há três dias. Devido 
à fraca resposta hematológica, o imatinibe foi descontinuado. Uma busca por infecções foi realizada, 
incluindo o teste para COVID-19. Ele recebeu antibióticos orais e foi aconselhado o auto-isolamento, 
mas retornou à emergência 48h depois, com febre e falta de ar. O teste do antígeno confirmou a infecção 
por SARS-CoV-2. A radiografia de tórax na admissão demonstrou consolidação irregular bilateral, 
consistente com COVID-19 moderada. Recebeu terapia antiviral com Lopinavir/Ritonavir, no âmbito 
de um ensaio clínico (RECOVERY), e iniciou terapia com antibióticos intravenosos de amplo espectro. 
No 10º dia de sua doença, foi submetido a um angiograma pulmonar por tomografia computadorizada 
(CTPA) devido ao aumento das necessidades de oxigênio e elevada concentração de dímero-D. Não 
havia embolia pulmonar, mas pneumonia grave por COVID-19. Seu quadro continuou a piorar, com 
febre persistente e taquipneia. No 11º dia, necessitou de suporte ventilatório não invasivo (CPAP) e 
apresentou aumento nos níveis dos marcadores bioquímicos de hiperinflamação, com ferritina e PCR 
elevadas. No 12º dia do início dos sintomas, ele recebeu 600 mg de tocilizumabe (IV), de acordo com a 
posologia descrita no protocolo do ensaio RECOVERY. Os autores relatam que observaram uma rápida 
interrupção da febre e redução significativa dos marcadores inflamatórios, 24h após terapia com 
tocilizumabe. Também foi observada uma melhora consistente em suas necessidades de oxigênio e 
ele foi retirado do CPAP no 16º dia, com a descontinuação completa da oxigenoterapia suplementar 
no 19º dia de sua doença. Como conclusão, os autores defendem que o acesso a medicamentos como 
o tocilizumabe, por meio de programas de uso compassivo, têm o potencial de alterar o resultado de 
uma infecção grave por COVID-19 e impedir a admissão de pacientes na UTI.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
04/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
não foram claramente descritas no artigo. O histórico do paciente antes do 
tratamento, sua condição clínica atual e as intervenções ou procedimentos 
de tratamento foram descritos de forma superficial. Não há informação 
sobre eventos adversos (danos) ou imprevistos decorrentes do tratamento 
com o tocilizumabe.
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CLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ISRAEL

Relato de caso de paciente, mulher de 84 anos com COVID-19 internada. Sua história médica 
inclui câncer de mama metastático, embolia pulmonar, hipertensão arterial e hipertrofia ventricular 
esquerda, livre de doenças cardíacas. Seus medicamentos incluíram bisoprolol, letrozol (medicamento 
para câncer de mama), memantina (medicamento usado no tratamento da doença de Alzheimer) e 
apixabana. Na admissão, ela não apresentava angústia respiratória, mas a radiografia de tórax revelou 
opacidades bilaterais. O eletrocardiograma (ECG) mostrava ritmo sinusal a 63 bpm, intervalo PR de 
320 ms e complexo QRS estreito com pequenas ondas Q nas derivações inferiores. Os intervalos QT 
e QT corrigido (QTc) foram de 450 e 462 ms, respectivamente. Seus resultados laboratoriais foram 
positivos para SARS-CoV-2 (RT-PCR), linfopenia, concentração de proteína C-reativa de 14 mg/L. Seu 
escore de alerta precoce modificado com COVID-19 foi 3. No dia seguinte, sua saturação ambiente de 
oxigênio diminuiu para 93% e seu escore de alerta precoce modificado com COVID-19 foi atualizado 
para 5. Foi iniciado difosfato de cloroquina 500 mg duas vezes ao dia. Após 5 dias de tratamento, 
não houve alteração clínica significativa. Um ECG de acompanhamento mostrou ritmo sinusal de 
47 bpm com um intervalo QT extremamente prolongado (intervalo QT 720 ms e intervalo QTc 627 
ms). A cloroquina foi interrompida, bem como outros medicamentos conhecidos ou suspeitos de 
prolongamento do intervalo QT e/ou não essenciais, incluindo memantina e letrozol. O bisoprolol 
foi interrompido devido à bradicardia. Ela foi colocada sob monitor contínuo de ECG e recebeu 
suplementos orais de potássio. Seis horas depois, vários episódios de Torsardes de pointes (TdP), típico 
dependente de pausa, foram observados. A paciente permaneceu assintomática e orientada. Ela foi 
tratada com magnésio intravenoso, potássio e lidocaína. Além disso, o isoproterenol foi administrado 
por via intravenosa para aumentar a frequência cardíaca. Isso levou à resolução imediata das arritmias 
ventriculares. A infusão de isoproterenol foi descontinuada após 18 horas. A paciente permaneceu 
livre de arritmias. Os ECGs subsequentes mostraram normalização gradual do seu intervalo QT, e 
recebeu alta após duas semanas. Os autores concluem que médicos devem monitorar pacientes com 
COVID-19 ao tratá-los com cloroquina ou outros medicamentos que prolongam o intervalo QT, com 
atenção especial para mulheres, pacientes com cardiopatia estrutural, intervalo QT inicial no ECG, uso 
concomitante de outros medicamentos que prolongam o intervalo QT, anormalidades de potássio ou 
de magnésio e bradicardia.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7 de 8 critérios foram atendidos. Como limitação, o estudo não explorou 
as características demográficas da paciente. Ademais, relatos de caso não 
fornecem evidências robustas para tomada de decisão. Por outro lado, ao 
considerar eventos adversos em pacientes idosos e com comorbidades, o 
estudo traz alerta relevante.
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ANTAGONISTAS DO RECEPTOR DE IL-6
ARTIGO DE OPINIÃO \ ÍNDIA, COREIA E CHINA

Trata-se de um artigo de opinião no qual os autores propõem o uso da terapia antagonista 
do receptor de IL6 para os pacientes com COVID-19. Os autores mencionam que dois anticorpos 
monoclonais humanizados estão em estudo clínico, o tocilizumabe e sarilumabe. No entanto, sugerem 
que pesquisadores e médicos devem procurar mais antagonistas dos receptores IL6 para a terapia de 
pessoas infectadas com SARS-CoV-2 e síndrome de tempestade de citocinas para melhorar as opções 
terapêuticas para a COVID-1913

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers 1/6 critérios foi atendido. Trata-se de um artigo muito breve 
e que menciona os possíveis benefícios do tratamento com tocilizumabe e 
sarilumabe que estão sendo testados em ensaios clínicos, porém não menciona 
os resultados desses ensaios ou justifica o por quê do uso de outros inibidores.

ENSAIOS CLÍNICOS
REVISÃO \ CANADA

Trata-se de um levantamento da base clinicaltrials.gov para identificar todos os ensaios clínicos 
registrados, investigando possíveis terapias para pacientes com COVID-19. Além disso, foi realizado um 
levantamento do interesse público nas várias terapias utilizando o Google Trends. Foi observado que 
houve 341 estudos intervencionistas e 208 diferentes terapias ativamente registradas em clinictrials.gov. O 
tamanho médio da amostra foi de 120 pacientes (intervalo 4 - 6000), com 154 (45%) ensaios relatando um 
tamanho de amostra planejado de 100 pacientes ou menos. Houve uma forte correlação positiva (r = 0,76, 
p = 0,01) entre o número de ensaios clínicos registrados e o interesse público nas dez principais terapias 
propostas. Após o aumento do interesse público, o número médio de novos estudos aumentou dez vezes 
em relação às terapias antimaláricas. Os autores concluem que o tamanho da amostral é relativamente 
pequeno e o número de ensaios independentes que investigam terapias semelhantes são preocupantes. 
Além disso, apontam que os recursos podem não estar sendo alocados com base no mérito científico e 
podem ser direcionados pela consciência e especulação pública.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Os autores classificam esse estudo como uma revisão sistemática, porém trata-
se de um levantamento não sistemático de ensaios clínicos em andamento. 
Dessa forma, não há ferramentas para avaliação deste tipo de estudo. Apesar 
de não trazer informações de tratamento e resultados dos ensaios clínicos em 
andamento, os autores apontam que a escolha de tratamentos para serem 
avaliados por estudos clínicos está diretamente influenciada por critérios não-
científicos. Essa discussão é válida e deve ser considerada para avaliação de 
opções terapêuticas e a condução de ensaios clínicos, cuja premissa deveria ser 
baseada no mérito científico.
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CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ FRANÇA

Neste artigo, os autores discutem as evidências científicas disponíveis relacionadas ao uso 
terapêutico da cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) no combate à Covid-19. Por meio de uma 
revisão bibliográfica, apresentam resultados de estudos que descrevem as indicações terapêuticas 
desses fármacos e seus possíveis mecanismos de ação contra o SARS CoV-2. Dados de estudo in vitro 
e in vivo, onde a atividade antiviral da CQ e HCQ foi avaliada em outros tipos de infecções virais, como 
influenza, hepatite e chikungunya, também foram apresentados. Em seguida, os autores discutem os 
primeiros dados clínicos obtidos a partir do uso empírico da CQ e HCQ em pacientes com COVID-19, 
e relatam as limitações dos ensaios pioneiros amplamente conduzidos com esses fármacos, desde o 
início da pandemia. Atenção especial foi dada aos dados de segurança da CQ e HCQ e a monitorização 
dos eventos adversos durante a terapia com esses medicamentos. Discutem ainda sobre o impacto 
que o uso maciço de HCQ pode ter sobre a condução de ensaios clínicos de alta qualidade. Em relação 
à segurança, os autores destacaram que reações adversas graves da HCQ já foram relatadas em 
pacientes com COVID-19, especialmente quando combinada com azitromicina. Neste sentido, alertam 
que, na pendência de resultados mais robustos, a falta de evidência de um possível benefício deve ser 
ponderada em relação às reações adversa conhecidas da CQ e HCQ, que podem ser potencializadas 
em pacientes com COVID-19. Ressaltam que, embora relativamente seguros em doses terapêuticas e 
por um curto período de tempo, estes medicamentos possuem um índice terapêutico estreito, o que 
requer monitorizações cardíaca e terapêutica regulares. Como conclusão, os autores informam que, a 
despeito das atividades antivirais in vitro observadas, até meados de maio de 2020, os dados clínicos 
disponíveis não suportam qualquer eficácia desses medicamentos em pacientes com COVID-19. 
Vários ensaios clínicos randomizados e de boa qualidade ainda estão em andamento. Sendo assim, 
os autores defendem que é essencial poder incluir pacientes nesses estudos rapidamente, a fim de 
obter dados confiáveis sobre a eficácia desse medicamentos contra a COVID-19. Contudo, alertam 
que a polêmica midiática em torno desses fármacos alimentaram a implementação de centenas de 
estudos de baixa qualidade, ocasionando desperdício de recursos, financeiros e humanos, além de 
atrasar a condução de ensaios clínicos mais rigorosos.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, considera-se que as referências apresentadas 
nesta revisão são coerentes com as discussões conduzidas pelos autores. 
Contudo, foi observado que, a despeito da vasta bibliografia exibida, não há 
informação sobre a metodologia utilizada para selecionar os artigos incluídos 
nessa revisão (bases de dados, palavras-chave, critérios de inclusão, etc.).
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04412486/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 02/06/2020 Gailen D. Marshall Jr., 
MD PhD; University of 
Mississippi Medical Center

2 NCT04412668/ EUA Imunomodulador ATYR1923 1 mg/kg; 
ATYR1923 3 mg/kg

Placebo Recrutando 02/06/2020 aTyr Pharma, Inc.

3 NCT04412252/ País 
não declarado

Produto biológico Tofacitinibe Placebo Ainda não recrutando 02/06/2020 Pfizer

4 NCT04412538/ China Imunoterapia  Vacina SARS-
CoV-2 inativada em 
escalonamento de doses 
e diferentes esquemas

Placebo Recrutando 02/06/2020 Chinese Academy of Medical 
Sciences; West China 
Second University Hospital; 
Yunnan Center for Disease 
Control and Prevention

5 NCT04411680/ País 
não declarado

Imunoestimulador Sargramostim (fator 
estimulador de 
colônias de macrófagos 
de granulócitos 
recombinantes)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/06/2020 Partner Therapeutics, Inc.

6 NCT04412785/ EUA Imunossupressor Ciclosporina Sem comparador Ainda não recrutando 02/06/2020 University of Pennsylvania

7 NCT04412772/ EUA Anti-inflamatório 
antirreumático

Tocilizumabe Placebo Recrutando 02/06/2020 Queen's Medical Centre

8 NCT04411628/ EUA Produto biológico LY3819253 Placebo Recrutando 02/06/2020 Eli Lilly and Company; 
AbCellera Biologics Inc.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

9 NCT04411433/ Turquia Antiviral; Antimalárico; 
Antibiótico sistêmico 
simples

Favipiravir em duas 
doses; Favipiravir + 
Hidroxicloroquina; 
Favipiravir + 
Azitromicina; 

Hidroxicloroquina; 
Hidroxicloroquina + 
Azitromicina

Recrutando 02/06/2020 Ministry of Health, Turkey; 
Hacettepe University, 
Faculty of Medicine; Prof. Dr. 
Cemil Tascıoglu Education 
and Research Hospital 
Organization; Umraniye 
Education and Research 
Hospital; SB Istanbul 
Education and Research 
Hospital; Sultan Abdulhamid 
Han Training and Research 
Hospital, Istanbul, Turkey; 
Tepecik Training and 
Research Hospital; Istanbul 
University-Cerrahpasa, 
Cerrahpasa Faculty of 
Medicine; Ankara University; 
Ankara City Hospital 
Bilkent; Ankara Training 
and Research Hospital; 
Ege University Hospital 
(Application and Research 
Center); Kocaeli Derince 
Education and Research 
Hospital; Istanbul University, 
Istanbul Faculty of Medicine; 
Kayseri City Hospital

10 NCT04411667/ EUA Imunoterapia Octagam 
(Imunoglobulina 
humana)

Tratamento padrão Recrutando 02/06/2020 George Sakoulas, MD; 
Octapharma; Sharp 
HealthCare
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

11 NCT04412291/ Suécia Antirreumático; 
Anti-inflamatório 
antirreumático

Anakinra; Tocilizumabe Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/06/2020 Jon Lampa; Karolinska 
University Hospital; 
Karolinska Institutet

12 NCT04412057/ País 
não declarado

Imunomodulador CERC-002 Placebo Ainda não recrutando 02/06/2020 Aevi Genomic Medicine, 
LLC, a Cerecor company; 
Cerecor Inc

13 NCT04411602/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 02/06/2020 Ascension South East 
Michigan

14 NCT04411446/ 
Argentina

Suplemento de dieta Vitamina D Placebo Ainda não recrutando 02/06/2020 Vitamin D Study Group; 
Ag Nac Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

74 30/05/2020 Avaliação da função pulmonar, mecânica respiratória e trocas gasosas em pacientes anestesiados 
sob ventilação mecânica: validação do sistema de ventilação VF2020 para pacientes com COVID-19.

Universidade Federal de São Paulo

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

HOSPITAL SAO RAFAEL S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 06/01/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°44

BUSCA REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 16 ARTIGOS

Não houve atualização na base ClinicalTrials.gov. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências: 
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3

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ FRANÇA E POLÔNIA

Revisão sistemática rápida conduzida para identificar estudos clínicos de cloroquina (CQ) ou 
hidroxicloroquina (HCQ) para o tratamento de COVID-19. Foi realizada busca no Medline, Embase, China 
National Knowledge Infrastructure, ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register, Clinical Trial Register 
chinês e o Google Scholar. Um total de 10 estudos clínicos foram identificados, incluindo 3 ensaios clínicos 
randomizados (Tang [n = 150], Chen [n = 62], Chen [n = 30]), 1 estudo comparativo não randomizado 
(Mahevas [n = 181]), 5 estudos de braço único (Gautret [n = 36], Gautret [n = 80], Jiang [n = 120], Raoult 
[n = 1061], Molina [n = 11]) e 1 análise interina (Gao [n = 100]). Com respeito aos ECRs, o estudo de Tang 
foi negativo, mas neste estudo os pacientes podiam usar quaisquer terapias concomitantes, levando ao 
uso de terapias antivirais nos dois braços. O ECR de Chen com 62 pacientes foi positivo, mostrando um 
benefício da HCQ para todos os desfechos clínicos e pneumonia. O estudo não deu uma disposição clara 
de pacientes não incluídos, o que seria importante para entender quantos foram excluídos por contra-
indicação. A limitação desse estudo foi a curta duração do prazo do acompanhamento dos pacientes (6 
dias). O terceiro ECR, Chen de 30 pacientes, testou a HCQ em comparação com o tratamento padrão 
(todas as terapias antivirais). Isso limita significativamente a interpretação dos resultados e dificulta o uso 
na tomada de decisão. No que se refere ao estudo comparativo não randomizado, Mahevas et al. (n = 
181), que avaliou o uso da HCQ com azitromicina, não ficou claro como os pacientes foram selecionados. 
Embora as diferenças não tenham sido significativas, houve tendência numérica a favor da HCQ. Foram 
publicados 5 estudos de braço único. Um estudo está disponível apenas como resumo. Um estudo 
(11 pacientes) teve resultados negativos, e os outros 4 (com 1061, 120, 80 e 36 pacientes) mostraram 
benefícios da HCQ ou da combinação de HCQ + azitromicina. No entanto, a falta de comparação dificulta 
a interpretação. A análise interina de Gao et al. relatou os resultados narrativos de 15 ensaios clínicos, 
com redução da carga viral, controle da pneumonia e diminuição do curso da doença entre os pacientes 
que receberam tratamento ativo (HCQ ou CQ). Ainda não há evidências sólidas que apoiem a eficácia 
e a segurança da HCQ e CQ para a COVID-19 com ou sem azitromicina, o que enfatiza a importância de 
ECRs robustos para abordar as incertezas da evidência.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 10 de 16 critérios foram atendidos, 
e 3 não foram aplicáveis devido a falta de meta-análise. São limitações da 
revisão a falta de protocolo a priori, não prover a lista de estudos excluídos com 
motivos para exclusão e não reportar as fontes de financiamento dos estudos 
individuais. No entanto, o estudo se destaca por providenciar recomendações 
de boas práticas para condução de ensaios clínicos com CQ e HCQ.

HIDROXICLOROQUINA, LOPINAVIR/RITONAVIR, REMDESIVIR, 
FAVIPIRAVIR, MEPALUZAMAB E TOCILIZUMABE
REVISÃO SISTEMÁTICA \ EUA

Nesta revisão sistemática, os autores procuraram identificar possíveis tratamentos para a COVID-19, 
com potencial de estarem disponíveis até o final do ano de 2020. Para isso, revisaram informações 
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4

publicadas nas bases de dados da Reagan-Udall Foundation, PUBMED, MedRxiv, e no site de buscas 
Google, a fim de identificar referências científicas atualizadas sobre esses possíveis tratamentos. 
Também foram pesquisados todos os ensaios investigacionais envolvendo tratamentos para a COVID-19, 
em bases de registros de ensaios clínicos, como covid-trials.org, clinicaltrials.gov e WHO-ICTRP. Foram 
selecionados apenas ensaios clínicos finalizados ou em fase de recrutamento de pacientes (os autores 
justificaram que o cronograma para se chegar a um tratamento até o final do ano exigiria a conclusão do 
estudo nos próximos 6 meses). Foram excluídos os estudos observacionais, ensaios não randomizados, 
ou sem grupo controle, além de ensaios com amostra menor que 100 pacientes, a fim de garantir maior 
probabilidade de incluir estudos com poder estatístico suficiente para estabelecer superioridade da 
intervenção sobre os controles. Foram encontradas 19 publicações relatando resultados clínicos sobre 6 
classes de fármacos: 9 relacionadas à hidroxicloroquina (HCQ), 3 sobre lopinavir/ritonavir (LPV/R) (uma 
das quais, combinada com interferon beta-1), 3 sobre remdesivir, 2 sobre favipiravir, 1 sobre mepaluzamab 
e 1 sobre tocilizumabe. Dez (10/19) publicações eram sobre ensaios clínicos randomizados (apenas 1 
abordou o tratamento ambulatorial, e 9 com pacientes hospitalizados). Em relação aos ensaios clínicos 
registrados, 409 estudos foram identificados. Dentre esses, 46 eram sobre HCQ, 11 sobre LPV/R e 8 
sobre interferons. Dezoito (18) ensaios sobre agentes antivirais, 24 sobre moduladores imunológicos, 
9 sobre vacinas e 62 sobre outros agentes. 44 ensaios esperam concluir as inclusões de pacientes até 
o final do segundo trimestre de 2020. Desses, apenas 9 foram realizados com pacientes ambulatoriais. 
Alguns testes de vacinas esperam concluir a fase clínica 3 até o final do terceiro trimestre deste ano, 
mas provavelmente, será necessário um acompanhamento prolongado. Ressaltam que a OMS lançou o 
megatrial Solidarity, realizado em mais de 100 países, onde são comparados ativamente a HCQ, o LPV/R 
(sozinho e em combinação com o interferon beta-1) e o remdesivir, e informam que esse estudo está 
programado para concluir as inclusões de participantes no primeiro trimestre de 2021. Destacam que 
vários tratamentos para pacientes com COVID-19 grave já receberam autorização para utilização em 
emergência. No entanto, argumentam que a doença é propagada principalmente por indivíduos em 
ambulatório, e que há apenas alguns ECR com essa população. Por fim, os autores alertam que será 
necessário que as autoridades de saúde pública tomem decisões difíceis, devido à limitação de dados, e 
que as escolhas serão ainda mais difíceis ao lidar com a possível liberação precoce de vacinas.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 04/16 critérios foram atendidos. Três critérios não foram aplicáveis, pois 
não houve meta-análise. Não foi informado se a pergunta da pesquisa e os critérios 
de inclusão incluíram os componentes PICO (população, intervenção, comparador, 
desfechos). Não há declaração explícita de que os métodos de revisão foram 
estabelecidos antes da realização da revisão, nem justificativas para possível desvio 
significativo do protocolo. As informações sobre o uso de uma estratégia abrangente 
de pesquisa bibliográfica foram parcialmente fornecidas. Não há informação sobre 
a seleção e extração dos estudos ter sido feita em duplicata. Não foi apresentada 
uma lista de estudos excluídos, nem justificativas para tais exclusões. Não há 
menção de avaliação dos riscos de viés, nem das fontes de financiamento para 
os estudos incluídos. Os autores não relataram potenciais fontes de conflito de 
interesses, incluindo a possibilidade de financiamento para realização da revisão.
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5

LOPINAVIR, RITONAVIR, CLOROQUINA, 
HIDROXICLOROQUINA, INTERFERON, RIBAVIRINA, 
REMDESIVIR, ARBIDOL
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE \ CHINA

Esta revisão foi realizada para identificar a eficácia e segurança das opções terapêuticas atuais 
para a síndrome respiratória aguda grave (SARS), síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e da 
COVID-19, na tentativa de identificar terapias promissoras para tratamento de pacientes infectados 
por SARS-CoV-2. A busca foi realizada nas bases PubMed, EMBASE, Cochrane Library, China National 
Knowledge Infrastructure, China Science and Technology Journal Database e WANFANG DATA 
para ensaios clínicos randomizados (ECR), coorte prospectiva e estudos de coorte retrospectivos 
que avaliaram terapias para SARS, MERS e COVID-19. A extração dos dados foi realizada de forma 
independente por dois autores. Os desfechos primários foram mortalidade, erradicação do 
vírus e melhora clínica, e desfechos secundários foram a melhora dos sintomas e dos achados de 
radiografia de tórax, incidência de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), utilização de 
ventilação mecânica e eventos adversos (EAs). Dezoito artigos (5 ensaios clínicos randomizados, 2 
estudos de coorte prospectivos e 11 estudos de coorte retrospectivos) envolvendo 4.941 pacientes 
foram incluídos. Comparadas com o controle, as intervenções adotadas nos estudos reduziram 
significativamente a mortalidade (RR 0,65, IC 95% 0,44 – 0,96; I2 = 81,3%), melhoram notavelmente 
o quadro clínico dos pacientes (RR 1,52, IC 95% 1,05 – 2,19) e os achados radiográficos (RR 1,62, IC 
95% 1,11 – 2,36, I 2 = 11,0%). Não há um efeito claro na erradicação do vírus, incidência de síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA), intubação e EAs. Na análise de subgrupos, a combinação 
de ribavirina e corticosteroides diminuiu significativamente a mortalidade (RR 0,43, IC 95% 0,27 – 
0,68). A combinação lopinavir/ritonavir mostrou depuração viral superior e melhora nos achados 
radiográficos com redução na taxa SDRA. Da mesma forma, a hidroxicloroquina melhorou achados 
radiográficos. Sobre a segurança, a ribavirina pode induzir mais bradicardia, anemia e aumento das 
transaminases. Enquanto isso, a hidroxicloroquina pode aumentar a taxa de EAs, especialmente 
diarreia. Na avaliação geral, a qualidade das evidências, na maioria dos resultados, foi muito baixa. 
Considerando isto, não foi possível chegar a uma conclusão clara para a recomendação de possíveis 
terapias para a COVID-19. No entanto, os resultados podem ajudar os médicos a compreender de 
maneira abrangente as vantagens e desvantagens de cada medicamento.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 15/16 critérios foram atendidos. Não foram relatadas as fontes de 
financiamento para os estudos incluídos. Embora os autores não tenham 
conseguido chegar a uma conclusão clara para a recomendação de possíveis 
terapias para o COVID-19 devido à baixa qualidade das evidências e a ampla 
heterogeneidade de intervenções e indicações, o estudo foi bem conduzido 
e resultados podem ajudar a compreender as vantagens e desvantagens de 
cada terapia.
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6

CORTICOSTEROIDES
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo de coorte, 119 pacientes com doença inflamatória intestinal (DII) foram divididos 
em dois grupos: pacientes com COVID-19 comprovada ou altamente suspeitos (n = 29) e pacientes 
sem COVID-19 (n = 90). Dados demográficos, clínicos e os tratamentos foram comparados entre os 
dois grupos. A distribuição de idade, sexo, raça/etnia, tabagismo, tipo de DII, localização da doença ou 
manifestações extra intestinais foram semelhantes entre os pacientes com DII com ou sem COVID-19. 
Diarreia (19,3% vs. 11,1%, p < 0,001) e dor abdominal (12,6% vs. 8,9%, p = 0,03) foram significativamente 
mais frequentes em pacientes com DII com COVID-19 do que sem COVID-19. Uma proporção maior 
de pacientes com DII com COVID-19 apresentaram atividade clínica da colite ulcerativa (92,9% vs. 
62,5%, p = 0,035), doença de Crohn ativa (92,3% vs. 45,7%, p = 0,004), atividade endoscópica da 
colite ulcerativa (85,7% vs. 48,4%, p = 0,018) e níveis basais elevados de biomarcadores (proteína 
C reativa > 0,9 mg/dL, p = 0,01; calprotectina fecal > 50 µg/mg, p = 0,002), em comparação com os 
pacientes sem COVID-19. O uso proporcional de corticosteroide foi maior entre os pacientes com 
COVID-19 (p = 0,04), mas nenhuma foi observada com base nos tratamentos imunomoduladores ou 
de aminossalicilato. Os autores concluem que pacientes com DII e que fazem uso de medicamentos 
para tratar essas inflamações não apresentam resultados graves de COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Fatores de confusão não foram relatados no 
estudo. Além disso, o tempo de acompanhamento da terapia não foi relatado. 
Os autores concluem que pacientes com DII ou que fazem medicamentos 
para tratar esta doença estariam livres da COVID-19 grave, porém eles não 
apresentam no estudo um acompanhamento desses pacientes e seus desfechos 
para COVID-19 após os tratamentos.

TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

Pacientes internados por COVID-19 foram recrutados segundo os critérios de elegibilidade, que 
incluíram diagnóstico de COVID-19 confirmado por RT-PCR, hiperinflamação e comprometimento 
respiratório grave. Todos os pacientes receberam o mesmo tratamento de base (hidroxicloroquina, 
lopinavir/ritonavir, ceftriaxona, azitromicina e enoxaparina). Devido à escassez de tocilizumabe na Itália, 
apenas pacientes internados entre 13 e 19 de março de 2020 foram tratados com essa intervenção. Os 
pacientes internados antes ou depois desta data, e que preencheram os critérios de inclusão, foram 
utilizados como grupo de comparação. Um total de 65 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 32 
tratados com tocilizumabe, e 33 com o padrão institucional. No dia 28, 5 (16%) pacientes no grupo 
tocilizumabe morreram, em comparação com 11 (33%) pacientes no grupo padrão (p = 0,150). O 
tempo médio para óbito foi de 5 (IQR: 4 – 6) dias após a primeira infusão de tocilizumabe. Vinte (63%) 
pacientes no grupo tocilizumabe, em comparação com 16 (49%) pacientes no grupo padrão, receberam 
alta hospitalar (p = 0,32), com um tempo médio semelhante [13,5 (IQR: 10 – 16,7) versus 14 (IQR: 12 – 
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7

15,5) dias, respectivamente (p = 0,99)]. Foi alcançada melhora clínica em 22 (69%) pacientes do grupo 
tocilizumabe e em 20 pacientes (61%) do grupo de tratamento padrão, p = 0,61. Eventos adversos 
graves foram registrados em 8 (25%) pacientes do grupo tocilizumabe e em 9 (27%) pacientes do grupo 
de tratamento padrão. A taxa de infecção foi menor nos pacientes tratados com uma dose única (9%), 
em comparação aos pacientes tratados com duas doses de tocilizumabe (33%), p = 0,06. Na análise 
multivariada, pacientes com idade < 75 anos tiveram uma sobrevida mais alta (HR = 1,46, IC 95%: 1,03 – 
2,08, p = 0,03), enquanto os pacientes com uma proporção inicial de PaO2:FiO2 ≥ 100 apresentaram uma 
incidência ligeiramente maior de melhora clínica no dia 28 (HR = 1,01, IC 95%: 1,00 – 1,02, p = 0,006). 
Os autores concluem que não houve melhorias claras nos pacientes que receberam tocilizumabe em 
comparação ao tratamento padrão. Eventos adversos infecciosos requerem monitoramento cuidadoso 
para avaliar riscos a longo prazo. Resultados de estudos randomizados, controlados por placebo e ainda 
em andamento, são aguardados para estabelecer se a terapia com tocilizumabe pode ser usada com 
segurança e eficácia no tratamento da COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 10 
de 11 critérios foram atendidos. Não houve perda de seguimento, e, portanto, 
estratégias para lidar com dados faltantes não foram empregadas, nem citadas. 
Trata-se de um estudo bem conduzido do ponto de vista metodológico.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE \ ESTADOS UNIDOS

Esta coorte foi realizada com 91 pacientes, com mediana de idade de 62,7 ± 15,1 anos sendo 44% 
mulheres. Prolongamento excessivo do intervalo QTc ocorreu em 23% dos pacientes que receberam 
hidroxicloroquina (HCQ)/azitromicina (AZ), aumentando de 437 ± 37 a 504 ± 41 ms. Em 14% da coorte, 
o intervalo QTc excedeu 500 ms. Pacientes com prolongamento excessivo eram geralmente mais velhos 
(idade 70,0 ± 15,1 vs. 60,5 ± 14,5, p = 0,016), com mais casos de hipertensão (58% vs. 40%, p = 0,045), 
insuficiência renal (52% vs. 20%, p = 0,006), doença arterial coronariana (33% vs. 8%, p = 0,01) e doença 
cerebrovascular (24% vs. 3%, p = 0,01). Além disso, eles pareceram desenvolver maior gravidade da 
doença, com 10 dos 21 (48%) pacientes necessitando de ventilação comparada a 15 de 70 (21%) sem 
prolongamento significativo do intervalo QT (p = 0,03). O fármaco propofol, conhecido por prolongar 
o intervalo QTc, foi administrado em 42% dos pacientes da coorte. Dentre os pacientes que tiveram 
prolongamento do intervalo QTc, 67% fizeram uso. Nos pacientes que apresentaram intervalos normais 
de Qtc, 34% foram tratados com propofol (p = 0,01). Os autores concluem que o risco de prolongamento 
do intervalo QTc por HCQ e AZ está associado a comorbidades dos pacientes, idade avançada e uso 
concomitante de outras terapias que também provocam prolongamento do QTc.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 9 de 11 critérios foram atendidos. Os autores não relatam fatores de 
confusão e/ou estratégias para lidar com eles. O tamanho amostral do estudo, 
principalmente dos pacientes que apresentaram prolongamento do intervalo 
QTc, é uma limitação que deve ser considerada.
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LEFLUNOMIDA
ENSAIO CLÍNICO NÃO RANDOMIZADO \ CHINA

Trata-se de um ensaio clínico não randomizado, controlado, aberto, para avaliar a segurança e 
eficácia de leflunomida para tratamento de COVID-19 refratária em 27 adultos hospitalizados uma 
unidade hospitalar na China, com pneumonia confirmada radiologicamente e com SARS-CoV-2 positivo 
por mais de 28 dias. Os pacientes foram alocados para o grupo de tratamento padrão (GRP1) ou para 
o grupo leflunomida (GRP2), conforme escolha dos mesmos. O tratamento de suporte (oxigênio e 
outros cuidados) foi fornecido a todos os pacientes. Terapia concomitante com hidroxicloroquina, 
interferon-?, medicamentos contra vírus da imunodeficiência humana (lopinavir/ritonavir) ou 
medicamentos anti-influenza (arbidol, oseltamivir) foi permitida. A leflunomida foi administrada com 
dose de 30 mg/dia a pacientes com menos de 64 anos e 20 mg/dia em pacientes com idade ? 65 
anos. A primeira fase de tratamento foi de 14 dias. Aqueles que continuaram positivos (RT-PCR) para 
SARS-CoV-2 no dia 14 receberam leflunomida por mais 14 dias (segunda fase). Foi permitida a troca 
de grupo 1 para 2 para os pacientes que permaneceram positivos no dia 14. Como resultados, a taxa 
de depuração viral de 14 dias foi de 73,3% (11/15) para GRP 2 versus 8,3% (1/12) para GRP 1 (p = 
0,001), enquanto a taxa de depuração viral de 30 dias foi de 100% (15/15) para GRP 2 versus 66,7% 
(8/12) pacientes para GRP 1. A mediana de internação foi de 11 dias (IQR 7-19) para GRP 2 versus 
24 dias para GRP 1 (p = 0,001). Foram observados EAs em 73,3% (11/15) dos pacientes do grupo 
2 e 83,3% (10/12) do grupo 1. Os eventos adversos decorrentes dos tratamentos propostos foram 
observados em 40% (6/15) dos pacientes do grupo 2 e 25% (3/12) do grupo 1. Os mais frequentes 
foram hiperlipidemia (20%), leucopenia (20%) e neutropenia (13,3%) no GRP 2 e hiperlipidemia 
(16,7%) e hipoalbuminemia (8,3%) no GRP 1. Não foram relatados eventos adversos graves ou óbito. 
Apesar das limitações, os autores concluem que a leflunomida tem um perfil de segurança aceitável 
e é eficaz para melhorar a depuração de SARS-CoV-2 em pacientes com COVID-19 refratária. Isto 
posto, destaca-se a necessidade de realização de estudos clínicos randomizados com leflunomida 
para tratamento da infecção por SARS-CoV-2.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, o 
estudo tem alto risco de viés, conforme os seguintes critérios: 1) Geração 
da sequência aleatória: não foi realizada (alto risco de viés). 2) Ocultação de 
alocação: o estudo é aberto e o próprio paciente escolheu o grupo de tratamento 
(alto risco de viés). 3) Cegamento de participantes e profissionais: o estudo foi 
aberto (alto risco de viés). 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: não há 
menção sobre cegamento de avaliadores de desfechos (risco de viés incerto). 5) 
Desfechos incompletos: não há informação sobre perda de dados dos desfechos 
(risco de viés incerto). 6) Relato de desfecho seletivo: os desfechos previstos 
no protocolo foram relatados no estudo (baixo risco de viés). 7) Outras fontes 
de viés: o estudo apresenta outras fontes de viés, pois o tamanho da amostra 
é pequeno, foi realizado em um único centro na China, e principalmente, o 
protocolo permitiu o uso de várias terapias que ainda são experimentais para 
COVID-19, tornado impossível associar os resultados positivos à leflunomida 
(alto risco de viés).
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TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ FRANÇA

Nesta série de casos, os autores avaliaram dez pacientes diagnosticados com COVID-19 e 
tratados com tocilizumabe (TCZ). A dose administrada foi de 8mg/kg. Todos os pacientes receberam 
concomitantemente hidroxicloroquina e três precisaram também de hidrocortisona. A mediana 
de idade dos pacientes foi de 66 anos. Sete dos dez pacientes apresentavam pelo menos uma 
comorbidade cardiovascular. Os valores medianos dos parâmetros inflamatórios antes da aplicação 
de TCZ foram: PCR = 246 mg/L; fibrinogênio = 10 g/L; dímeros-D = 1.354 ng/mL e ferritina = 2.751ng/
mL. No terceiro dia após administração do TCZ, a PCR e fibrinogênio diminuíram 83% (43mg/L) e 40% 
(6g/L), respectivamente. A mediana de permanência na UTI foi de 11 dias. No décimo quarto dia, 
um paciente ainda precisava de ventilação invasiva. No quarto dia, um paciente foi à óbito (embolia 
pulmonar). Dois pacientes que receberam hidrocortisona apresentaram complicações infecciosas: 
uma aspergilose e outra pneumonia bacteriana associada ao ventilador. Nenhuma reação adversa 
atribuída ao TCZ foi relatada. Segundo os autores, esta série de casos confirma a segurança do uso de 
tocilizumabe no tratamento da COVID-19 no contexto de UTI.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
8/10 critérios foram contemplados. Como houve tratamento concomitante 
de TCZ e hidroxicloroquina em todos os pacientes avaliados,é difícil precisar o 
real impacto do TCZ na melhora clínica dos pacientes. Além disso, não houve 
inclusão consecutiva dos pacientes no estudo.

CICLOSPORINA
SÉRIE DE CASOS \ ITÁLIA

Os autores avaliaram nesta série de casos, o risco de infecção por COVID-19 e sua gravidade em 
130 pacientes tratados com ciclosporina (CCP) para psoríase (n = 114) ou dermatite atópica (n = 16). 
Dentre os pacientes, 71 eram homens e 59 mulheres. A mediana de idade foi de 48 ± 14 anos. Duas 
pacientes psoriáticos, uma mulher de 48 anos sem outras comorbidades e uma mulher hipertensa de 
56 anos, foram diagnosticadas com COVID-19. Ambos os pacientes relataram sintomas respiratórios 
leves, como tosse leve, sem febre no primeiro paciente e com febre baixa no segundo caso, com 
resolução em cerca de cinco dias. Nenhuma delas relatou sintomas graves que exigiram hospitalização. 
Após o início dos sintomas respiratórios, o tratamento com CCP foi interrompido provisoriamente até 
remissão completa dos sintomas. Este foi o primeiro estudo a avaliar a frequência e gravidade do 
COVID-19 em pacientes tratados com CCP.9
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 8/10 
critérios foram contemplados. Os dados demográficos dos pacientes foram 
fragilmente descritos e os pacientes não foram incluídos de forma consecutiva. 
Dentre 130 pacientes avaliados, apenas dois foram diagnosticados com uma 
forma branda da COVID-19. Deste modo, não é possível fazer inferências para 
este grupo de pacientes ou sobre a terapia com CCP.

DEXMEDETOMIDINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Relato de caso de paciente, 58 anos, sexo feminino com história médica de hipertensão, 
diagnosticada há uma semana com COVID-19 na admissão hospitalar,com saturação de oxigênio no 
sangue (SpO2) de 95% e com imagens radiográficas de infiltrados pulmonares compatíveis com a 
doença. A SpO2 da paciente caiu gradativamente e iniciou-se o uso da cânula nasal de alto fluxo 
(CNAF), com 40 L e 88% FiO2 de oxigênio no mesmo dia da admissão. No dia 2, a necessidade de 
suporte de O2 continuou aumentando (CNAF, 60L e 100%). No dia 8 da hospitalização (15° dia dos 
sintomas), a SpO2 de 92% caiu para 84%, embora ela já esteja em suporte máximo de O2. A paciente 
mostrou desconforto intenso ao respirar. Foi iniciada uma infusão de dexmedetomidina, após a 
piora da hipoxemia. Demonstrou mais conforto ao respirar e até o dia 12 a SpO2 permaneceu entre 
86% a 100%. Assim,foi retirada da CNAF e iniciado suporte ventilatório com cânula nasal (6L). No 
momento da redação deste texto, ela permanece na cânula nasal e estável (deambulando, tolerando 
uma dieta regular, lúcida e orientada). Os autores descrevem que a evolução deste quadro sµgere 
fortemente a intubação, mas em consenso médico eles realizaram a escolha de adiar a intubação 
e administrar dexmedetomidina. Este medicamento no momento da piora da hipoxemia pareceu 
desempenhar um papel significativo para a melhora subsequente da SpO2 e na mudança do estado 
mental, evitando a intubação e falência sistêmica de órgãos. A farmacocinética e o evento adverso de 
bradicardia bem tolerado tornam o uso da dexmedetomidina ideal em pacientes não intubados com 
COVID-19. Estudos recentes sµgerem que a dexmedetomidemia melhora a vasoconstrição pulmonar 
por hipóxia, melhora a relação ventilação/perfusão e consequentemente melhora a oxigenação. Os 
autores concluem que a dexmedetomidina evitou o uso da ventilação mecânica invasiva, melhorando 
a adesão à ventilação não invasiva e promovendo uma melhor oxigenação e potencialmente reduzindo 
a mortalidade. Diante do benefício exposto, são necessárias mais investigações a fim de avaliar o 
efeito deste medicamento nos desfechos observados neste estudo.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 5 
de 8 critérios foram atendidos. Os autores descrevem as variações na saturação 
de oxigênio após a intervenção farmacológica da dexmedetomidina, mas 
não descrevem claramente a evolução de outros parâmetros clínicos. Citam 
brevemente sobre outras intervenções administradas na paciente, como o 
tocilizumabe e plasma convalescente, mas não aprofundam sobre o estado 
clínico após essas intervenções, configurando um possível fator de confusão. 
Relatos de caso não fornecem evidências robustas para tomada de decisão.
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RITUXIMABE
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

Trata-se do relato de dados clínicos e achados laboratoriais de dois pacientes tratados com 
rituximabe infectados com SARS-CoV-2. Ambos os pacientes eram do sexo masculino, 65 e 66 anos e com 
peso normal. O paciente 1 sofreu recidiva cerebral de linfoma difuso de grandes células B e hipertensão 
arterial e foi tratado com R-DeVIC (Rituximabe, Dexametasona, Etoposídeo, Ifosfamida, Caroploplatina) 
por vários meses. O último ciclo terapêutico foi administrado duas semanas antes da infecção pelo 
SARS-CoV-2. O paciente 2 sofria de linfoma de células do manto e insuficiência renal crônica. Ele estava 
em remissão completa e recebeu terapia de manutenção com Rituximabe (último ciclo foi administrado 
duas semanas antes da infecção) e Ibrutinibe diariamente. Ambos tinham depleção completa de células 
B e redução significativa de IgG. A internação hospitalar foi um dia e quatro dias após o desenvolvimento 
da febre, respectivamente. Ambos os pacientes desenvolveram insuficiência respiratória grave. A viremia 
por SARS-CoV-2 persistiu em ambos os pacientes até a morte nos dias 22 e 26 após a internação. Os 
autores concluem que a terapia com rituximabe leva a imunodeficiência combinada grave e esses dois 
casos indicam um alto risco de resultado fatal após a infecção por SARS-CoV-2.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
5/8 critérios foram atendidos. Os autores não descreveram claramente 
qual o tratamento adotado após a internação hospitalar, as características 
demográficas dos pacientes ou os efeitos adversos, apesar do desfecho. 
Contudo, os autores destacam o papel importante dos linfócitos B na redução 
da viremia do SARS-CoV-2.

TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ TURQUIA

Trata-se de uma série de 12 casos de pacientes adultos com pneumonia por COVID-19 que foram 
acompanhados nas clínicas de internação do Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de Biruni 
(Istambul, Turquia). Inicialmente todos os pacientes foram tratados com hidroxicloroquina (2x400mg 
seguido de 2x200 mg por 4 dias), oseltamivir (2x75 mg, 5 dias), azitomicina (1x500 mg, número de dias, 
dependendo da doença) ou moxifloxacina (1x 400 mg, dependendo da condição da doença). Foi aplicada 
uma dose de 400 mg tocilizumabe, repetida após 24h, caso necessário. Observou-se uma melhora 
laboratorial e clínica em 83% (10/12) dos pacientes após o tocilizumabe. Em 17% (2/12) dos pacientes, foi 
necessário suporte ventilatório a curto prazo na unidade de terapia intensiva. A internação mais longa foi 
de 18 dias. No entanto, todos os pacientes receberam alta com saúde. Enquanto as saturações arteriais 
de oxigênio (87,58 ± 3,12%) caíram no período pré-tocilizumabe, estas se normalizaram em todos os 
pacientes (94,42 ± 1%) pós-tocilizumabe. Nenhum deles teve febre após o tratamento com tocilizumabe 
e as concentrações de proteína C-reativa (13,08 ± 12,89) estavam quase dentro dos limites normais. Os 
valores de eosinófilos eram bastante baixos no momento do diagnóstico (10 ± 17,06), mas aumentaram 
significativamente após o tratamento (155,33 ± 192,69). Os autores concluem que o tocilizumabe é 
mais benéfico na prevenção dos danos causados pela resposta excessiva de citocinas no organismo, se 
administrado no momento certo, porém não mencionam a janela ideal.12
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 10/10 
critérios foram atendidos. Apesar de promissores, vale ressaltar que série/relato 
de casos não oferecem evidências robustas para a tomada de decisão.

CORTICOSTEROIDES
REVISÃO NARRATIVA \ REINO UNIDO E MALÁSIA

Foi realizada revisão narrativa para discutir a avaliação de risco-benefício do uso de 
corticosteroides em pacientes com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), com ou 
sem COVID-19. Essa discussão é necessária, pois corticosteroides inalados (CI) ou corticosteroides 
orais (CO) são comumente prescritos para esses pacientes. Embora ainda não se saiba se a COVID-19 
pode desencadear uma exacerbação em pacientes asmáticos e com DPOC, a indução de citocinas 
pró-inflamatórias e inflamação pulmonar na COVID-19 sµgere que uma exacerbação é provável. 
Portanto, o principal objetivo da terapia em pacientes com asma e DPOC com COVID-19 é diminuir o 
risco de exacerbação. Nos pacientes asmáticos com COVID-19, a dose de CI pode ser aumentada em 
até 4 vezes se a asma piorar. Uma opção alternativa para pacientes que usam uma combinação de 
inalador CI/LABA (?-agonistas de ação prolongada) como terapia única de manutenção é aumentar 
a dose quando os sintomas surgirem, o que reduz o risco de exacerbações graves, em comparação 
com aqueles que recebem apenas broncodilatador de ação curta inalado. Para pacientes com 
DPOC, o uso mais frequente de SABA (?-agonistas de ação curta) é garantido quando os sintomas se 
intensificam. Se ocorrer uma exacerbação aguda da asma e da DPOC no contexto da COVID-19, não 
há razão para acreditar que uma abordagem diferente da habitual deva ser adotada. O uso a curto 
prazo de CO nas exacerbações da asma e da DPOC acelera sua resolução, impede a progressão da 
doença, a recaída precoce após o tratamento de emergência e reduz a morbidade. A terapia com 
CO pode ser interrompida assim que os sintomas diminuírem. Em resposta ao surto de COVID-19, 
especialistas aconselharam considerar uma dose de estresse de corticosteroides sistêmicos em 
pacientes asmáticos e com DPOC (sem exacerbação) com uso crônico de CI/CO. Embora o uso de 
corticosteroides sistêmicos no tratamento da COVID-19 seja desencorajado pela OMS, os autores 
sµgerem que seu uso possa ser considerado com base na gravidade da COVID-19, em pacientes com 
asma ou DPOC concomitante. Ademais, deve-se evitar a administração de medicamentos nebulizados 
devido a preocupações sobre a transmissão de COVID-19, a menos que a nebulização seja feita em 
uma sala isolada com precauções necessárias. No entanto, faltam estudos sobre a associação entre o 
uso do CI/CO e risco de infecção ou gravidade da COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de revisões narrativas. O estudo levantou um tema importante em uma 
população específica que pode ter exacerbação da doença em caso de infecção 
por SARS-CoV-2. No entanto, os autores não foram transparentes quanto a 
forma de busca das evidências incluídas, e se basearam principalmente em 
opinião de especialistas para emitir recomendações.
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ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sabe-se que a hiperatividade da resposta inflamatória, chamada ‘’tempestade de citocinas’’, 
que ocorre em alguns casos de COVID-19, desempenha um papel importante na evolução clínica 
da doença, sendo geralmente associada a desfechos clínicos negativos. Nesta revisão narrativa, os 
autores abordam a polêmica acerca do uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e o possível 
aumento da probabilidade de contrair COVID-19, ou da possibilidade de exacerbação dos sintomas 
da doença, em pacientes sob tratamento com essa classe de fármacos. Especula-se que o uso de 
AINEs possa causar super-expressão dos receptores da enzima de conversão da angiotensina 2 (ACE-
2), aumentando, assim, a suscetibilidade de pacientes à infeção pelo SARS-CoV-2, ou o agravamento 
dos sintomas já existentes. Apoiados em referências científicas, os autores descrevem as indicações 
terapêuticas dos AINEs, seus mecanismos de ação, e discutem resultados de estudos em que o uso 
de AINEs foi utilizado no controle de sintomas ligados à inflamação causada por outros vírus, como 
influenza, SARS e MERS. Também foi abordada a relação entre o uso de AINEs durante infecções 
respiratórias agudas, e o aumento de infarto agudo do miocárdio. Os autores informam que, até o 
momento, não há fortes evidências a favor ou contra o uso de AINEs em uma pessoa diagnosticada 
com COVID-19. Defendem que uma distinção deve ser feita em relação ao uso de AINEs por via oral, 
com doses relativamente baixas e ocasionais, em comparação com AINEs administrados por via 
parenteral, em doses mais altas. Ademais, destacam que os AINEs orais usados brevemente durante 
um episódio leve de COVID-19 não são necessariamente comparáveis à administração parenteral 
de AINEs 24h por dia, em um paciente crítico. Informam que, mesmo que surjam evidências a favor 
ou contra os AINEs nesse cenário, não está claro se essa evidência se aplicaria a todos os AINEs, 
em todos os regimes posológicos. Alertam que o paracetamol (acetaminofeno) foi proposto como 
uma alternativa aos AINEs, mas destacam seu risco de toxicidade hepática em altas doses. Por fim, 
concluem que existem casos de COVID-19 em que os AINEs não devem ser usados, mas, atualmente, 
não há fortes evidências de que essa classe de fármacos deva ser evitada em todos os pacientes com 
COVID-19, e que caberá aos médicos avaliar essas opções individualmente.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, foi observado que não há informação sobre a 
metodologia utilizada para selecionar os artigos incluídos nessa revisão (bases 
de dados, palavras-chave, critérios de inclusão, etc). As discussões apresentadas 
foram baseadas em poucas referências bibliográficas, e não houve uma 
avaliação da qualidade dos estudos citados. Dessa forma, as observações e 
recomendações feitas pelos autores devem ser interpretadas com cautela, até 
que mais evidências acerca do tema estejam disponíveis.
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CORTICOSTEROIDE, HIDROXICLOROQUINA, CLOROQUINA, 
IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA,TOCILIZUMABE,
REVISÃO NARRATIVA \ TURQUIA

A COVID-19 é uma infecção de curso heterogêneo e com evolução clínica grave caracterizada 
pela síndrome respiratória aguda (SRAA). Uma vez alcançado este estágio da doença, o tratamento 
antiviral não atua de modo suficiente, requerendo a associação de anti-inflamatórios apropriados. 
Desta forma, além dos agentes antivirais, é essencial o tratamento das complicações imunológicas 
com o uso de imunossupressores e imunomoduladores adequados. Há diversos medicamentos que 
estão sendo utilizados como reposicionamento terapêutico devido suas propriedades farmacológicas, 
tais como: a) corticosteroides (CS): ainda é controverso o seu uso na SRAA, embora muitos médicos 
prescrevam nesta fase da doença. Não é recomendado seu uso na COVID-19, baseado nos dados de 
pacientes que foram tratados para H1N1, SARS e MERS. Nos protocolos internacionais o seu uso é 
recomendado em doses moderadas, por curto período e somente quando parâmetros hemodinâmicos 
estão descompensados e sem melhora; b) cloroquina (CQ)/hidroxicloroquina (HCQ): recomendadas 
no passado para tratamento para dengue, Ebola, SARS e H5N1 como agente antiviral e recentemente 
usada na COVID-19. Muitos países as incluíram em seus protocolos, tais como a China e Itália. 
Embora alguns estudos reportem resultados de efeitos benéficos, há outros estudos com resultados 
opostos. Em pacientes que fazem uso desses medicamentos de forma crônica, ainda é controverso 
o efeito protetor desses medicamentos em relação à infecção por SARS-CoV-2. Não é recomendada 
a profilaxia com HCQ para essa doença; c) inibidores de IL – 06R: tocilizumabe (TCZ) é um anticorpo 
bloqueador de receptores de IL – 06. São usados em paciente com SARS-CoV-2 em estágio grave 
com tempestade de citocinas e síndrome respiratória aguda grave. Os potenciais eventos adversos 
de TCZ são infecções gerais, hepatotoxicidade, hipertrigliceridemia e diverticulite; d) Imunoglobulina 
Intravenosa (IVIG): é um pool de imunoglobulina G (IgG) extraída do plasma de aproximadamente mil 
ou mais doadores de sangue que já se recuperaram da doença. IVIG é utilizado em pacientes com 
deficiências imunológicas no tratamento de doenças infecciosas, bem como em pacientes com doenças 
auto-imunes resistentes ao tratamento e agem como agente imunomodulador. Os autores concluem 
que o reconhecimento precoce do início da tempestade de citocinas diminui a morbimortalidade de 
pacientes com a COVID-19, pois essa percepção pode direcionar, de forma efetiva ao tratamento com 
antivirais, anti-inflamatórios e imunomoduladores.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de revisões narrativas. O estudo traz de forma contextual e uma descrição 
detalhada sobre a fisiopatologia da COVID-19 e os principais medicamentos 
utilizados globalmente, bem como os eventos adversos mais presentes. Além 
disso, os autores expõem sua opinião sobre alguns tratamentos a partir de prévia 
experiência clínica. Os autores descrevem sobre um possível viés de seleção, 
pois não foram incluídos estudos de língua chinesa. Alguns tratamentos com 
uso controverso foram apontados no estudo, embora os autores exponham que 
há na literatura diferentes abordagens terapêuticas para uma mesma doença
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ESTUDOS SOBRE COVID-19
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA E REINO UNIDO

O objetivo dos autores foi revisar as características de estudos registrados e fornecer orientações 
para futuros ensaios, evitando trabalhos duplicados. Os autores analisaram e extraíram os dados de 
estudo sobre COVID-19 registrados em oito plataformas antes de 3 de março de 2020. Quatrocentos 
e seis registros foram recuperados e, após a remoção de duplicatas, 393 estudos para prevenção, 
tratamento, diagnóstico e prognóstico da COVID-19 foram elegíveis e incluídos na análise. Trezentos 
e vinte e um estudos foram do ChiCTR, 69 do Clinicaltrials.gov e três do Japan Primary Registries 
Network. Foram identificados 380 estudos (97,7%) da China, três do Japão, três da França e dois 
dos EUA, três de colaboração internacional e dois não declararam a nacionalidade. Dos 393 estudos 
selecionados, 266 eram terapêuticos (67,7%). Destes, 184 foram ensaios clínicos randomizados (ECR), 
seguidos de 34 ensaios com braço único, 27 ensaios clínicos controlados e 21 estudos observacionais. 
Comparando a data de registro com data de início prevista ou tempo de execução dos ECRs, os autores 
observaram que 95 deles iniciaram antes de serem registrados, indicando registros retrospectivos. 
Entre aqueles que usaram a medicina ocidental, 47 estudos testaram antivirais, incluindo arbidol, 
lopinavir–ritonavir, darunavir, interferon, ribavirina e danoprevir. Além desses, na China, cinco ECRs 
foram registrados para uso de remdesivir. Outros antivirais, que ainda têm na China, foram testados 
e são eles o fapilavir, xofluza, azvudina, triazavirina e ASC09F. Quanto ao status mais recente, dois 
ECRs de remdesivir na China foram suspensos ou encerrados devido à falta de participantes. Outros 
tratamentos ocidentais também foram observados, sendo 27 estudos clínico com células-tronco e 
sangue do cordão umbilical; 22 com cloroquina e derivados; 15 com agentes imunológicos e anticorpos 
monoclonais; oito com terapia com plasma convalescente; seis com terapia de inalação de oxigênio, 
nitricoóxido e hidrogênio-oxigênio; seis com glicocorticoides; quatro com terapia psicológica; três 
com vitaminas e três com oxigenação extracorpórea por membrana. As limitações de metodologia, 
o atraso no recrutamento e o número insuficiente de novos casos na China dificultam a conclusão 
dos estudos. Por isso, as colaborações internacionais são importantes e necessárias, pois assim, os 
ensaios prioritários poderão ser definidos em menor tempo, evitando o desperdício de recursos e a 
duplicação de esforços.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de revisões narrativas. Trata-se de um levantamento de estudos registrados e 
conduzidos no mundo todo, cujos objetivos envolvem tratamento, diagnóstico 
e prevenção da COVID-19. Apesar da análise descritiva e ampla dos estudos, 
os autores não consideram possíveis riscos de viés nos estudos. No entanto, 
perante a quantidade de estudos que estão sendo desenvolvidos no momento, 
no mundo todo, o artigo pode otimizar e nortear o trabalho de pesquisadores 
que pretendem propor novos estudos.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro ΜgA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no 
âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portµguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático. FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO Angitec Pesquisa, Servicos e Desenvolvimento LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

74 30/05/2020 Avaliação da função pulmonar, mecânica respiratória e trocas gasosas em pacientes anestesiados 
sob ventilação mecânica: validação do sistema de ventilação VF2020 para pacientes com COVID-19.

Universidade Federal de São Paulo

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 06/01/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 06/01/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

81 06/01/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 06/01/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/ Fundação Benjamin Guimarães

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°45

BUSCA REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 11 ARTIGOS E 17 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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HIDROXICLOROQUINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ EUA/CANADÁ

Não se sabe se a hidroxicloroquina (HCQ) pode prevenir a infecção em pessoas que foram expostas 
ao SARS-CoV-2. Neste sentido, os pesquisadores conduziram um ensaio clínico randomizado, duplo-cego 
e controlado por placebo, em que o uso da HCQ foi avaliado como terapia profilática pós-exposição ao 
vírus. Foram recrutados adultos que tiveram exposição domiciliar ou ocupacional a alguém com COVID-19 
confirmada por RT-PCR, a uma distância inferior a 2 metros, por mais de 10 minutos, enquanto não usavam 
nem máscara facial nem protetor ocular (exposição de alto risco), ou enquanto usavam uma máscara facial 
mas sem proteção ocular (exposição de risco moderado). O objetivo era intervir antes do período médio 
de incubação viral de 5 a 6 dias. Dentro de 4 dias após a exposição, os participantes foram designados 
aleatoriamente (proporção 1:1) para receber placebo (n = 407) ou HCQ (1ª dose de 800 mg, seguidos de 600 
mg em 6 a 8 h, depois 600 mg/dia, por mais 4 dias) (n = 414). O desfecho primário avaliado foi a incidência 
de COVID-19 confirmada em laboratório ou doença compatível com COVID-19 em 14 dias. No total, foram 
incluídos nas análises 821 participantes assintomáticos; 66,4 % (545 de 821) eram profissionais de saúde 
(médicos e enfermeiros). No geral, 87,6 % dos participantes (719 de 821) relataram uma exposição de 
alto risco a uma pessoa com COVID-19 confirmada. Como resultados, os pesquisadores informaram que a 
incidência de nova doença compatível com COVID-19 não diferiu significativamente entre os participantes 
que receberam HCQ (49 de 414 [11,8 %]) e os que receberam placebo (58 de 407 [14,3 %]); a diferença 
absoluta foi de – 2,4 pontos percentuais (IC95 %: – 7,0 a 2,2; p = 0,35). Os efeitos adversos foram mais comuns 
com a HCQ (n = 17) do que com o placebo (n = 8) (40,1 % vs. 16,8 %), mas nenhuma reação adversa grave 
foi relatada. Os autores concluíram que, após exposição de alto risco ou risco moderado a pessoas com 
COVID-19, a HCQ não preveniu novos casos da doença (COVID-19 confirmada, ou doença compatível com 
os sintomas), quando utilizada como profilaxia pós-exposição, dentro de 4 dias após a exposição. Por fim, os 
próprios autores reconhecem que, dado o pequeno número de testes de PCR realizados neste estudo, ainda 
é teoricamente possível que a terapia com HCQ limite a infecção confirmada por SAR-CoV-2. Alertam que a 
reprodução desses achados em outros estudos em andamento poderia confirmar os resultados.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, o estudo tem risco 
de viés moderado a alto. 1) Geração da sequência aleatória: Informação insuficiente sobre 
o processo de geração da sequência aleatória para permitir julgamento, o que caracteriza 
risco de viés incerto. 2) Ocultação de alocação: Informação insuficiente sobre o processo 
de geração da sequência aleatória para permitir julgamento, portanto risco de viés incerto. 
3) Cegamento de participantes e profissionais: autores mencionam que o estudo foi cego 
para os participantes e para os pesquisadores; embora aberto para os farmacêuticos. 
Logo, o cegamento foi incompleto e houve alto risco de viés. 4) Cegamento de avaliadores 
de desfecho: não há informação sobre as medidas utilizadas para cegar os avaliadores de 
desfecho, portanto, risco de viés incerto. 5) Desfechos incompletos: Relato insuficiente das 
perdas e exclusões para permitir julgamento (risco de viés incerto). 6) Relato de desfecho 
seletivo: os desfechos previstos no protocolo foram relatados no estudo, portanto, baixo 
risco de viés. 7) Outras fontes de viés: falta de acesso a testes diagnósticos para todos os 
participantes, e utilização de uma definição de casos clínicos prováveis de COVID-19, de 
acordo com o conceito americano, onde o poder preditivo dessa definição de caso é 
desconhecido na população estudada (mais jovem); não houve confirmação de distribuição 
de casos de outras infecções virais, de forma igual entre os dois grupos; dados sobre os 
sintomas foram auto-referidos pelos participantes. Portanto, alto risco de viés.
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PLASMA CONVALESCENTE
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ CHINA

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, aberto e multicêntrico, realizado em sete centros em 
Wuhan, China. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia e os eventos adversos do plasma convalescente 
para tratamento de pacientes com diagnóstico de COVID-19 em estado grave (desconforto respiratório e/
ou hipoxemia) ou em risco de morte (choque, falência de órgãos ou necessidade de ventilação mecânica). 
Os pacientes foram randomizados eletronicamente (1:1), além de, estratificados pela gravidade da doença, 
para um dos grupos: tratamento padrão associado à transfusão de plasma convalescente (4 a 13 mL/
kg de peso) ou grupo controle caracterizado pelo tratamento padrão somente (controle dos sintomas, 
suporte básico de vida, antivirais, antibacterianos, esteroides, imunoglobulina humana, fitoterápicos 
chineses). Dos 103 pacientes que foram randomizados (idade média de 70 anos; 60 [58,3 %] do sexo 
masculino), 101 (98,1 %) completaram o estudo. O desfecho primário (melhora clínica em 28 dias) ocorreu 
em 51,9 % (27/52) dos participantes que receberam plasma convalescente versus 43,1 % (22/51) no grupo 
controle (diferença: 8,8 % [IC 95 %,-10,4 % a 28,0 %]; razão de risco [HR], 1,40 [IC 95 %, 0,79 – 2,49]; p = 
0,26). Entre aqueles com doença grave, o desfecho primário ocorreu em 91,3 % (21/23) do grupo plasma 
convalescente versus 68,2 % (15/22) do grupo controle (HR, 2,15 [IC 95 %, 1,07 – 4,32]; p = 0,03); naqueles 
com risco de morte, o desfecho primário ocorreu em 20,7 % (6/29) do grupo plasma convalescente versus 
24,1 % (7/29) do grupo controle (HR, 0,88 [95 % CI, 0,30 – 2,63]; p = 0,83). Sobre o desfecho secundário 
(mortalidade em 28 dias), não houve diferença significativa (15,7 % vs. 24,0 %; OR, 0,65 [IC 95 %, 0,29 
– 1,46]; p = 0,30). O tratamento com plasma convalescente foi associado a uma taxa de conversão viral 
negativa em 72 horas em 87,2 % do grupo plasma convalescente vs. 37,5 % do grupo de controle (OR, 
11,39 [95 % CI, 3,91 – 33,18]; p < 0,001). Dois pacientes do grupo plasma convalescente apresentaram 
eventos adversos associados à transfusão como calafrios, erupções cutâneas, cianose e dispneia. A terapia 
com plasma convalescente associada ao tratamento padrão, em comparação com o tratamento padrão 
sozinho, não apresentou resultados estatisticamente significantes em relação à melhora clínica em 28 dias 
para os pacientes estudados. A interpretação é limitada pelo término precoce do estudo, o que pode ter 
sido insuficiente para detectar uma diferença clinicamente importante.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta para avaliação do risco de viés da Cochrane, o 
estudo tem risco de viés moderado a alto. 1) Geração da sequência aleatória: 
realizou geração de números randômicos por computador (baixo risco de viés). 
2) Ocultação de alocação: não há menção sobre como ocorreu a ocultação de 
alocação (risco de viés incerto). 3) Cegamento de participantes e profissionais: 
autores mencionam que o estudo foi aberto para os participantes e para os 
profissionais (alto risco de viés). 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: não 
há menção sobre cegamento de avaliadores de desfechos (risco de viés incerto). 
5) Desfechos incompletos: houve perda de dados dos desfechos (alto risco de 
viés). 6) Relato de desfecho seletivo: os desfechos previstos no protocolo foram 
relatados no estudo (baixo risco de viés). 7) Outras fontes de viés: o estudo 
aparenta outras fontes de viés como tamanho amostral pequeno, encerramento 
precoce do estudo por problemas no recrutamento; tempo entre a randomização 
e o início dos sintomas, pois outros tratamentos podem ter sido utilizados; curto 
tempo de acompanhamento e, por fim, o tratamento padrão não foi o mesmo 
para todos os centros, pois dependia do protocolo adotado por cada um deles.
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5

ANTIVIRAIS
COORTE \ CHINA

Nesta coorte retrospectiva, 129 pacientes com COVID-19 foram divididos em dois grupos: tratamento 
antiviral precoce (n = 66) e tratamento antiviral tardio (n = 63). A mediana de idade dos pacientes foi de 
64 anos (IQR 56,00 – 69,00), variando de 20 a 93 anos e havia mais mulheres (56,59 %) do que homens 
(43,41 %). Exceto pelo tempo desde o início da doença até a internação [tratamento precoce 11,5 (7 – 16) 
e tratamento tardio 16 (11 – 22), p = 0,00], não houve diferença significativa em idade, sexo, histórico de 
exposição, comorbidades, sinais e sintomas entre os dois grupos. Os principais medicamentos antivirais 
incluíram arbidol (97,67 %), interferon (24,03 %), ribavirina (13,95 %) e oseltamivir (8,53 %). Os pacientes 
com tratamento antiviral precoce tiveram um tempo de eliminação viral menor do que os pacientes 
com tratamento tardio (22 [IQR, 17 – 29,75] vs. 29 [IQR 23-36], respectivamente). Para identificar a 
duração ideal para tratamento antiviral, os pacientes foram divididos em 6 grupos por duração: 0 – 7 
dias, 8 – 14 dias, 15 – 21 dia, 22 – 28 dias, 29 – 35 dias, 36 – 42 dias. No grupo 0 – 7 dias, o tempo de 
eliminação do vírus foi significativamente reduzido em comparação com os outros grupos (p = 0,01). 
Nos demais grupos, o tempo de eliminação viral aumentou gradualmente de acordo com o tempo. 
Os autores concluem que a medicação precoce com medicamentos antivirais (não superior a 6 dias) e 
curta duração dos tratamentos antivirais (não mais de 7 dias) podem reduzir efetivamente o tempo de 
eliminação viral e melhorar o prognóstico do paciente.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10 de 11 critérios foram atendidos. A heterogeneidade dos tratamentos 
antivirais e de outras terapias recebidas pelos pacientes podem ter influenciado 
os desfechos encontrados pelos autores.

LOPINAVIR/RITONAVIR COMBINADO OU 
NÃO COM INTERFERON
ESTUDO TRANSVERSAL \ CHINA

Neste estudo observacional retrospectivo os autores avaliaram a duração da presença de RNA viral 
em duas coortes de pacientes: aqueles com duração prolongada (≥ 21 dias) e aqueles com redução a 
curto prazo (< 21 dias) do RNA viral. Entre 181 pacientes avaliados, a idade média foi de 44,3 ± 13,2 
anos e 55,2 % eram do sexo masculino. A duração média do RNA viral desde o início da doença foi de 
18,0 dias (IQR 15.0 – 24.0). A presença de RNA viral prolongada foi associada a internações hospitalares 
mais longas (p < 0,001) e custos médicos mais altos (p < 0,001). A severidade do COVID-19 não teve 
relação com presença prolongada de RNA viral. O tempo médio desde o início até o início do tratamento 
antiviral foi de 5,0 dias (IQR 3.0 – 7.0). O tratamento antiviral tardio (HR 0,976 [IC 95 %, 0,962 – 0,990]) 
e a terapia combinada lopinavir/ritonavir + IFN-α como tratamento antiviral inicial (HR 1,694 [IC 95 %, 
1,162 – 2,339]) foram fatores independentes associados ao prolongamento da detecção de RNA de 
SARS-CoV-2. Os autores concluem que o início precoce da terapia combinada lopinavir/ritonavir + IFN-α 
pode ajudar a diminuir a duração do derramamento de SARS-CoV-2.4
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies 5/8 critérios foram contemplados. Além das limitações 
inerentes a estudos observacionais, os próprios autores mencionam o reduzido 
tamanho amostral. Para atestar a eficácia do tratamento proposto na redução 
da detecção de RNA viral de SARS-CoV-2,ainda é necessário aguardar resultados 
de ensaios clínicos randomizados.

REMDESIVIR E TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ GRÉCIA

Os autores relatam os casos de dois pacientes positivos para SARS-CoV-2, com 59 (Paciente 1) e 49 anos 
(Paciente 2). Ambos tinham histórico de dislipidemia, e se apresentaram no hospital com febre e dispneia no 
5º dia de sintomas. Eles haviam recebido hidroxicloroquina e azitromicina por 4 dias antes, sem resposta. Na 
apresentação, tinham sinais de infecção do trato respiratório inferior e saturação de oxigênio de 94 e 93 %, 
respectivamente. No terceiro dia de internação, o quadro clínico deteriorou, com febre alta e insuficiência 
respiratória. Com o aumento dos marcadores inflamatórios, administrou-se tocilizumabe em ambos. O 
paciente 2 também recebeu uso compassivo de remdesivir. Nas próximas 24 horas após o tocilizumabe, houve 
queda nas concentrações de proteína C reativa em ambos. No entanto, precisaram de tratamento de suporte. 
Então, o paciente 1 mostrou sinais de síndrome hemofagocítica contínua (HLH) (HScore: 193, ausência de 
atividade das células NK), ao contrário do paciente 2 (HScore: 63, atividade das células NK aumentada). No 
quinto dia após a administração, os pacientes apresentaram melhora significativa e foram transferidos para 
a enfermaria, onde continuaram um curso descomplicado até a alta. Os autores discutem que casos graves 
de COVID-19 desenvolvem um padrão de desregulação imunológica, associado à produção sustentada de 
citocinas e hiperinflamação. No entanto, a fonte primária e a cinética da tempestade de citocinas ainda são 
desconhecidas. Por um lado, há uma apresentação defeituosa do antígeno dirigida pela IL-6 e, por outro, 
uma síndrome do tipo HLH mediada pela IL-1β. O momento exato desses processos precisa ser determinado, 
enquanto a progressão simultânea das síndromes é semelhante à sepse bacteriana. Parece que o bloqueio da 
IL-6 por tocilizumabe resgata parcialmente a desregulação imunológica. No entanto, o paciente 1 foi levado 
a HLH. É possível que, mesmo que a resposta hiperinflamatória seja dirigida principalmente pela IL-6, seu 
bloqueio possa deixar outras vias intactas, empurrando a resposta para a outra extremidade, e causando 
a HLH. Os autores argumentam que o remdesivir pode atenuar a resposta inflamatória, dificultando a 
replicação viral, impedindo a liberação de mediadores inflamatórios desde o início. Ademais, destacam 
que o ensaio clínico em andamento REMDACTA pode elucidar a combinação de remdesivir e tocilizumabe. 
O gerenciamento da hiperinflamação com imunomodulação é importante, mas o controle da fonte, com 
terapia antiviral adequada e oportuna, permanece crítico.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
4 de 8 critérios foram atendidos. A características demográficas dos pacientes 
não foram descritas. Ademais, a evolução dos pacientes se confundiu. As 
condições clínicas após a intervenção foram pouco detalhadas. Eventos 
adversos não foram abordados. Ao final, os autores fazem uma boa discussão 
para embasar seus achados. No entanto, a descrição dos pacientes precisaria 
ser aprofundada. Por fim, o relato de casos está dentro de uma carta ao editor.
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PLASMA CONVALESCENTE E REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste relato de caso, os autores descrevem a experiência da terapia com plasma convalescente e 
remdesivir (RDV) no tratamento de uma paciente de 35 anos, grávida (22 semanas) e com COVID-19 
grave. A paciente, diabética (tipo 2), asmática e obesa (grau III), inicialmente apresentou febre, 
tosse e mialgias. Foi tratada no ambulatório por quatro dias, até retornar à emergência devido ao 
desenvolvimento de dispneia e hipóxia. Na admissão, a radiografia de tórax mostrou consolidação 
bilateral extensa, consistente com pneumonia por COVID-19 e síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG). Após admissão, a paciente foi internada em UTI, com saturação de oxigênio de 86 %, tendo que 
ser mantida sob ventilação não invasiva de alto fluxo. Recebeu transfusão de plasma convalescente, 
rocefina (2 g/dia, via IV) e azitromicina (500 mg, via IV), devido a possível pneumonia bacteriana. 
Hidroxicloroquina (HCQ) (400 m 2x/dia) foi iniciada no dia da admissão, seguida de 400 mg/dia, durante 
três dias. Devido ao aumento do risco de tromboembolismo, a paciente recebeu dose terapêutica de 
heparina de baixo peso molecular. Dois dias após admissão, a paciente foi intubada; houve tentativa 
de ventilação pronada no 4º dia, e descontinuada em seguida, devido a um episódio de torsades de 
pointes. Dado o surgimento de arritmia cardíaca, a HCQ foi descontinuada. Inicialmente evitado na 
admissão, foi tomada a decisão de administrar corticoides à paciente (hidrocortisona, 50 mg, IV, 3x/
dia, com diminuição da dose ao longo de 5 dias), devido à rápida progressão da COVID-19 a um estado 
crítico. O RDV foi iniciado no 5º dia após admissão, com uma dose inicial de 200 mg IV, seguidos de 
100 mg/dia, por mais nove dias. Foi observado leve aumento de AST e ALT no 8º dia. A paciente 
foi extubada no 10º dia e parou de receber suporte de oxigênio no 11º dia. Houve normalização 
dos valores de transaminases hepáticas (ALT e AST). Não foi observada disfunção renal durante a 
internação, nem ocorreram mais episódios de arritmia cardíaca. No 14º dia, apresentava leve falta 
de ar e sintomas vitais estáveis, sendo elegível para receber alta hospitalar, às 24 semanas e 2 dias 
de gestação. Os autores informam que esses resultados estão alinhados com outros relatos de casos 
de uso compassivo do RDV, que, embora limitados em potência e não controlados, mostraram que 
o início da terapia com RDV pode reduzir o tempo para extubação, aumentar a taxa de extubação, 
e diminuir a mortalidade em pacientes com COVID-19 sob ventilação mecânica ou oxigenoterapia 
extracorpórea. Alertam, por fim, que ensaios clínicos randomizados estão em andamento, e são 
necessários para determinar a eficácia do RDV no tratamento de pacientes infectados por SARS-CoV-2 
gravemente enfermos.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
não foram claramente descritas no artigo. A intervenção com o plasma 
convalescente e com heparina foi descrita de forma superficial. Não há 
descrição do tratamento ambulatorial recebido durante os 4 dias antes da 
admissão da paciente.
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FAVIPIRAVIR, PLASMA CONVALESCENTE, TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ TURQUIA

Neste relato de caso, os autores relatam a experiência com a combinação de plasma convalescente 
e fármaco anticitocina em um paciente com COVID-19 e outras comorbidades. Homem de 55 anos, 
com história de síndrome mielodisplásica, tuberculose sistêmica e doença renal associada, foi 
internado em hospital local com queixas de febre alta e tosse persistente há três dias. Ao exame físico, 
apresentou febre, taquicardia, taquipneia e saturação de oxigênio de 95 %, e a tomografia de tórax 
revelou múltiplas opacidades bilaterais em vidro fosco, indicando pneumonia por COVID-19. Devido 
ao prolongamento do intervalo QTc mostrado pelo eletrocardiograma, não foi possível administrar 
hidroxicloroquina/azitromicina, então foi prescrito o antiviral favipiravir. O regime de tratamento para 
tuberculose, iniciado um mês antes da internação, foi mantido (isoniazida, rifampicina, pirazinamida, 
etambutol). No segundo dia de tratamento, foi adicionado meropenem ao esquema terapêutico 
por suspeita de infecção bacteriana. No quinto dia do início dos sintomas, o paciente apresentou 
piora dos parâmetros clínicos (dispneia, taquipneia, febre). Portanto, foram transfundidos 200 
mL de plasma convalescente, não ocorrendo reação adversa. No período de acompanhamento, a 
dispneia, taquipneia e febre pioraram e houve queda na saturação de oxigênio (90 %). Devido ao 
agravamento do quadro clínico, o paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva e mais 
200 mL de plasma convalescente, obtidos do mesmo doador, foram novamente transfundidos. Como 
os parâmetros de PCR, dímero D e ferritina permaneceram altos, a contagem de linfócitos diminuiu e 
a febre era persistente, suspeitou-se de síndrome de ativação macrofágica (SAM). A concentração de 
IL-6 também era alta. Desse modo, no quarto dia do tratamento antiviral, foi administrado uma dose 
única de 400 mg de tocilizumabe para controlar a SAM. Como o paciente já estava em tratamento 
efetivo para tuberculose há mais de um mês, a administração de tocilizumabe foi considerada segura 
nesta situação. Nos dias seguintes, houve melhora significativa no estado geral, nos parâmetros 
clínicos e laboratoriais. O tratamento com favipiravir foi encerrado no sétimo dia. Após mais dois 
dias de acompanhamento, ele recebeu alta hospitalar com recuperação total da COVID-19. Os 
autores fizeram uma abordagem terapêutica combinada e resultados foram positivos, porém essas 
associações precisam ser confirmadas por estudos controlados.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 4/8 
critérios foram contemplados. O artigo não traz características demográficas 
mais detalhadas, somente idade e gênero. Não apresentou o regime de 
tratamento para o favipiravir como dose e posologia, e não menciona a 
ocorrência de eventos adversos para esta medicação ou mesmo para o 
tocilizumabe, administrado posteriormente. Os próprios autores sugerem que 
uma abordagem terapêutica combinada para tratamento de COVID-19 precisa 
ser confirmada por estudos controlados.
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GLICOCORTICOIDES
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste relato de caso uma mulher de 61 anos foi internada com sintomas da COVID-19 e parâmetros 
inflamatórios sanguíneos aumentados. Foi então diagnosticada por PCR e iniciado tratamento com 
comprimidos de lopinavir e ritonavir (dois comprimidos duas vezes ao dia), comprimidos de arbidol 
(dois comprimidos três vezes ao dia), inalação com interferon α, injeção de Xuebijing (100 mL duas 
vezes ao dia).Também foram administrados comprimidos combinados de Clostridium butyricum e 
Enterococcus (dois comprimidos três vezes ao dia), vitamina C (dois comprimidos três vezes ao dia) 
e suporte respiratório. Com a piora da condição clínica, foram administradas injeção intravenosa de 
metilprednisolona (60 mg/d) e injeção subcutânea de timalfasina (1,6 mg) uma vez ao dia. No oitavo 
dia de internação, ela desenvolveu dispneia e angústia torácica e foi iniciada moxifloxacina e injeção 
intravenosa de metilprednisolona (40 mg), além de suporte respiratório. A dosagem de metilprednisolona 
foi reduzida a cada 2-3 dias até a retirada. A paciente foi recuperando progressivamente e no dia 19 de 
internação a PCR para o SARS-CoV-2 foi negativa. No 20º dia os medicamentos antivirais e antibióticos 
foram interrompidos, e ela foi tratada apenas com timalfasina e medicamentos da medicina tradicional 
chinesa até a alta. Os autores concluem que o tratamento com glicocorticoides e ventilação não invasiva 
pode melhorar significativamente os sintomas clínicos em pacientes críticos de COVID-19.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 7/8 
critérios foram contemplados. Os autores não mencionam efeitos adversos não 
previstos. Vale ressaltar que relatos de caso não oferecem evidências robustas 
para a tomada de decisão.

PLASMA CONVALESCENTE
ESTUDO DE VIABILIDADE \ CHINA

Os autores verificam a viabilidade de um programa piloto de coleta de plasma convalescente para 
a COVID-19 (PCC). Essa terapia foi incluída como opção de tratamento nos protocolos terapêuticos da 
COVID-19 na China e é recomendada que seja realizada com controle de qualidade. Os participantes 
foram recrutados pela mídia. O alvo primário de recrutamento foi formado por pacientes que se 
recuperaram da COVID-19 e receberam alta hospitalar há mais de duas semanas, e com as seguintes 
características no momento da alta: temperatura corporal normal por mais de 7 dias, melhora 
significativa dos sintomas, achados nas imagens pulmonares que configurem melhora significativa 
da inflamação, dois resultados consecutivos negativos para SARS-CoV-2 realizada por PCR a partir de 
amostras nasofaríngeas. Além disso, os participantes recrutados não poderiam manifestar nenhum 
sintoma da COVID-19 antes da doação. Nos pacientes elegíveis foram realizados testes laboratoriais para 
mensurar a alanina aminotransferase (ALT), HBsAg e a Hemoglobina Hb. Todas as amostras doadas de 
pacientes elegíveis foram testadas para VHC (hepatite C), VHB (hepatite B), HIV e para sífilis, com todos 
os resultados negativos. Em seguida, essas amostras foram testadas para SARS-CoV-2 e tituladas para a 
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mensuração de anticorpos IgG (S-RBD-específico). As amostras positivas para a presença de IgG foram 
as que resultaram uma titulação entre 1:160 e 1:1280. Dos 81 participantes selecionados para a doação 
de PCC, 17 (21 %) não atenderam aos critérios de elegibilidade (dois tinham hipertensão e 15 tinham 
valores de ALT anormais). Sessenta e quatro participantes atenderam aos critérios de elegibilidade. 
Havia 18 doadores do sexo feminino e 46 do sexo masculino. O tempo médio entre a coleta de PCC e o 
início dos sintomas foi de 49,1 dias. O tempo médio entre a coleta de PCC e a alta hospitalar foi de 38,7 
dias. O volume médio de PCC coletado foi de 327,7 ml. Entre os 64 PCCs s analisados quanto a presença 
de anticorpos IgG, somente um apresentou título de 1:160. Nos outros a titulação foi maior ou igual 
a 1:320. Do ponto de vista de segurança, não foi observada nenhuma positividade para HCV, HBV e 
HIV, bem como para o SARS-CoV-2. As amostras atenderam ao padrão de controle de qualidade, pois 
todas estavam com a titulação de IgG maior ou igual a 1:160. Os autores concluem que a viabilidade do 
programa piloto da coleta de PCC atingiu o objetivo deste proposto, embora estudos clínicos robustos 
devem avaliar a eficácia e segurança da terapêutica de plasma convalescente na COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de estudos de viabilidade de projeto piloto. Estes são importantes para garantir 
a uniformidade e padronização na execução do projeto. Os autores conduziram 
o estudo seguindo as normas dos protocolos da China e, embora existam 
algumas limitações como o pequeno número de participantes recrutados, 
obtiveram os resultados almejados de viabilidade. Este estudo não avalia a 
eficácia e segurança da terapêutica de plasma convalescente e sim uma parte 
do processo do uso dessa terapêutica.

IVERMECTINA
REVISÃO NARRATIVA \ PERU

A ivermectina é um antiparasitário que mostrou efeito positivo in vitro sobre a replicação viral 
do SARS-CoV-2 e, assim, foi vista como potencial tratamento para a COVID-19. Na falta de estudos 
clínicos, a ivermectina não pode ser recomendada no tratamento da COVID-19. Como a hipótese 
de uso clínico da ivermectina foi levantada, os autores realizam uma busca de estudos sobre o uso 
da ivermectina nesta doença. Foram realizadas busca de revisões sistemáticas, ensaios clínicos 
randomizados e estudos observacionais. Identificou-se dois artigos de farmacocinética, um estudo 
observacional e sete ensaios clínicos com o uso de ivermectina na COVID-19 e dois comunicados do 
FDA. Como resultados, foi descrito um estudo observacional multicêntrico com 1408 pacientes, com 
dose de ivermectina de 159 microgramas/kg. Na avaliação das comorbidades basais, o grupo que 
usou ivermectina apresentou 12,9 % dos pacientes com doenças coronarianas versus 9,4 % no grupo 
que não usou, p = 0,034. Dos pacientes que receberam ivermectina, 9,7 % fizeram uso de ventilação 
mecânica versus 3,1 % no grupo que não recebeu ivermectina, com diferença significativa (p < 0,001). 
A mortalidade global foi menor nos pacientes que receberam ivermectina (1,4 % versus 8,5 %), 
HR:0,2, IC95 %: 0,11 – 0,37 (p < 0,0001). Na análise deste estudo, são apontadas limitações como viés 
de seleção e de informação, portanto os resultados devem ser analisados com cautela. Os resultados 
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apontados não são claros e apresentam inconsistências, principalmente sobre o desfecho de uso de 
ventilação mecânica em que há fatores de confusão. Além disso, o estudo não foi revisado por pares. 
Nos comunicados do FDA, são expressas preocupações sobre a automedicação da ivermectina e um 
alerta para o uso somente sob prescrição médica. O uso desse medicamento pela população para 
COVID-19 com formulações indicadas para animais,pode a colocar em risco. Na presença de limitadas 
evidências, os autores mantém a conclusão da versão prévia desse estudo de que tais evidências não 
suportam uma recomendação a favor do uso de ivermectina em pacientes com a COVID-19. Portanto, 
a ivermectina deve ser utilizada somente no âmbito dos ensaios clínicos.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de revisões narrativas. Os autores,a partir de um estudo prévio de mapeamento 
sobre do uso de ivermectina na COVID-19, trazem uma nova abordagem sobre 
os resultados clínicos disponíveis nessa doença, de forma bem conduzida. 
Descrevem as estratégias de busca e as bases de dados onde foi realizada a busca 
de suas referências. Sobre os estudos selecionados, descrevem as principais 
limitações que inviabilizam os seus dados, bem como comunicados do FDA que 
ratificam, até o momento, a não recomendação da ivermectina para COVID-19.

TOCILIZUMABE
ARTIGO DE OPINIÃO \ CHINA

A apresentação clínica mais comum da infecção por SARS-CoV-2 é febre, fadiga e tosse seca. 
No entanto, alguns pacientes podem desenvolver a forma grave da COVID-19, na qual síndromes 
respiratórias têm sido a principal causa de morte por esta infecção. O desconforto respiratório é 
causado por uma tempestade de citocinas, com concentrações marcadamente mais altas de citocinas 
pró-inflamatórias, como interferons, fator de necrose tumoral, interleucinas e quimiocinas. Alguns 
autores acreditam que a IL-6 está associada a tempestade de citocinas e sugerem o controle dessa 
interleucina para tratar os pacientes graves de COVID-19. Tocilizumabe, um bloqueador de IL6, tem 
sido utilizado no tratamento da COVID-19. Apesar de ensaios frequentes com essa terapia, os dados 
disponíveis não são suficientes para garantir sua segurança e eficácia no tratamento da COVID-19.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion, 
5 de 6 critérios foram atendidos. Apesar da conclusão dos autores, que mais 
estudos são necessários para definir o papel dessa terapia no tratamento da 
COVID-19, a opinião deles não foi baseada nos estudos mais robustos sobre 
este medicamento.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04414241/ Peru Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Outras medidas de 
proteção

Ainda não recrutando 03/06/2020 Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

2 NCT04416334/ 
Espanha

Antigotoso Colchicina e tratamento 
sintomático 

Tratamento 
sintomático

Ainda não recrutando 04/06/2020 Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla; 
Gerencia de atención 
primaria área 1; Gerencia 
de atención primaria área 
2; Gerencia Atencion 
Primaria Area 3; Gerencia de 
atención primaria área 4

3 NCT04415086/ Brasil Imunoterapia Plasma convalescente 
em 200 e 400ml

Tratamento padrão Ainda não recrutando 03/06/2020 University of Sao Paulo 
General Hospital; Ministério 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações; 
Faculty of Medicine of 
Ribeirão Preto (FMRP-
USP); Hospital de Clínicas, 
Faculdade de Medicina 
Universidade Estadual de 
Campinas; Hospital Sirio-
Libanes; Hospital Israelita 
Albert Einstein

4 NCT04414098/ País 
não declarado

Antineoplásico INC424 / Ruxolitinib Sem comparador Ainda não recrutando 03/06/2020 Marcelo Iastrebner; 
Novartis; Clinica Zabala

5 NCT04417335/ 
Holanda

Vacina Vacina BCG Placebo Ativo, não recrutando 04/06/2020 Radboud University

6 NCT04415151/ EUA Produto biológico Tofacitinibe Placebo Ainda não recrutando 03/06/2020 Yale University
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

7 NCT04416048/ 
Alemanha

Antitrommbótico Rivaroxabana Tratamento padrão Ainda não recrutando 04/06/2020 Charite University, Berlin, 
Germany; Deutsches 
Zentrum f√ºr Herz-Kreislauf-
Forschung (DZHK); Bayer

8 NCT04417257/ Canadá Imunomodulador LAU-7b Placebo Ainda não recrutando 04/06/2020 Laurent Pharmaceuticals Inc.

9 NCT04413838/ França Antineoplásico NIVOLUMAB Tratamento padrão Ainda não recrutando 03/06/2020 Hospices Civils de Lyon

10 NCT04414124/ EUA Probiótico KB109 + auto cuidado Auto cuidado Recrutando 03/06/2020 Kaleido Biosciences

11 NCT04416139/ México Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais

Controle histórico Recrutando 04/06/2020 Instituto Nacional de 
Ciencias Medicas y Nutricion 
Salvador Zubiran

12 NCT04415060/ Canadá Anestésico Produto inalante de 
isoflurano; Produto 
inalante de sevoflurano

Tratamento padrão Ainda não recrutando 03/06/2020 Sunnybrook Health Sciences 
Centre

13 NCT04414267/ Grécia Vacina Vacina BCG Placebo Recrutando 03/06/2020 Hellenic Institute for the 
Study of Sepsis; Radboud 
University

14 NCT04414631/ Suíça Produto biológico  Conestat alfa Tratamento padrão Ainda não recrutando 03/06/2020 University Hospital, Basel, 
Switzerland; Pharming 
Technologies B.V.

15 NCT04415073/ EUA Imunomodulador Axatilimab (SNDX-6352) Placebo Recrutando 03/06/2020 Syndax Pharmaceuticals

16 NCT04416399/ Reino 
Unido

Glicocorticóide Ciclesonida Budesonida Ainda não recrutando 04/06/2020 University of Oxford

17 NCT04414618/ País 
não declarado

Antineoplásico  Opaganib Placebo Ainda não recrutando 03/06/2020 RedHill Biopharma LimitedIm
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



20

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/ Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 03/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 05/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



1

INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°46

BUSCA REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 11 ARTIGOS E 7 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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3

RIBAVIRINA, CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, 
UMIFENOVIR (ARBIDOL), FAVIPIRAVIR, INTERFERON E 
LOPINAVIR/RITONAVIR.
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ CHINA

Revisão sistemática com meta-análise que avalia a segurança e eficácia do uso de tratamentos 
antivirais para a COVID-19 em pacientes graves e não graves a partir da análise de evidências de 
estudos sobre SARS, MERS ou outras infecções virais respiratórias. Essa revisão foi realizada para 
apoiar diretrizes de práticas clínicas que abordam e oferecem recomendações de antivirais usados 
atualmente para COVID-19, tais como: ribavirina, cloroquina, hidroxicloroquina, umifenovir, favipiravir, 
interferon e lopinavir/ritonavir. Os desfechos de eficácia avaliados nos estudos foram: mortalidade, 
taxa de ventilação mecânica, tempo de permanência na UTI, tempo de hospitalização, resultados 
virológicos, taxa de progressão da doença ou alívio dos sintomas. Quanto aos desfechos de segurança, 
foram avaliados a sintomatologia e os eventos adversos graves. Foram selecionados 19 estudos: sete 
são estudos clínicos randomizados (ECR), 11 são estudos de coorte e um de caso-controle. Os estudos 
envolviam pacientes com a COVID-19 (n = 12), MERS (n = 2), SARS (n = 4) e influenza (n = 1). As 
intervenções utilizadas nos estudos incluíram ribavirina (n = 3), hidroxicloroquina (n = 5), favipiravir 
(n = 3), interferon (n = 3), lopinavir/ritonavir (n = 2), umifenovir (n = 1), ribavirina e interferon (n = 1) 
e umifenovir e lopinavir/ritonavir (n = 1). Os autores fizeram a avaliação do risco de viés de todos os 
estudos selecionados. Dos 11 ECRs, quatro eram abertos e foram considerados com baixa qualidade de 
cegamento, dois desses não tinham sido revisados por pares e, o outro ECR não realizou o cegamento 
dos profissionais e pacientes. Dois ECRs apresentaram baixo risco de viés, embora um deles não 
foi revisado por pares. Foi mensurada a qualidade das evidências para os desfechos descritos em 
cada uma das opções terapêuticas apresentadas, tais como ribavirina, hidroxicloroquina, umifenovir, 
interferon-α e interferon-β, favipiravir, lopinavir/ritonavir e todos apresentaram qualidade da evidência 
muito baixa para estes desfechos. Para o desfecho de segurança, com o uso de Lopinavir/Ritonavir 
na COVID-19 em pacientes não graves, observou-se qualidade de evidência moderada e a incidência 
de diarreia no grupo de intervenção foi de 6,0% (IC 95% 1,7% a 10,4%), enquanto que no grupo 
controle não ocorreu esse evento. O ECR com 194 pacientes demonstrou que o lopinavir/ritonavir 
provavelmente aumenta a náusea (DM 9,5%, IC 95% 3,6% a 15,4%) e vômitos (DM 6,3%, IC 95% 1,4% 
a 11,2%) e ambos os eventos possuem evidências com qualidade moderada. Os autores concluem 
que até o momento não existem evidências sobre os benefícios que direcionem para a recomendação 
de antivirais para tratamento da COVID-19, embora benefícios importantes não tenham sido excluídos 
para cada terapêutica. Os estudos clínicos randomizados poderão trazer respostas sobre os potenciais 
benefícios dessa terapêutica na COVID-19.1Im
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 13/16 critérios foram atendidos. A revisão sistemática foi bem 
conduzida, principalmente sobre avaliação do risco de viés. Os autores 
utilizaram o GRADE a fim de mensurar o grau de certeza das evidências para 
os desfechos avaliados. Os autores registraram o protocolo da revisão, mas o 
site referenciado estava indisponível. As estratégias de buscas não estavam 
descritas no estudo e o documento que o autor referencia estava indisponível. 
Não foram descritos os estudos excluídos de forma detalhada, bem como os 
financiadores e os desfechos dos estudos incluídos. Os autores concluem que 
a principal limitação deste estudo é o nível de evidência de baixa qualidade 
disponível para informar os benefícios e malefícios dos agentes antivirais 
disponíveis, o que sugere incerteza sobre seus efeitos. Além disso, muitas das 
evidências encontradas são de estudos com as doenças MERS e SARS,sendo, 
portanto, importante ter cautela para extrapolar os achados para a COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE \ FRANÇA

Neste estudo de coorte, 1061 pacientes positivos para SARS-CoV-2 e tratados por pelo menos 
três dias com hidroxicloroquina (HCQ) (200 mg, três vezes ao dia por dez dias) e azitromicina (AZ) 
(500 mg, no primeiro dia, seguido de 250 mg por dia durante os próximos quatro dias) foram 
avaliados quanto ao óbito, desfecho clínico ruim (PClinO) e desfecho virológico ruim (PVirO). A 
média de idade dos pacientes foi de 43,6 anos (desvio padrão, 15,6 anos). Bom resultado clínico 
e cura virológica foram obtidos em 973 pacientes em 10 dias (91,7%). Além disso, 1036 pacientes 
(97,6%) não relataram nenhum evento adverso relacionado ao tratamento. Vinte e cinco pacientes 
apresentaram eventos adversos leves (sintomas gastrointestinais ou cutâneos, dor de cabeça, 
insônia e visão turva transitória), mas três tiveram tratamento interrompido. Outros nove pacientes 
apresentaram prolongamento do intervalo QTc superior a 60 ms, mas nenhum excedeu 500 ms. 
Dentre os 46 pacientes classificados como PClinO, 8 morreram. Esses óbitos foram relacionados a 
insuficiência respiratória. O PClinO foi associado a idade avançada (OR 1,11, IC 95%, 1,07–1,15), 
gravidade da doença na admissão dos pacientes (OR 10,05, IC 95%, 3,16–32,02) e uso de bloqueadores 
dos receptores da angiotensina II (OR = 18,40, IC 95%: 6,28–53,90). Quando comparados aos 
pacientes com desfechos clínicos bons, os pacientes do grupo PClinO foram significativamente mais 
propensos a relatar hipertensão (50%), diabetes (19,6%), doenças das artérias coronárias (19,6%) 
e câncer (15,2%) (p < 0,001). O desfecho virológico ruim foi observado em 47 pacientes (4,4%) e 
foi associado a uma carga viral maior no momento do diagnóstico (p < 0,001). Além disso, esses 
pacientes eram mais velhos e mais propensos a usar a usar agentes bloqueadores beta seletivos 
e bloqueadores dos receptores da angiotensina II. Como conclusão, os autores apontam que a 
administração da combinação HCQ + AZ antes da ocorrência de complicações da COVID-19 é segura 
e associada a uma taxa de mortalidade muito baixa nos pacientes.2
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 8/11 
critérios foram atendidos. Dois critérios não foram aplicados devido à falta de um 
grupo comparador. Esta ausência é a principal limitação do estudo. Apesar dos 
autores mencionarem uma estratégia para lidar com fatores de confusão, nenhum 
foi identificado. Os autores também relatam que devido ao sobrecarregamento 
de serviço, alguns pacientes não tinham os dados hospitalares completos.

LOPINAVIR/RITONAVIR
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Neste estudo retrospectivo, os autores investigaram a cinética viral e os fatores associados à 
depuração viral durante o tratamento com lopinavir/ritonavir (LPV/Rt), em 64 pacientes com COVID-19 
não grave. 49 (76,56%) pacientes receberam o regime de LPV/Rt (400 mg/100 mg, 2x/dia), arbidol 
(200 mg 3x/dia) e interferon-α (500 UI, inalação de aerossol, 2x/dia), enquanto que 15 (23,44%) 
pacientes receberam o regime de LPV/Rt e interferon-α, nas mesmas posologias. O tratamento 
com antibióticos e o suporte de oxigênio foram aplicados em alguns pacientes, quando necessário. 
Os resultados de RT-PCR, de amostras coletadas em diferentes momentos durante a terapia com  
LPV/Rt, foram utilizados para caracterizar os padrões de cinética viral desses pacientes, classificando-
os em "padrão de depuração viral rápida", ou "padrão de depuração viral tardia". A depuração viral 
rápida foi definida como RNA viral indetectável em duas semanas, enquanto a depuração viral tardia 
foi definida como RNA viral que permaneceu detectável após duas semanas. Como resultados, os 
autores descreveram que todos os 64 pacientes atingiram negatividade do RNA viral e receberam 
alta do hospital; 48 (75%) pacientes apresentaram depuração viral rápida, enquanto que 16 (25%) 
apresentaram depuração viral tardia. O padrão de depuração viral não diferiu entre os regimes 
antivirais com ou sem arbidol (p = 0,092). Em relação à análise dos fatores associados às depurações, 
a contagem de linfócitos dos pacientes com rápida depuração viral (1,40 [1,20–1,80] × 109/L) foi 
maior, quando comparada aos pacientes com depuração viral tardia (1,00 [0,70–1,47] × 109/L) (p = 
0,024). A análise logística multivariada revelou que a alta contagem de linfócitos (?1,3 × 109/L) é um 
fator independente associado à rápida depuração viral (OR = 7,62, IC 95%: 1,15–50,34, p = 0,035). Em 
conclusão, os autores informam que a eliminação viral exibiu diferentes padrões durante o tratamento 
com LPV/Rt. Defendem que a insuficiência imunológica é responsável pelo atraso na depuração viral, 
e sugerem que um imunomodulador deva ser considerado para facilitar essa eliminação viral em 
pacientes com baixa contagem de linfócitos.3Im
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 03/11 
critérios foram atendidos. Trata-se de um estudo observacional realizado com 
número limitado de casos. Não houve grupo controle no estudo. Não fica claro se a 
exposição foi medida de maneira válida e confiável. Não fica claro se os fatores de 
confusão foram identificados e considerados nas análises estatísticas, nem se houve 
estratégias para lidar com esses fatores de confusão. Não foi informado o tempo 
de acompanhamento dos pacientes, nem se todos os pacientes completaram esse 
período de seguimento. Não foram descritas estratégias para lidar com um possível 
acompanhamento incompleto dos pacientes. Por fim, segundo os próprios autores, 
a atividade anti SARS-Cov-2 do Lopinavir/Ritonavir ainda permanece incerta. Sendo 
assim, é possível que a depuração viral observada possa ter sido influenciada por 
outros fatores, como fatores imunológicos, não avaliados neste estudo. Dessa 
forma, recomenda-se cautela na interpretação dos resultados apresentados e nas 
sugestões feitas pelos autores.

INIBIDORES DA ECA E OS BLOQUEADORES DE RECEPTORES 
DE ANGIOTENSINA 2 (BRA)
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

Neste estudo observacional retrospectivo, os dados de 2877 pacientes foram analisados, a fim de 
avaliar se o tratamento anti-hipertensivo influencia na mortalidade de pacientes diagnosticados com 
COVID-19, principalmente quando fármacos inibidores do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 
(SRAA), como os Inibidores da ECA e os Bloqueadores de Receptores de Angiotensina 2 (BRA) são 
utilizados. O grau de hipertensão e os tratamentos administrados foram estratificados de acordo com o 
histórico médico dos pacientes, e dos medicamentos administrados antes da infecção por SARS-CoV-2. 
Dentre os 2877 pacientes hospitalizados, 29,5% (850/2877) tinham histórico de hipertensão. De acordo 
com os resultados das análises ajustadas para os fatores de confusão, os autores descreveram que os 
pacientes com hipertensão tiveram um aumento duas vezes maior no risco relativo de mortalidade, 
em comparação com aqueles sem hipertensão [4,0% vs. 1,1%, HR = 2,12, IC95%: 1,17–3,82, 
p = 0,013]. Pacientes com histórico de hipertensão, mas sem tratamento anti-hipertensivo (n = 140) 
foram associados a um risco significativamente maior de mortalidade, em comparação com aqueles 
com tratamento anti-hipertensivo (n = 730) (7,9% vs. 3,2%, HR ajustada = 2,17, IC95%: 1,03–4,57, 
p = 0,041). Em relação ao uso dos inibidores do SRAA, as taxas de mortalidade foram semelhantes 
entre a coorte de pacientes sob terapia com IECA e BRA (4/183), e aqueles sob terapia anti-hipertensiva 
sem inibidores do SRAA (19/527) (2,2% vs. 3,6%, HR ajustada = 0,85, IC95%: 0,28–2,58) , p = 0,774). 
No entanto, em uma metanálise de quatro estudos, o resultado mostrou que pacientes sob terapia 
anti-hipertensiva com inibidores do SRAA (IECA ou BRA) tendem a ter um risco menor de mortalidade 
(RR = 0,65, IC 95%: 0,45–0,94, p = 0,02). Embora se suspeite que a hipertensão e a descontinuação do 
tratamento anti-hipertensivo estejam relacionadas ao aumento do risco de mortalidade, nesta análise 
observacional retrospectiva, os pesquisadores não detectaram nenhum efeito negativo dos inibidores 
do SRAA em pacientes com COVID-19. No entanto, alertam que os resultados aqui apresentados devem 
ser considerados exploratórios e interpretados com cautela.4
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10/11 critérios foram atendidos. Embora tenha sido mencionada a duração média 
de acompanhamento dos pacientes (21 dias), não fica claro se todos os pacientes 
foram seguidos por esse período, nem se foram utilizadas estratégias para lidar com 
um possível acompanhamento incompleto. Por fim, os próprios autores alertam 
que uma das limitações do estudo é a possibilidade de não terem incluído todos 
os fatores de confusão relevantes, caracterizando uma fonte de viés não ajustada. 
Informam que alguns dados, como eletrocardiograma e ecocardiograma, não 
foram registrados em detalhes, devido às limitações impostas na ala de isolamento 
e à urgência de conter a epidemia de COVID-19, e que, embora o estudo tenha 
incluído 2877 pacientes, o número de pacientes sob terapia com inibidores do 
SRAA (n =183) ou sob outros medicamentos anti-hipertensivos (n = 527) foi 
estatisticamente insuficiente para permitir uma comparação robusta.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ÍNDIA

Trata-se de um estudo retrospectivo transversal realizado na Índia, que utilizou um questionário 
semiestruturado baseado na Web entre profissionais de saúde negativos e assintomáticos da 
COVID-19, em uso de profilaxia com hidroxicloroquina para avaliação de efeitos adversos. Dos 166 
participantes, pelo menos um evento adverso foi vivenciado por 37,9%, sendo o gastrointestinal o 
mais comum (30,7%). O risco foi maior nos participantes com menos de 40 anos de idade (OR: 2,44, 
IC95%: 1,18–5,05) e após a primeira dose de hidroxicloroquina (51,2%, OR: 2,38, IC95%: 1,17–4,84). 
A profilaxia com hidroxicloroquina foi iniciada sem eletrocardiografia por 80,1% dos profissionais de 
saúde. Apenas 21,6% das pessoas com doença cardiovascular puderam obter ECG prévio. Os autores 
concluem que foi observada maior incidência de eventos adversos quando comparados os resultados 
com estudos envolvendo pacientes em uso prolongado de hidroxicloroquina. Idade menor e primeira 
dose foram associadas a maior incidência de eventos adversos, embora todos fossem autolimitados. 
O monitoramento prévio e durante a profilaxia foi inadequado, mesmo entre aqueles com doença 
cardiovascular e fatores de risco. No entanto, nenhum evento cardiovascular grave foi relatado.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies 5/8 critérios foram contemplados. Além das limitações 
inerentes de estudos observacionais, vale ressaltar que os sintomas e uso de 
medicamentos foram reportados pelos próprios usuários, o que leva a um viés 
significativo. Os próprios autores reconhecem que os resultados do estudo 
requerem validação adicional com estudos randomizados e maior tamanho 
amostral, com maior representação da comunidade não médica.
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TALIDOMIDA E METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste estudo, os autores relatam o caso de uma paciente de 45 anos que foi internada após 
apresentar cinco dias de tosse, febre, fadiga e diarreia. Após diagnóstico de COVID-19, a paciente 
iniciou tratamento com lopinavir/ritonavir. No entanto, no segundo dia no hospital (dia 6 da doença), 
a saturação de oxigênio da paciente diminuiu para 93%. Então foi iniciado um tratamento com cânula 
nasal com oxigênio a 3 L/min. A gasometria arterial indicou uma deterioração do índice de oxigenação 
(PaO2/FiO2: 220 mm Hg), indicando que a paciente apresentava uma forma crítica da COVID-19. Os 
testes de laboratório revelaram concentrações aumentadas de proteína C reativa (90,0 mg/L), de 
citocinas, incluindo IL-6 (102,95 pg/mL), IL-10 (24,84 pg/mL) e IFNIFN-γ (38,16 pg/mL). Devido à 
exacerbação da doença e à resposta imune agressiva, o tratamento com talidomida (100 mg por via 
oral a cada 24 horas) e metilprednisolona a curto prazo (40 mg administrados por via intravenosa 
a cada 12 h por 3 dias e depois reduzida a cada 24 h por 5 dias) foi iniciado em 5 de fevereiro de 
2020. Após esse tratamento, as concentrações de citocinas retornaram à faixa normal, incluindo IL-6 
(1,24 pg/mL), IL-10 (3,28 pg/mL) e IFNIFN-γ (0,10 pg/mL) em 11 de fevereiro de 2020. Além disso, a 
condição clínica da paciente melhorou e os testes de SARS-CoV-2 se tornaram negativos. No dia 17 de 
maio a paciente recebeu alta.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados. Os autores não descreveram os aspectos 
demográficos e o histórico de saúde da paciente. Apesar do tratamento bem 
sucedido, estudos com um número maior de pacientes podem confirmar a 
eficácia e segurança dessa terapia.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ GRÉCIA

Trata-se do relato de caso de um homem de 68 anos, cujo histórico médico incluía hipertensão 
e diabetes mellitus tipo 2 bem controlado, em tratamento com agentes antidiabéticos orais e que 
estava recebendo um antibiótico de amplo espectro (Claritromicina) e um medicamento antiviral 
(Oseltamivir) por três dias antes da internação hospitalar por COVID-19. O paciente teve que ser 
entubado poucas horas após a internação e suas características clínicas e exames laboratoriais eram 
compatíveis com a síndrome de liberação de citocinas. Sua medicação incluiu hidroxicloroquina, 
azitromicina, antibiótico de amplo espectro (meropenem) e tratamento padrão para pacientes 
gravemente enfermos. Do dia 3 ao dia 10 de sua hospitalização, ele recebeu anakinra (200 mg 3x/d). 
13 dias após sua internação e 3 dias após a interrupção do anakinra, o paciente apresentou piora 
respiratória e aumento significativo da concentração sérica de dímero-D. Duas ações terapêuticas 
foram então realizadas: 1) Trombólise com ativador de plasminogênio tecidual recombinante (25 mg 
de rt-PA por 2 horas, seguidos por 25 mg de rt-PA infundidos nas 22 horas subsequentes) com infusão 
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de enoxaparina após o rt-PA . 8 horas depois foi administrado 400mg de Tocilizumabe, com tempo de 
infusão de 2 horas. 12 horas após, as condições clínicas melhoraram, mas duraram apenas 48 horas. 
Após 35 dias de internação optou-se pela transfusão de plasma convalescente, o que levou à redução 
da carga viral e redução de parâmetros inflamatórios. Contudo, devido a trombocitopenia e anemia, 
foi optado por aspiração da medula óssea e diagnosticado com leucemia mieloide aguda. No 45º dia 
de internação o paciente foi a óbito devido bacteremia por Pseudomonas aeruginosa e Candidaemia. 
Os autores argumentam que o uso combinado de tocilizumabe e terapia antitrombótica pode ser 
eficaz no tratamento da tempestade de citocinas e complicações advindas da COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
7/8 critérios foram contemplados. Os efeitos adversos dos tratamentos não 
foram abordados.

CANAKINUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ITÁLIA

Os autores fizeram uma avaliação retrospectiva de dez pacientes (nove homens brancos e 
uma mulher branca), internados em um hospital italiano com infecção confirmada por SARS-CoV-2, 
pneumonia bilateral, hiperinflamação (proteína C reativa sérica ≥ 50 mg/L) e insuficiência respiratória 
(necessidade de oxigênio suplementar sem ventilação invasiva). Esses pacientes foram tratados com 
canakinumab, um anticorpo monoclonal humano inibidor de IL-1β, administrado por via subcutânea 
em dose única de 300 mg, em abril de 2020. Todos os pacientes também receberam hidroxicloroquina 
(200 mg duas vezes ao dia) e lopinavir-ritonavir (400 mg duas vezes ao dia de lopinavir e 100 mg duas 
vezes ao dia de ritonavir). O canakinumabe foi bem tolerado e os participantes não apresentaram 
eventos adversos sistêmicos. A administração de canakinumab foi associada à redução rápida e 
significativa da proteína C-reativa sérica no dia 1 e no dia 3 e à melhora na oxigenação. Quarenta 
e cinco dias após a hospitalização, os dez pacientes sobreviveram e receberam alta hospitalar sem 
limitações físicas ou necessidade de oxigenoterapia. Nenhum paciente desenvolveu neutropenia ou 
sepse bacteriana. Os autores fizeram uma comparação indireta com outros dez pacientes do mesmo 
serviço, com os mesmos critérios clínicos e que usaram hidroxicloroquina e lopinavir–ritonavir, mas 
não o canakinumabe. Em contraste com os pacientes tratados com canakinumabe, esses não tratados 
tiveram melhora mais lenta na proteína C reativa sérica e na oxigenação. Quarenta e cinco dias após 
a hospitalização, um paciente foi a óbito e nove receberam alta hospitalar, sendo que um deles ainda 
necessitava oxigenoterapia. Apesar de limitações, como pequeno tamanho da amostra e a ausência 
de uma comparação aleatória, os autores consideraram que os resultados, embora preliminares, 
mostraram um perfil de segurança e eficácia bastante favorável, considerando outros estudos de 
coorte publicados.8
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 04/10 
critérios foram atendidos. Apesar dos autores referirem que muitas informações 
se encontram em apêndices, o acesso não está disponível. Não há referência 
sobre inclusão consecutiva e completa ou apresentação das características 
demográficas dos participantes. Os autores declaram que houve a melhora 
dos pacientes e que medicamento canakinumabe é eficaz e seguro, mas não 
mostram informações quantitativas sobre parâmetros clínicos e laboratoriais 
ou mesmo realizaram análise estatística. Além disso, os pacientes utilizaram 
outras medicações que também são experimentais para COVID-19, não sendo 
possível fazer inferência de segurança e eficácia para o canakinumabe. Para 
tanto, são necessários ensaios clínicos randomizados e controlados.

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA, CEFTRIAXONA, 
ÁCIDO ASCÓRBICO, ENOXAPARINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Relato de caso de paciente, homem, 82 anos, com histórico de hipertensão e hiperplasia prostática 
benigna, que deu entrada no pronto-socorro com queixa de sintomas gripais há uma semana e piora 
da respiração. Ele parecia angustiado, tinha baixa saturação e estava taquipneico. O exame inicial foi 
significativo para leucocitose com linfopenia, aumento da lactato desidrogenase, procalcitonina, proteína 
C-reativa e dímero D (39.863 μg/mL). A radiografia de tórax revelou infiltrado alveolar intersticial 
compatível com pneumonia. Após confirmação por RT-PCR, o paciente foi internado com diagnóstico de 
pneumonia por COVID-19 e insuficiência respiratória hipoxêmica. Recebeu hidroxicloroquina, azitromicina 
e ceftriaxona, juntamente com ácido ascórbico, zinco e oxigênio. Devido ao D-dímero anormal, foi realizada 
angiotomografia de tórax, confirmando os infiltrados bilaterais e embolia bilateral. Os achados levaram à 
adição de enoxaparina à terapia. No quarto dia de internação, o quadro continuou deteriorando mesmo 
com anticoagulação terapêutica. O paciente foi transferido para a UTI, onde iniciou o tratamento com 
vasopressores e foi intubado. Ecocardiograma demonstrou tensão no ventrículo direito e suspeita de piora 
da embolia, justificando trombólise. Os testes subsequentes foram positivos para anticorpos antifosfolípides, 
mas negativos para anticoagulante lúpico. O status do paciente melhorou transitoriamente ao ponto do 
teste de extubação, e o paciente se recusou a ser reintubado. Nos dias seguintes, o curso clínico piorou 
e o paciente veio a óbito no dia 17 da hospitalização. O objetivo dos autores foi descrever o que parece 
ser o primeiro caso relatado nos Estados Unidos de apresentação concomitante de embolia pulmonar em 
um paciente com pneumonia por COVID-19 com resultado positivo para anticorpos anticardiolipina (aCL). 
Embora seja sabido que infecções graves podem levar a estados pró-coagulantes, como coagulopatia 
induzida por sepse ou coagulação intravascular disseminada, e processos virais podem levar a expressão 
transitória de aCLs, ainda não está claro se o novo coronavírus tem um efeito específico sobre a homeostase 
da coagulação ou um papel direto na produção de aCLs. Os autores, então, levantam a questão de qual 
seria o momento apropriado para iniciar a anticoagulação em um paciente com COVID-19. De acordo com 
os autores, o reconhecimento precoce de eventos tromboembólicos e uma intervenção imediata seriam 
cruciais para o prognóstico. Por fim, os autores encorajam prestadores de serviços de saúde relatar casos 
de COVID-19 para ajudar a reconhecer tais padrões.9
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 5 
de 8 critérios foram atendidos. O relato de caso não reportou as características 
demográficas do paciente. Ademais, sua evolução clínica não foi apresentada 
como uma linha no tempo, sendo confusa em alguns pontos. Por fim, não 
foram mencionados possíveis eventos adversos dos tratamentos empregados.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
RELATO DE CASO \ BÉLGICA

Na Bélgica, as diretrizes nacionais recomendam o uso de hidroxicloroquina para casos da 
COVID-19 leves e graves. Os autores descrevem que em sua instituição, nos pacientes que referem 
o início dos sintomas com menos dez dias e necessitam de suporte de oxigênio, eles administram 
a hidroxicloroquina (400 mg, 2x/dia no dia 1 e 200 mg, 2x/dia do 2° ao 5°dia) em associação com 
azitromicina (500 mg no dia 1 e 250 mg do dia 2° ao 5° dia). Os autores reiteram a importância de 
estar atento aos eventos adversos agudos desse medicamento em uso off-label para COVID-19, 
como anemia hemolítica naqueles com atividade deficiente da glicose-6-fosfato desidrogenase 
(G6PD), prolongamento do intervalo QT, toxicidade hepática, hipoglicemia, epilepsia, interações 
medicamentosas, entre outras. O relato de caso descrito é sobre um paciente afrodescendente, 
65 anos, sexo masculino e admitido no hospital com hipoxemia. Como história prévia, reportou 
hipertensão e diabetes tipo 2. Nos achados das imagens de tomografia de tórax demonstrou 
opacidades em vidro fosco disseminadas em cinco lobos com 40% a 50% do parênquima envolvido. 
O teste foi positivo para SARS-CoV-2 por PCR. A hidroxicloroquina/azitromocina foi iniciada no dia 
da admissão hospitalar. No dia seguinte foi observada diminuição do valor de hemoglobina para 
11,8g/dL. No dia 2, a condição clínica do paciente piorou e ele foi transferido para UTI. No dia 5, 
a haptoglobulina estava abaixo do nível de detecção, bilirrubina total: 4,4 mg/dl, LDH: 1743, taxa 
de filtração glomerular (CKD-EPI) [mL/min/1,73 m2]: 18 e a HCQ foi descontinuada. A atividade da 
G6PD estava abaixo de 0,2U/g de hemoglobina. O paciente foi intubado por sete dias e submetido 
à hemodiálise e filtragem veneno-venosa contínua (CVVHDF). Recebeu múltiplas transfusões de 
sangue. Após 18 dias na UTI, ele foi transferido para uma unidade convencional. No dia 15, após a 
descontinuação da HCQ, a haptoglobina voltou a ser detectável. A permanência na UTI foi devido 
à síndrome respiratória aguda grave por COVID-19, hemólise aguda por deficiência de G6PD e 
insuficiência renal aguda por hemólise. A concentração de hidroxicloroquina estava em 93 mg/L, 
30 dias após administração da HCQ. Os autores relatam que já se sabem que há eventos adversos 
no uso de HCQ em pacientes com deficiência na G6PD e as diretrizes não recomendam o teste de 
atividade de G6PD antes da prescrição de HCQ. Assim, concluem que os testes da atividade da G6PD 
devem ser solicitados antes da administração de HCQ a fim de evitar eventos adversos graves.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
8/8 critérios foram contemplados. O relato de caso descrito pelo autor foi bem 
conduzido e descreve sobre um possível evento adverso grave ao uso da HCQ 
quando não consideradas as características basais dos pacientes antes de iniciar 
o uso. Os autores não descreveram de forma clara o período de tratamento 
com a azitromicina, o que poderia ser um fator de confusão quanto a avaliação 
de eventos adversos.

DIVERSOS MEDICAMENTOS
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

O objetivo desta revisão narrativa é fornecer orientação baseada em evidências e experiências para 
os médicos envolvidos no atendimento, de baixa a média complexidade, a adultos com COVID-19. Além de 
orientações gerais sobre a doença e manejo clínico, os autores também trazem uma abordagem sobre as 
terapias disponíveis que estão sendo utilizadas. Os inibidores de protease (lopinavir/ritonavir; darunavir/
ritonavir; darunavir/cobicistat) são opção de tratamento promissor para infecções por COVID-19, com base 
na eficácia comprovada contra SARS-CoV (em combinação com ribavirina). A evidência clínica, no entanto, 
permanece limitada. Na literatura, a combinação de lopinavir/ritonavir vem sendo considerada anedótica. 
Atualmente, três ensaios clínicos randomizados e abertos, que estão registrados no https://clinicaltrials.gov, 
avaliam o darunavir/cobicistat como uma opção terapêutica potencial para COVID-19. Estudos com 
cloroquina ou hidroxicloroquina demonstraram atividade antiviral in vitro e em modelo animal contra o 
vírus SARS. Apesar da falta de evidência clara de benefício, a hidroxicloroquina está sendo recomendada 
para uso off-label no tratamento da COVID-19 em alguns países. Os autores citam também a azitromicina; 
o tocilizumabe; o remdesivir; a metilprednisolona; a enoxaparina sódica e terapia antibiótica. Também 
propõem dois esquemas terapêuticos possíveis para ambientes de baixa a média complexidade: esquema 
A com hidroxicloroquina 200 mg 2x/dia ou 3x/dia (ou cloroquina 500 mg 2x/dia) + lopinavir/ritonavir 200/50 
mg 2x/dia (ou darunavir/cobicistato 800/150 mg dia ou darunavir 800 mg dia + ritonavir 100 mg dia), e 
esquema B com hidroxicloroquina 200 mg 2x/dia ou 3x/dia (ou cloroquina 500 mg 2x/dia) + azitromicina 500 
mg/dia. A heparina pode ser adicionada a esses esquemas se não houver contra-indicação. Os esquemas 
podem ser aplicados de 7 a 20 dias de acordo com a evolução clínica. Todos estes medicamentos devem 
ser avaliados quanto às interações medicamentosas e os efeitos adversos: hidroxicloroquina/cloroquina 
(prolongamento do QTc, lesões na retina, intolerância glicêmica); azitromicina (prolongamento do QTc); 
lopinavir/ritonavir (diarreia, náusea, vômito e aumento da amilase e lipase); darunavir/cobicistate ou 
darunavir + ritonavir (aumento da creatinina, amilase e lipase). O conhecimento baseado em evidências 
do COVID-19 está evoluindo rapidamente e espera-se que, em um futuro próximo, esteja disponível um 
tratamento definitivo e mais eficaz.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica de 
revisões narrativas. O estudo traz informações sobre a doença, manejo clínico e 
uma abordagem sobre os tratamentos disponíveis que estão sendo utilizados contra 
COVID-19. Os autores relatam esquemas terapêuticos baseados em experiência 
local, sem mostrar evidências ou informações de resultados que os justifiquem.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 05/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04418518/EUA Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/06/2020 Weill Medical College of 
Cornell University; Hamilton 
Health Sciences Corporation

2 NCT04418128/Coreia 
do Sul

Anticoagulante Mesilato de Nafamostat Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/06/2020 Gyeongsang National 
University Hospital

3 NCT04419025/EUA Expectorante  N-acetilcisteína Controle Ainda não recrutando 05/06/2020 Cambridge Health Alliance

4 NCT04419623/País não 
delcarado

Inibidor de tirosina 
quinase

 TL-895 Placebo Ainda não recrutando 05/06/2020 Telios Pharma, Inc.

5 NCT04414631/Suiça Produto biológico Conestat alfa Tratamento padrão Ainda não recrutando 05/06/2020 University Hospital, Basel, 
Switzerland; Pharming 
Technologies B.V.

6 NCT04418531/Itália Imunoterapia Anticorpos obtidos de 
doadores convalescentes

Sem comparador Ainda não recrutando 05/06/2020 Piero Luigi Ruggenenti; 
Aferetica; A.O. Ospedale 
Papa Giovanni XXIII

7 NCT04419610/Reino 
Unido

Produto biológico TRV027 Placebo Ainda não recrutando 05/06/2020 Imperial College London
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona injetável 
no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito do novo 
coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático - FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 03/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 05/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 06/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

93 06/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave Departamento de Bioquímica da UFRN

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 Nº47

BUSCA REALIZADA ENTRE 6 E 8 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 13 ARTIGOS

Não houve atualização na base ClinicalTrials.gov. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências: 
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3

AUTO-HEMOTERAPIA OZONIZADA
COORTE PROSPECTIVA \ ESPANHA

O objetivo dos autores foi, por meio de uma coorte prospectiva, determinar se a auto-
hemoterapia ozonizada estava associada a um tempo menor para melhora clínica em pacientes 
com pneumonia grave por COVID-19. Foram incluídos consecutivamente 18 adultos, admitidos 
em um hospital da Espanha, com pneumonia grave por COVID-19, confirmada laboratorialmente, 
conforme critérios de elegibilidade. Foram alocados, por um dos três médicos que atendiam no 
momento da admissão, para o braço com atendimento clínico habitual (cuidados de suporte) ou 
para braço com auto-hemoterapia ozonizada (administração de 200 mL de sangue total autólogo 
enriquecido com 200 mL de mistura oxigênio-ozônio em uma concentração de 40 µg/mL de ozônio, 
2x/dia a partir do dia da admissão, por quatro dias). Todos os pacientes receberam atendimento 
clínico para pneumonia por COVID-19, que incluiu oxigenoterapia suplementar, hidroxicloroquina, 
lopinavir, ritonavir, corticosteroides e antibióticos. O seguimento foi até a alta hospitalar, morte, 
ou 31 dias após a internação (o que ocorreu primeiro). A idade média dos pacientes foi de 68 
anos (DP = 15) e 72% (n = 13) eram do gênero masculino. Nove pacientes (50%) receberam auto-
hemoterapia ozonizada a partir da admissão. Em relação aos desfecho primário (tempo de melhora 
clínica), considerando comparações não ajustadas, a auto-hemoterapia ozonizada foi associada a 
um tempo significativamente menor para atingir melhora clínica (mediana [IQR], 7 dias [6-10] vs. 
28 dias [8–31], p = 0,04) e proporção significativamente maior de pacientes que tiveram melhora 
clínica em 14 dias (88,8% vs. 33,3%, p = 0,01) – desfecho secundário, quando comparados ao braço 
com atendimento clínico habitual. Nas análises ajustadas ao risco, a auto-hemoterapia ozonizada 
foi associada a um menor tempo médio para melhora clínica (-11,3 dias, p = 0,04, IC 95% – 22,25 a 
-0,42). A intervenção também foi associada a um tempo mais curto para diminuição, de duas vezes, 
no valor da proteína C-reativa (3,5 dias [3–28] vs. 13 dias [8–25], p = 0,008), ferritina (8 dias [5-10] 
vs. 15 dias [10–25], p = 0,016), dímero D (4 dias [1–10] vs. 19,5 dias [10–28], p = 0,009) e lactato 
desidrogenase (9 dias [7–9]) vs. 25 dias [12–26], p = 0,01). Houve uma tendência de menor tempo 
médio para resultados negativos nos testes de PCR para COVID-19 [13,1 (DP 5,7) vs. 21,4 (DP 7,4 
dias), p = 0,05]. Os autores concluíram que auto-hemoterapia ozonizada foi associada a um tempo 
significativamente menor para melhora clínica. Porém, as observações encontradas requerem 
avaliação em grandes ensaios clínicos randomizados.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 6 
de 11 critérios foram atendidos. As exposições não foram medidas de maneira 
semelhante para alocar os participante nos grupos de tratamento propostos 
e foram identificados fatores de confusão, visto que outras terapias, ainda 
consideradas experimentais, foram utilizadas, dificultando a associação dos 
resultados positivos ao grupo com intervenção. Por fim, os próprios autores 
alertam sobre várias limitações no estudo como: o tamanho da amostra que é 
pequeno; os ICs de 95% para estimativas ajustadas foram amplos e não excluem 
uma redução de 20 a 30% no coeficiente de tempo (dias) até a melhora clínica; 
validade externa é limitada por ter sido realizado um único centro; avaliadores 
de resultados não foram cegados e a alocação para a atribuição do braço de 
tratamento não foi aleatória.
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4

VACINA PNEUMOCÓCICA, INFLUENZA E BCG
ESTUDO OBSERVACIONAL ECOLÓGICO \ REINO UNIDO, IRLANDA

Trata-se de um estudo ecológico que tem como objetivo avaliar a associação entre as vacinas BCG, 
pneumocócica (em crianças), influenza (em adultos), e a mortalidade por COVID-19, numa população 
de 25 países da Europa (Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, 
Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido). Os autores expõem sobre os 
possíveis fatores de confusão que muitos estudos não levam em consideração nas análises, como: 
o período do surto da epidemia em cada país, a densidade populacional, a urbanização, o índice de 
dependência de idosos, as estratégias de testagem, bem como a disponibilidade do teste diagnóstico 
para SARS-CoV-2. Alertam ainda que a documentação para registro do óbito difere entre os países 
avaliados. A partir dos dados públicos disponíveis, e após ajuste dos fatores de confusão, a associação 
entre as vacinações e a mortalidade por COVID-19 foi avaliada. Após os ajustes para os efeitos de 
tamanho da população, média de idade, densidade populacional, proporção da população urbana, 
expectativa de vida, índice de dependência dos idosos (ou proporção acima de 65 anos), migração 
líquida, dias desde o dia 1 até o lockdown e a taxa de letalidade, apenas o escore de vacinação BCG 
permaneceu significativamente associado à mortalidade por COVID-19 no dia 30. O escore de vacinação 
BCG foi associado a uma redução de 64% na mortalidade, log(10), por 10 milhões de habitantes (OR 
0,362 [IC95% 0,188 a 0,698]). Não houve associação ajustada entre as taxas de vacinação pneumocócica 
e influenza, em idosos, e a mortalidade por COVID-19. Nos desfechos secundários, foram observadas 
associações inversas ajustadas entre a vacinação BCG e aumento de casos de COVID-19 e aumento de 
óbitos no decorrer da epidemia, do dia 15 até o dia 30. Os autores concluem que a associação, relatada 
anteriormente em estudos prévios, entre a vacinação com BCG e a redução da mortalidade por COVID 
19 permanece, após o ajuste de importantes variáveis de confusão. Eles enfatizam sobre a necessidade 
de estudos randomizados controlados a fim de determinar a relação de causa e efeito entre a vacinação 
BCG e a mortalidade reduzida pela COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade metodológica 
de estudos observacionais ecológicos. Em leitura crítica, trata-se de estudo 
ecológico bem conduzido em que os autores apontam fatores de confusão que 
não foram controlados em estudos prévios, e afirmam que neste estudo houve 
uma significativa atenção a estes fatores. Embora os autores tenham apontado 
e considerado o efeito desses fatores de confusão nas análises, a associação 
observada neste estudo não pode ser concluída como uma relação de causa 
e efeito entre a vacinação e mortalidade pela COVID-19. Além disso, há ainda 
a possibilidade de outras variáveis de confusão não terem sido observadas 
neste estudo, que poderiam gerar efeito sobre a associação entre a vacinação 
BCG e a mortalidade. Os autores também expõem que o registro de óbitos 
difere entre os países, configurando importante fator de confusão. Em adição, 
o escore descrito neste estudo sobre a vacinação BCG, que é uma estimativa 
de cobertura da população, pode não refletir a realidade sobre a vacinação da 
população total. Por fim, alerta-se que o artigo em questão é um estudo pre-
print, que não foi revisado por pares.
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5

TOCILIZUMABE
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESPANHA

Neste estudo retrospectivo, os autores buscaram descrever a influência do tocilizumabe (TCL) na 
necessidade de transferência para UTI ou morte em pacientes não críticos. Foram incluídos 171 pacientes 
com infecção por SARS-CoV-2 que não se qualificaram como requerendo transferência para UTI durante 
as primeiras 24 horas após a admissão em uma enfermaria convencional. Os critérios para receber TCL 
foram comprometimento radiológico, demanda de oxigênio ou aumento de parâmetros inflamatórios; 
no entanto, a decisão final foi deixada ao julgamento do médico assistente. A dose foi de 400 mg/24h 
I.V. para pacientes com 75 kg e 600 mg/24h I.V. para aqueles com > 75 kg, com a possibilidade de repetir 
a dose a cada 12h (até 3 doses extras) em caso de resposta parcial. A coorte incluiu 171 pacientes, 
dos quais 77 receberam TCL, enquanto permaneceram em uma enfermaria convencional e 94 não, 
com uma idade média (DP) de 61,5 (12,4) e 61,4 (16) anos, respectivamente. O grupo TCL teve menos 
internações na UTI (10,3% vs. 27,6%, p = 0,005) e necessidade de ventilação invasiva (0 vs. 13,8%, p = 
0,001). Na análise multivariável, o TCL permaneceu como variável protetora (OR = 0,03, IC 95%: 0,007-
0,1, p = 0,0001) de admissão ou morte na UTI. Os autores concluem que TCL nos estágios iniciais do 
surto inflamatório pode reduzir a admissão na UTI e o uso de ventilação mecânica.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 8/8 critérios foram contemplados. Os autores mencionam que os 
resultados dão suporte ao uso do tocilizumabe como tratamento para a COVID-19, 
no entanto, por se tratar de estudo não randomizado, os resultados devem ser 
interpretados com cautela. Há ensaios clínicos em andamento (NCT04310228, 
ChiCTR200002976) para verificar a eficácia e segurança dessa terapia.

VACINA DA BCG
ESTUDO OBSERVACIONAL ECOLÓGICO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Segundo os autores, há evidências de que a vacina BCG contra a tuberculose fortalece o sistema 
imunológico dos pacientes, e ajuda a prevenir outras doenças além da tuberculose – incluindo, 
talvez, a COVID-19. A fim de testar essa hipótese, os autores compararam a taxa de mortalidade e o 
número de casos confirmados de COVID-19 entre pacientes espanhóis que receberam a vacina BCG, 
com uma coorte de pacientes italianos que nunca receberam essa vacina. Os autores analisaram os 
dados de pacientes nascidos pouco antes e logo após a Espanha terminar seu programa de vacinação 
universal (1981), em seguida, compararam os casos confirmados e a mortalidade por COVID-19 na 
Espanha com os da Itália. Segundo os autores, a Itália se assemelha à Espanha de várias maneiras, 
mas nunca teve um programa de vacinação universal com a vacina BCG. Dessa forma, esperava-se 
que a taxa de mortalidade por COVID-19 e número de casos confirmado da doença fosse menor na 
coorte espanhola, já vacinada contra tuberculose. Como resultado, os pesquisadores informaram 
que a coorte espanhola que recebeu a vacina BCG teve um risco relativo de 0,962 de ter um caso 
confirmado de COVID-19 (IC 95% 0,952 a 0,972, p < 0,001). Essa coorte também teve menor risco de 
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6

mortalidade (risco relativo 0,929), quando comparada com a coorte italiana, embora essa redução 
não tenha sido estatisticamente significante (IC 0,850 a 1,01, p = 0,11). Alertam, contudo, que o 
pequeno tamanho da amostra compromete o poder do teste. Como conclusão, os autores afirmam 
que essas descobertas fornecem poucas evidências de que a vacinação com BCG ajuda a proteger 
contra a COVID-19. Informam que a análise realizada utilizou medidas muito grosseiras de exposição à 
vacina da BCG, e sugerem, por fim, que pesquisadores com acesso a dados mais detalhados realizem 
estudos semelhantes, com uma população maior, a fim de confirmar esses resultados.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
observacionais ecológicos. Em leitura crítica, observou-se que os desfechos 
avaliados neste estudo (taxa de mortalidade e de casos confirmados) são passíveis 
de subnotificação substancial, o que pode ser considerado como importante 
fonte de viés. Em adição, não fica claro se foram computados, na taxa de casos 
confirmados, aqueles pacientes assintomáticos ou com sintomas leves. Não 
há garantias de que o programa espanhol de vacinação contra a tuberculose 
tenha atingido 100% de cobertura vacinal da população no período avaliado. 
Da mesma forma, sabe-se que grupos de alto risco também foram imunizados 
em toda a Itália, e algumas regiões italianas tinham protocolos generalizados 
para vacinação com BCG, o que pode ser considerada como outra fonte de viés 
do estudo. Por fim, apesar dos pesquisadores terem feito um ajuste grosseiro 
para diferenças na distribuição etária entre as duas coortes, outros fatores de 
confusão que podem afetar os desfechos não foram considerados nas análises.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ IRÃ

Trata-se do relato de caso de um paciente, homem, 36 anos, que após apresentar febre e tosse seca 
por 3 dias, foi internado em 02/03/2020, com temperatura corporal de 39ºC, p.A. de 120/70 mmHg, 
FC de 90 bat/min e SpO2 de 92%, sem dispneia, com contagem de leucócitos de 5,81cel/μL e 29,6% 
de linfócitos. Nenhuma outra anormalidade foi observada em seus resultados laboratoriais. A infecção 
por SARS-CoV-2 foi confirmada em 04/03, por meio de RT-PCR. A radiografia de tórax revelou infiltração 
bilateral do lobo inferior, o que confirmou o diagnóstico de pneumonia por COVID-19. Foi inciada terapia 
com hidroxicloroquina (200 mg, 2x/dia), oseltamivir (75 mg 2x/dia), lopinavir/ritonavir (200/50 mg 
2x/dia), e interferon β-1 (12 milhões de unidades/dia). Seis dias após admissão, sua condição clínica 
piorou, e ele apresentou dispneia, SpO2 de 85%, febre e tosse persistentes, com radiografia de tórax 
indicando progressão da infiltração bilateral nos lobos inferior e superior. Ribavirina (1200 mg 2x/dia) e 
imunoglobulina intravenosa (20 mg/dia) foram introduzidas na terapia anti-SARS-CoV-2. Meropenem e 
teicoplanina também foram iniciados para cobrir possíveis fontes bacterianas. 48h após, em 10/03, sua 
condição clínica piorou novamente, com dispneia grave, SpO2 de 83%, e valores de IL-6 acima de 200 
pg/mL. Antes de proceder com à intubação e ventilação mecânica invasiva, a infusão de tocilizumabe 
(400 mg em dose única) foi considerada como a última chance de terapia. Dois dias após administração 
do tocilizumabe, a dispneia do paciente melhorou gradualmente e a SpO2 aumentou para 90%. A 
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7

radiografia de tórax também mostrou menos infiltração em comparação com as imagens anteriores. A 
condição clínica do paciente continuou a melhorar, e os níveis de IL-6 diminuíram consideravelmente (6 
pg/mL) em poucos dias. As infiltrações pulmonares também melhoraram, e com o resultado negativo 
para COVID-19 no exame de RT-PCR, após18 dias de hospitalização, o paciente recebeu alta, com 
condição clínica aceitável. Em conclusão, os autores informam que o tocilizumabe pode ser considerado 
um agente terapêutico de resgate em pacientes com COVID-19 que não responderam a outros agentes 
antivirais, e naqueles com níveis elevados de IL-6. Por fim, alertam que os médicos devem estar cientes 
das precauções e contra-indicações do tocilizumabe, como possíveis infecções latentes, e que devem 
administrar o medicamento com cautela.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
foram parcialmente descritas. Apesar de ter sido mencionado que os sinais 
vitais do paciente foram verificados cuidadosamente durante a infusão de 
tocilizumabe, para monitorar possíveis efeitos adversos, não há informação 
se houve ou não algum efeito adverso decorrente da administração do 
medicamento. Por fim, é possível que a melhora significativa da condição clínica 
do paciente, observada após administração do tocilizumabe, seja decorrente 
de um efeito sinérgico entre este medicamento e as outras terapias antivirais 
recebidas pelo paciente.

ARBIDOL, IMUNOGLOBULINA E METILREPNISOLONA
RELATO DE CASO \ CHINA

Os autores descrevem relato de caso de paciente do sexo feminino, 72 anos (51 kg), internada com 
tosse produtiva por 5 dias e febre por 1 dia. O diagnóstico da infecção por SARS-COV-2 foi confirmado 
por meio de qRT-PCR, o qual foi realizado a cada dois dias para monitoramento. Ela tinha histórico 
de púrpura trombocitopênica idiopática (trombocitopenia imune) por 2 anos e recebeu terapia 
imunossupressora com prednisona (10 mg/d) e ciclosporina (50 mg/d). A tomografia computadorizada 
de tórax (TC) no dia 1 revelou opacidade periférica em vidro fosco no lobo inferior direito. A terapia 
antiviral oral com arbidol foi administrada. No entanto, o tratamento não melhorou os sintomas clínicos 
da paciente. Outra TC no dia 4 revelou pneumonia aumentada. Além disso, a contagem de plaquetas 
da paciente era de 18 × 109/L. A trombocitopenia não respondeu à imunoglobulina intravenosa, nem à 
transfusão de plaquetas. Metilprednisolona (40 mg/d, por via intravenosa) foi incluída no tratamento 
por 5 dias. A trombocitopenia entrou rapidamente em remissão. O acompanhamento da TC após 3 
dias de metilprednisolona sugeriu uma pequena melhora. A contagem de plaquetas permaneceu 
normal e a pneumonia por COVID-19 continuou melhorando durante os dias seguintes, apesar 
da persistência de SARS-COV-2 em swab de garganta. A fisiopatologia da trombocitopenia imune 
permanece incompleta e o tratamento com glicocorticoides é a terapia inicial padrão. Os autores 
ponderam que a resposta favorável da paciente à metilprednisolona sugeriu que a exacerbação aguda 
da trombocitopenia e a progressão da pneumonia na paciente provavelmente estavam associadas 
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a danos mediados pelo sistema imunológico. Os autores propuseram que infecções virais podem 
causar distúrbios imunológicos. Além disso, a autópsia de pacientes com COVID-19 também revelou 
lesão imunomediada grave. Logo, os autores propuseram que os danos mediados pela imunidade 
podem ser ativados pelo SARS-COV-2 e desempenhar um papel importante na patogênese da 
trombocitopenia e da COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
5 de 8 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
não foram claramente descritas, assim como a condição da paciente após a 
intervenção até a alta hospitalar. Ademais, eventos adversos ao tratamento 
não foram reconhecidos ou reportados. Por fim, o relato de caso foi publicado 
dentro de carta ao editor.

FAMOTIDINA
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS E REINO UNIDO

Nesta série de casos, os autores avaliaram dez pacientes com diagnóstico clínico de COVID-19 que 
faziam automedicação com famotidina oral (60 – 240 mg por dia). Os participantes do estudo foram 
bem diversos no que diz respeito aos fatores de risco conhecidos para a gravidade da COVID-19: idade, 
sexo, etnia e índice de massa corporal. A duração mediana do tratamento foi de 11 dias (variando 
de 5 a 21 dias). O período entre o início dos sintomas e o início tratamento diferiu bastante entre os 
pacientes, variando de 2 dias a 26 dias. Após início da terapia, os participantes relataram melhora dentro 
de 24 a 48 horas. Sete pacientes não apresentaram eventos adversos. Um relatou tontura e percepção 
de batimentos cardíacos acelerados. Outro paciente apresentou tonturas, pele seca e insônia. Um 
terceiro paciente relatou sintomas gastrointestinais e esquecimento temporário. No entanto, nenhuma 
hospitalização foi relatada pelos participantes. De acordo com os autores, este estudo sugere, mas não 
estabelece, um benefício do tratamento com famotidina em pacientes com COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 7/10 
critérios foram contemplados. Neste estudo, os dados dos pacientes foram 
coletados por duas entrevistas telefônicas e dois questionários escritos, o que 
aumentam as chances de vieses de informação. Devido a automedicação dos 
pacientes, o viés de memória também deve ser levado em conta. A avaliação 
da eficácia e segurança dessa terapia deve ser comprovada em estudos 
clínicos controlados.
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TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ITÁLIA

Os autores descrevem uma série de seis casos de pacientes transplantados, diagnosticados por 
PCR para infecção por SARS-CoV-2, com achados das imagens pulmonares consistentes com COVID-19, 
e que fizeram uso de Tocilizumabe de forma off-label. Paciente 1, com 41 anos, transplantado há 15 
anos. Após o diagnóstico da COVID-19, tacrolimus (imunossupressor) foi descontinuado (assim como 
para todos os pacientes seguintes) e mantido 20mg de metilpredinisolona. Foi iniciado o tratamento com 
hidroxicloroquina, darunavir/ritonavir 800/100 mg e cefepime. No 7º dia após o diagnóstico, devido à rápida 
piora do paciente, foi iniciado o tratamento com TCZ (8 mg/kg) e repetida a dose no dia seguinte. Ocorreu 
uma progressiva piora da função renal. No 15º dia, necessitou de ventilação mecânica e faleceu após dois 
dias. Paciente 2, com 65 anos, transplantado em março de 2020 e diagnosticado com COVID-19 no pós-
transplante. Os imunossupressores foram descontinuados e iniciada a terapia com hidroxicloroquina (200 
mg/dia) e Darunavir/Ritonavir 800/100 mg. No dia 4 e 5, foi administrado TCZ. O paciente necessitou, no 
7º dia, de ventilação mecânica por piora de seu quadro clínico. Em exame de cultura de sangue e urina, 
positivou para e Klebsiella pneumoniae (a cultura urinária também foi positiva para Enterococcus Faecalis) 
e o tratamento com antibióticos foi modificado de amoxicilina/ácido clavulânico para cefepime. Apesar 
das sucessivas trocas de terapias antimicrobianas, no 17º dia o paciente faleceu. Paciente 3, 54 anos, 
terceiro transplante de rim em 2014, iniciou o uso de hidroxicloroquina (200 mg/dia), o anti-coagulante 
oral foi descontinuado e iniciou heparina de baixo peso molecular. Necessitou de suporte ventilatório não 
invasivo, e o TCZ foi administrado no 2º e 3º dias. No 12º dia, o paciente demonstrou melhora de sua 
condição respiratória, e recebeu alta no 20º dia. Paciente 4, 62 anos, em seu segundo transplante, devido 
ao diagnóstico de COVID-19, iniciou o uso de hidroxicloroquina (200 mg/dia) e piperacilina-tazobactam, 
em associação ao fluconazol. No 1º dia após o diagnóstico, necessitou de ventilação mecânica. Foi 
administrado TCZ (8 mg/Kg) no 16º dia, sem melhora. No 26º dia, o paciente faleceu. Paciente 5, 
transplantado há 18 anos, iniciou hidroxicloroquina (200 mg/dia) e ceftarolina. No 4º dia, após progressiva 
piora, TCZ foi iniciado. No 11º dia, foi administrada imunoglobulina intravenosa (0.2 g/kg/dia), durante 
quatro dias consecutivos. No 16º dia, a terapia com glicocorticoide foi aumentada (metilprednisolona, 40 
mg/2x dia). No 21º dia, o paciente recebeu alta hospitalar. Paciente 6, 62 anos, transplantado em 2011. 
Iniciou o uso de hidroxicloroquina (200 mg/dia) em associação com amoxicilina/clavulanato (1 g, 2x/dia). 
No 1º dia de sua hospitalização, necessitou de ventilação mecânica. No 2º e 3º dias, foi administrado o 
TCZ. A função respiratória do paciente decaiu rapidamente, e ele faleceu oito dias após o diagnóstico. 
Os autores concluem que os relatos apresentados confirmam que pacientes transplantados renais fazem 
parte de um grupo de alto risco de mortalidade associada à COVID-19, e que o uso de TCZ como terapia 
para tratamento desta doença necessita de estudos controlados, a fim de mensurar sua eficácia.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 8/10 critérios 
foram contemplados e 1/10 não se aplica ao estudo. Os autores não descrevem 
claramente como foi a inclusão de pacientes no estudo, embora os dados demográficos 
e clínicos foram claramente demonstrados. Desta forma, há um possível viés de seleção. 
Outra fragilidade observada foi a ausência da mensuração da dosagem de IL-06 para 
todos os pacientes e a contagem de CD4 +/CD8 +. Por fim, o autor não descreveu se 
realizou a testagem para SARS-CoV-2 antes da alta hospitalar, embora tenha realizado o 
acompanhamento e confirmado melhora da função respiratória nos pacientes.
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METILPREDINISOLONA E PREDINISOLONA
RELATO DE CASO \ JAPÃO

Os autores relatam o acompanhamento clínico de sete pacientes graves com síndrome do 
desconforto respiratório agudo (SDRA) por COVID-19 que foram ventilados mecanicamente e tratados 
com altas doses de corticosteroides por curto período de tempo, em unidade de terapia intensiva 
(UTI) de um hospital no Japão. O diagnóstico de COVID-19 foi confirmado por RT-PCR. Os pacientes, 
dentre eles quatro do gênero masculino, tinham idade mediana e índice de massa corporal de 69 
anos (variação: 41–77) e 25,1, respectivamente. Além disso, apresentavam comorbidades como 
asma, fibrilação atrial crônica, diabetes, hipertensão e dislipidemia. O tempo médio entre o início 
da febre e a intubação foi de 11 dias, a mediana da relação PaO2/FiO2 antes da intubação foi de 
117, a mediana da relação PaO2/FiO2 após a administração de corticosteroide foi de 142 e a fração 
mediana do oxigênio inspirado (FiO2) às 24 horas após a intubação foi de 0,4. No momento em que a 
insuficiência respiratória dos pacientes progrediu repentinamente, foi administrada metilprednisolona 
nas doses de 1000 ou 500 mg/dia por três dias por via intravenosa, seguidos por 1 mg/kg uma vez ao 
dia e depois 10, 20 ou 30 mg/dia de prednisolona por via oral, terminando o esquema terapêutico 
em 10 mg de prednisolona. A duração média da administração de corticosteroides foi de 13 dias. 
Após a essa terapia, a febre e a demanda por oxigênio diminuíram. Os níveis médios de proteína 
C reativa antes e após o tratamento foram de 12,3 e 1,7 mg/dL, respectivamente. O tempo médio 
de ventilação mecânica foi de cinco dias (variação: 2–7). Antibióticos foram utilizados por sete dias 
(piperacilina/tazobactam + azitromicina ou levofloxacina). A profilaxia para tromboembolismo venoso 
foi administrada a todos os pacientes por injeção subcutânea de heparina não fracionada. Os efeitos 
colaterais incluíram hiperglicemia em cinco pacientes e alucinação em dois. Os pacientes foram 
extubados com sucesso sem reintubação e receberam alta do hospital. Os autores sugerem que o 
tratamento com corticosteroides em altas doses e a curto prazo, no início da insuficiência respiratória 
pode fornecer um bom prognóstico para pacientes com SDRA relacionada à COVID-19, sem graves 
efeitos colaterais. Este estudo é um relato de pacientes de um único centro e o número de casos é 
limitado. Assim, estudos adicionais são necessários para esclarecer o efeito de corticosteroides para 
o tratamento da COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7 de 8 critérios foram atendidos. A evolução clínica não foi apresentada como 
uma linha no tempo, sendo confusa em alguns pontos. Além disso, como os 
próprios autores mencionaram, o estudo foi realizado em um único hospital 
com um número limitado de casos, sendo necessários estudos adicionais para 
esclarecer os efeitos do esquema terapêutico proposto com altas doses de 
corticosteroides por curto prazo para o tratamento da COVID-19.
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ARBIDOL, GAMAGLOBULINA, METILPREDNISOLONA, 
CLOROQUINA E TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ CHINA

Relato de caso de paciente, homem, 57 anos, motorista de táxi. O paciente apresentou aperto no 
peito e febre 10 dias antes, e sua temperatura mais alta foi de 38,5ºC. Ele foi ao médico uma semana 
antes e foi submetido a tomografia computadorizada de tórax (TC), que mostrou opacidades em vidro 
fosco em ambos os pulmões. Foi realizado teste de ácido nucleico, com resultado negativo para SARS-
CoV-2. Sua temperatura estava normal após tomar arbidol e Lianhua Qingwen por 2 dias, mas ainda 
sentiu aperto no peito. Após a admissão, o paciente recebeu suplemento de oxigênio e continuou a 
receber arbidol e Lianhua Qingwen. Nos dias 2 a 5 de hospitalização, os sinais vitais permaneceram 
estáveis, a TC do tórax revelou opacidades em vidro fosco em ambos os pulmões, e o teste de ácido 
nucleico para SARS-CoV-2 novamente foi negativo. No dia 6, o paciente sentiu falta de ar e o fluxo de 
oxigênio foi aumentado. Os resultados da função hepática mostraram que as concentrações de ALT e 
AST aumentaram, mas a albumina diminuiu. O paciente recebeu cápsulas de glicirrizinato de diamônio 
(medicina tradicional chinesa). No dia 9, o paciente sentiu falta de ar novamente. Testes rápidos para 
influenza A e B foram negativos e um novo teste de SARS-CoV-2 foi negativo. O paciente recebeu 
gamaglobulina e metilprednisolona, além de cloroquina. No dia 12, o paciente apresentou falta de 
ar exacerbada e dor no peito, com saturação de 90%. O paciente foi submetido à TC de tórax, que 
mostrou a extensão da opacidade em vidro fosco e derrame pleural bilateral. O suporte de oxigênio foi 
aumentado. Nos dias 12 a 16, os exames laboratoriais mostraram aumento de IL-6, PCR, e leucócitos. No 
dia 16, o paciente foi testado para hepatite B, tuberculose e HIV, todos negativos. O paciente recebeu 
tocilizumabe após consulta multidisciplinar. Não houve reações adversas durante a infusão. No dia 17, 
o paciente se sentiu melhor. No dia 19, os testes laboratoriais melhoraram em geral, ao passo que a 
IL-6 aumentou notavelmente. Imagens de TC de tórax revelaram uma gama de opacidades em vidro 
fosco nos pulmões. No dia 23, a IL-6 diminuiu. As amostras do paciente no teste de ácido nucleico ainda 
eram negativas para SARS-CoV-2; assim como para IgM, mas positivo para IgG. No dia 32, o paciente 
foi retirado do ventilador não invasivo. Foi transferido para outro hospital para recuperação. Os autores 
concluíram que o tocilizumabe foi eficaz para um paciente crítico com COVID-19.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7 de 8 critérios foram atendidos. Os eventos adversos só foram considerados 
no momento da infusão com tocilizumabe, e não com relação aos outros 
medicamentos que o paciente usada. Ademais, os autores atribuíram a melhora 
do paciente somente ao tocilizumabe, o que sugere uma inconsistência, pois 
ele estava em uso de pelo menos mais 5 medicamentos.
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LOPINAVIR/RITONAVIR, ARBIDOL E INTERFERON-α 1B
RELATO DE CASO \ CHINA

Foi realizado relato de caso de paciente de 41 anos de idade, sexo masculino, com pneumonia 
e sintomas compatíveis com COVID-19. A pneumonia foi tratada inicialmente com azitromicina e 
ceftriaxona desde o primeiro dia de admissão. O primeiro resultado de RT-PCR foi indeterminado. 
Logo, outros vírus respiratórios foram testados, porém com resultado negativo. O paciente recebeu 
suplementação de oxigênio. Amostras foram coletadas diariamente e testadas para SARS-CoV-2, 
em razão de ter havido contato com caso confirmado. No 5º dia de internação, a amostra de RT-
PCR foi positiva para COVID-19, e o tratamento antiviral foi iniciado com lopinavir/ritonavir (oral, 
400mg/50 mg, 2x/dia), arbidol (oral, 200 mg 3x/dia) e Interferon-α 1b (inalação aerossol, 50 µg 2x/
dia), além de ibuprofeno para tratamento da febre. A antibioticoterapia foi descontinuada após 
confirmação da COVID-19. Depois de 7 dias de terapia antiviral, foi observada melhora clínica e a 
oxigenoterapia foi descontinuada. No 11º dia de admissão, a amostra de RT-PCR foi negativa. Na 
tomografia computadorizada, observou-se melhora das lesões pulmonares. Uma nova amostra para 
RT-PCR, coletada dois dias depois, também foi negativa. O paciente teve alta hospitalar no 16º dia. Os 
autores concluíram que houve melhora clínica após o tratamento com lopinavir/ritonavir, arbidol e 
Interferon-α 1b. Possíveis fatores de confusão foram a idade do paciente, a possibilidade de melhora 
espontânea e não apresentar sintomas mais graves. Ensaios clínicos são necessários para comprovar 
a eficácia da terapia utilizada.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, foram 
atendidos 8/8 critérios. Apesar de ter atendido todos os critérios de qualidade, relatos 
de caso não produzem evidências robustas para auxiliar na tomada de decisão.

DANOPREVIR, LOPINAVIR/RITONAVIR
SÉRIE DE CASOS \ CHINA

Foi realizado um estudo comparativo entre pacientes da COVID-19 tratados com Danoprevir ou 
Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) para avaliar a eficácia do tratamento em relação ao tempo de internação, 
negativação dos testes de ácido nucleico (NAT) e tempo de internação hospitalar. Foram incluídos 33 
pacientes, com idade entre 18 e 71 anos, sendo 10 casos classificados como leves, 22 como moderados 
e 1 como grave, divididos em dois grupos conforme esquema terapêutico. Todos os medicamentos 
foram administrados até a alta dos pacientes. Cinco pacientes receberam Danoprevir e 28 receberam 
LPV/r. A média de tempo para NAT negativar foi de 8 dias no grupo Danoprevir, enquanto no grupo 
LPV/r foi de 12,5 dias, com diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). Da mesma forma, a 
média de tempo de internação foi de 11,4 no grupo Danoprevir e de no grupo LPV/r, respectivamente. 
A taxa de alta dos pacientes no grupo Danoprevir foi superior à do grupo LPV/r (p < 0,05). Com base 
na comparação dos resultados entre os dois tratamentos, os autores concluíram que o Danoprevir foi 
mais eficaz que o LPV/r no tratamento de COVID-19, o que sugere que este medicamento seria uma 
escolha no tratamento de pacientes com COVID-19.12
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, o 
estudo atendeu 7/10 critérios. Apesar dos autores não mencionarem limitações 
ao estudo, é importante destacar que o grupo que recebeu Danoprevir foi 
quase 6 vezes menor que o grupo LPV/r, e que neste último havia mais pessoas 
com diabetes, hipertensão e hepatite B, embora as diferenças não tenham 
sido estatisticamente significativas. Quanto à gravidade, quase a totalidade dos 
casos tratados com Danoprevir eram moderados e nenhum foi grave.

COBRE, N-ACETILCISTEÍNA, REMDESIVIR, COLCHICINA, 
N4-HIDROXICITIDINA, N-ACETILCISTEÍNA E ÓXIDO-NÍTRICO
REVISÃO NARRATIVA \ CHIPRE E GRÉCIA

Nesta revisão, os autores realizaram buscas na literatura sobre medicamentos candidatos por 
meio de termos derivados do conhecimento atual sobre COVID-19. Após as buscas, selecionaram os 
agentes candidatos utilizando dois critérios: i) o candidato tinha que fornecer evidências de eficácia 
ou se mostrar benéfico em pelo menos duas etapas do curso da doença; e ii) o candidato tinha que 
possuir um bom perfil de segurança. Segundo os autores, a melhor combinação, de acordo com os 
critérios estabelecidos, foi: um medicamento antiviral, como remdesivir ou N4-hidroxicitidina, devido 
aos efeitos virucidas conhecidos, n-acetilcisteína por causa do efeito mucolítico, colchicina devido ao 
seu forte efeito anti-inflamatório e óxido nítrico por causa de sua atividade inibitória na replicação 
viral. Os autores concluem que este tratamento, com os agentes citados acima, pode bloquear a 
cascata de infecção e inflamação em diferentes etapas da doença, o que parece ser o melhor caminho 
para tratar a COVID-19.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se 
de uma revisão abrangente sobre diversas tecnologias, no qual os autores 
chegaram num combinado de cinco medicamentos que acreditam poder tratar 
a COVID-19 com segurança. No entanto, vários dados dessas tecnologias são 
baseados em estudo in vitro, in vivo e/ou clínicos de outras infecções virais 
(MERS e SARS, por exemplo). Ensaios clínicos randomizados são necessários 
para confirmar a eficácia e segurança dessa terapia no tratamento de pacientes 
com COVID-19.Im
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 03/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 05/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



1

INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°48

BUSCA REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 14 ARTIGOS E 16 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:

ACHADOS:
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3

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 
(IECA)/BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA 
ANGIOTENSINA (BRA)
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ PERU E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Revisão sistemática com metanálise que avalia a associação entre inibidores da enzima conversora 
de angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) e desfechos clínicos 
na COVID-19. O desfecho primário avaliado foi a mortalidade por todas as causas. Dos 110 estudos 
identificados, 40 estudos (5.0615 pacientes) foram selecionados, 21 transversais (quase todos com 
risco de viés moderado), dois caso-controle (baixo risco de viés) e 17 estudos de coorte (9 desses com 
baixo risco de viés). Em relação ao desfecho primário, em 22 estudos (11 transversais e 11 coortes, 
n = 23059), o uso de IECA ou BRA não estava associado a maior chance de mortalidade por todas 
as causas (OR 1,11, IC 95% 0,77–1,60, p = 0,56). A heterogeneidade foi alta entre esses estudos. 
No que se refere aos desfechos secundários, em 18 estudos (11 transversais, 2 casos-controle e 5 
coortes, n = 11870), o uso de IECA ou BRA não está associado à gravidade da COVID-19 (OR 0,79, 
IC 95% 0,59–1,07, p = 0,13), sendo a heterogeneidade também alta entre os estudos. Em seis estudos  
(2 transversais e 4 coortes, n = 8884), o uso de IECA ou BRA foi associado a maiores chances de 
admissão na UTI (OR 1,45, IC 95% 1,17–1,80, p < 0,01). O uso de IECA (OR 1,16, IC 95% 0,72–1,86, 
p = 0,53) e BRA (OR 1,26, IC 95% 0,87–1,83, p = 0,23), quando avaliados separadamente, não 
apresentaram associação com a admissão em UTI. Os autores concluem que o uso de IECA e BRA não 
estava associado a maior mortalidade por todas as causas em pacientes com a COVID-19. Além disso, 
não houve evidência de associação entre o uso de IECA ou BRA na maioria dos desfechos secundários 
clínicos e de biomarcadores. Embora esses resultados não sejam conclusivos, os autores descrevem 
que estes apoiam as diretrizes internacionais, que recomendam em continuar o uso de inibidores do 
sistema renina-angiotensina em pacientes com hipertensão e com a COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 14/16 critérios foram atendidos. A revisão sistemática foi bem 
conduzida, principalmente em relação à avaliação do risco de viés. Os autores 
registram o protocolo da revisão e avaliaram o viés de publicação, embora 
o gráfico funil plot não estava disponível. As estratégias de buscas não 
estavam descritas no estudo. Não foram descritos os estudos excluídos de 
forma detalhada, bem como as fontes de fomento dos estudos incluídos. Os 
autores informam que a maioria dos estudos não utilizou efeitos ajustados, 
e assim, aumenta o risco de viés em medidas de efeito agregado, portanto 
esses resultados devem ser vistos com cautela. Além disso, maioria dos 
estudos incluídos eram transversais e com alta heterogeneidade, limitando a 
conclusão sobre causalidade. Por fim, alerta-se que o artigo em questão é um 
estudo preprint, que não foi revisado por pares.
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4

TOCILIZUMABE
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL

Revisão sistemática realizada para identificar, avaliar e sumarizar as melhores evidências 
científicas disponíveis sobre os efeitos do tocilizumabe (TCZ) no manejo de pacientes com infecção por  
SARS-CoV-2. Foi realizada busca eletrônica 5 bases de dados gerais, 2 bases de literatura cinzenta e 1 
registro de ensaios clínicos. Após processo de seleção, confirmou-se a elegibilidade de sete estudos 
(2 coortes retrospectivas e 5 casos-controles) e 27 protocolos de pesquisa. Entre os sete estudos 
incluídos, cinco avaliaram mortalidade ou sobrevida. No geral, a mortalidade foi menor no grupo 
tratado com TCZ em comparação ao grupo não tratado. Em modelo ajustado, a sobrevida no grupo 
que recebeu TCZ foi maior quando comparada ao grupo que não recebeu (HR = 0,035, IC95% 0,004–
0,347). Em estudo de caso-controle, apesar de diferenças significativas entre os grupos em relação 
a idade dos pacientes e Índice de Comorbidade de Charlson (ambos mais elevados no grupo TCZ), 
os pacientes tratados com TCZ apresentaram menores taxas de mortalidade e/ou admissão na UTI 
(25% vs. 72%, respectivamente, p = 0,002), bem como menores taxas de necessidade de ventilação 
mecânica (0% vs. 32%, respectivamente) quando comparados ao grupo que recebeu terapia de 
suporte padrão. No entanto, não houve consenso entre os estudos. Em trabalho que comparou 91 
pacientes que receberam terapia de suporte padrão com 21 pacientes que receberam TCZ, o risco 
de morte (OR = 0,78; IC95% 0,06–9,44) e o risco de internação na UTI até o 7º dia (OR = 0,11; IC95% 
0,00 – 3,38) não diferiram entre os grupos. Outro estudo preprint avaliou 30 pacientes tratados com 
TCZ em comparação a 29 controles, em relação a risco de internação na UTI, o qual se mostrou menor 
em pacientes tratados com TCZ (OR = 0,17; IC95% 0,06–0,48). Um estudo reportou uma média maior 
de dias de internação (17,9 dias) no grupo tratado com TCZ (n = 44) em comparação com o grupo 
controle (n = 50). Em relação ao tempo para negativação de RT-PCR, um estudo com 42 pacientes que 
receberam TCZ e 69 controles observou que não houve diferença entre os grupos. Os estudos incluídos 
apresentaram qualidade metodológica limitada. Foi utilizada a metodologia GRADE, e a certeza da 
evidência foi considerada muito baixa para todos os desfechos incluídos. Portanto, o tocilizumabe 
apresentou divergências em relação a redução do risco de mortalidade. Os autores concluem que, até 
o momento, a eficácia e a segurança dessa intervenção para pacientes com infecção por SARS-CoV-2 
ainda são consideradas limitadas. Desse modo, destacam que, com exceção do contexto de pesquisa 
clínica ou de uso compassivo do medicamento, o uso do tocilizumabe não é indicado para o manejo 
de pacientes com COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 10 de 16 critérios foram atendidos, 
sendo 3 não aplicáveis pois não foi realizada meta-análise. Não houve registro 
de protocolo a priori; o processo de seleção dos estudos foi realizado por um 
revisor, e conferida por um segundo pesquisador. Não está claro se a extração 
de dados foi realizada em duplicata.
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5

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 
(IECA)/BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA 
ANGIOTENSINA (BRA)
REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE \ CHINA

Na busca sistemática realizada pelos autores, 11 estudos com 33.483 pacientes foram 
selecionados. Três estudos focaram nos pacientes gerais com COVID-19 e oito estudos foram 
baseados em pacientes hipertensos com COVID-19. Todos os estudos incluídos eram observacionais. 
A pontuação de todos os estudos observacionais foram > 6, indicando alta qualidade metodológica. 
Os autores não encontraram associação entre a terapia com inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) e o risco de infecção por 
SARS-CoV-2, numa análise com 10629 pacientes (OR = 0,95, IC 95%: 0,89–1,02; p = 0,14). Quando 
analisados por população geral e hipertensos, os resultados também não demonstraram associação 
do tratamento com o risco de infecção viral (OR = 0,96, IC 95%: 0,89-1,05; p = 0,45 e OR = 1,00, IC 
95%: 0,90–1,12; p = 1,00, respectivamente). Na avaliação do risco de COVID-19 grave, a análise dos 
subgrupos mostrou que não houve associação significativa na população geral (OR = 0,85, IC 95%: 
0,66–1,08; p = 0,19) ou em pacientes hipertensos (OR = 0,73, IC 95%: 0,51–1,03; p = 0,07). Sete 
estudos relataram mortalidade por todas as causas em 11.509 pacientes com COVID-19. A terapia 
com IECA/BRA foi associada a um risco diminuído de mortalidade por todas as causas (OR: 0,52, 
IC 95%: 0,35–0,79; p = 0,002) com modesta heterogeneidade (I2 = 46%). No entanto, quando um 
artigo foi excluído da análise, não houve evidência de heterogeneidade (I2 = 1%) e a conclusão foi a 
mesma (OR: 0,46, IC 95%: 0,33–0,64; p < 0,001). Na análise de sensibilidade, os resultados não foram 
estatisticamente significantes quando os estudos não ajustados foram excluídos (OR = 0,34, IC 95%: 
0,18–0,63; p = 0,007). Os autores concluem que o uso da terapia com IECA/BRA não foi associado a 
um risco aumentado de COVID-19. O risco de morte por todas as causas diminuiu com a terapia com 
IECA/BRA, tanto na população geral quanto em pacientes com hipertensão.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 13/16 critérios foram atendidos. Os autores não fizeram uso de 
um protocolo de revisão, não forneceram uma lista dos artigos excluídos e 
não forneceram a fonte de financiamento dos artigos incluídos. Além disso, 
citam que os estudos incluídos foram observacionais e portanto, não podem 
confirmar a relação de causa e efeito entre a terapia e o prognóstico clínico dos 
pacientes. Neste estudo, não foi levado em conta outras terapias administradas 
nos pacientes, o que pode ter influenciado o seu desfecho. Este trabalho ainda 
não foi revisado por pares.
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6

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE \ CHINA

Nesta revisão sistemática, os autores buscaram examinar os perfis de segurança da cloroquina (CQ) 
e seu derivado hidroxicloroquina (HCQ) no que se relaciona ao aparecimento de eventos adversos (EA). 
A pesquisa bibliográfica resultou em 23 e 17 estudos para CQ e HCQ, respectivamente. Desses estudos, 
foi feita meta-análise sobre os que foram controlados por placebo, que incluíram 6 estudos para CQ e 
14 estudos para HCQ. A análise não foi limitada a tratamento viral apenas; os dados também incluíram o 
uso de CQ ou HCQ para o tratamento de outras doenças. Os ensaios para a CQ consistiram em um total 
de 2.137 participantes (n = 1.077 CQ, n = 1.060 placebo), enquanto os ensaios para a HCQ envolveram 
1.096 participantes (n = 558 HCQ e n = 538 placebo). Os EAs moderados ou totais foram estatisticamente 
mais altos para CQ ou HCQ em relação ao placebo. Os EAs foram posteriormente categorizados em 
quatro grupos e as análises revelaram que os EAs neurológicos, gastrointestinais, dermatológicos e 
oftalmológicos foram maiores nos participantes que tomaram CQ em comparação ao placebo. Embora 
isso não fosse evidente nos grupos tratados com HCQ, análises adicionais sugeriram que havia mais EAs 
atribuídos a outros sistemas orgânicos que não foram incluídos nas meta-análises categorizadas. Além 
disso, as análises de meta-regressão revelaram que os EAs totais foram afetados pela dosagem no grupo 
CQ. Os autores reportam que os participantes de ensaios que tomam CQ ou HCQ têm mais EAs do que 
os participantes que tomam placebo e que medidas de precaução devem ser tomadas ao usar esses 
medicamentos para tratar a COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 12/16 critérios foram contemplados. 
Apesar de trazer um sumário dos estudos incluídos, estes não foram descritos 
em detalhes e as fontes de financiamento dos mesmos não foram mencionadas. 
Os estudos excluídos não foram apresentados e os autores não mencionaram 
se há conflitos de interesse na condução desta revisão.

DIVERSOS MEDICAMENTOS
REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE \ ARÁBIA SAUDITA

Esta revisão tem o objetivo de identificar artigos sobre diferentes tipos de terapias utilizadas 
em pacientes com COVID-19 e avaliar os resultados desses tratamentos (taxas de recuperação 
e mortalidade). A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e ScienceDirect com a seguinte 
combinação de palavras-chave: SARS-COV-2, COVID-19, ensaio clínico, relato de caso, série de casos, 
estudo prospectivo, estudo retrospectivo, estudo de coorte , antibacteriano, antiviral e plasma 
convalescente. Foram incluídos estudos considerados com texto completo, em inglês e artigos 
revisados por pares publicados de 26 de março a 13 de abril de 2020. Artigos duplicados, foram 
excluídos. Sessenta e nove estudos foram elegíveis e 48 terapias diferentes foram identificadas com 
média de 4,4 tratamentos por estudo. A maioria desses artigos foi de relatos de casos, séries de casos 
ou pesquisas empíricas prospectivas e retrospectivas. Terapia com Corticosteroides (n = 50) foi a mais 
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7

relatada para o tratamento de COVID-19, seguida de antivirais lopinavir/ritonavir (n = 35), interferon 
(n = 30) , oseltamivir (n = 28) e umifenovir (cloridrato de arbidol; n = 26). Os antibacterianos mais 
citados foram moxifloxacina (n = 11), azitromicina (n = 7) e hidroxicloroquina (n = 7).A análise dos 
dados mostrou resultados positivos nos tratamentos de pacientes COVID-19 usando hidroxicloroquina 
(66,6%), azitromicina (55,5%), lopinavir/ritonavir (54,9%), corticosteroides (52%), umifenovir 
(51,2%), interferon (50%), remdesivir (45,9%), ribavirina (43,5%), moxifloxacina (35,3%) e oseltamivir 
(33,6%). Os resultados negativos foram relacionados principalmente aos corticosteroides (21,3%), 
seguidos pelo remdesivir (16,9%), moxifloxacina (13,4%) e oseltamivir (12,5%). Os únicos resultados 
estatisticamente significativos foram observados no grupo de tratamento com hidroxicloroquina 
(p < 0,05). Os efeitos da hidroxicloroquina foram consideravelmente mais potentes quando 
administrados com azitromicina. Já outro estudo não pôde confirmar os benefícios da cloroquina 
e hidroxicloroquina, pois nele foi apresentada maior frequência de arritmias ventriculares quando 
administradas em pacientes com COVID-19. Os autores, apesar das limitações, concluem que esta 
revisão forneceu informações sobre os resultados de recuperação e mortalidade associados às opções 
terapêuticas disponíveis para COVID-19, mostrando resultados positivos, principalmente em relação 
à hidroxicloroquina, azitromicina e lopinavir/ritonavir.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 07/16 critérios foram atendidos. A pergunta da pesquisa e os critérios 
de inclusão não incluíram todos os componentes PICO (pergunta, intervenção, 
comparador, desfecho). Não há declaração nem justificativas para possível 
desvio significativo de protocolo, estabelecido antes da realização da revisão. 
Não há clareza sobre a justificativa para a seleção dos estudos incluídos. Sobre 
os excluídos, foi relatado apenas o quantitativo e as justificativas, mas não há 
anexo listando os mesmos. A revisão também não menciona sobre as fontes de 
financiamento para os estudos incluídos, métodos para combinação estatística 
dos resultados da meta-análise, sobre heterogeneidade ou mesmo apresenta 
uma discussão adequada sobre os impactos de vieses nos resultados. Os artigos 
incluídos eram de baixa qualidade, com desenhos e resultados inconsistentes.

ALMITRINA
COORTE \ FRANÇA

Neste estudo de coorte, 19 pacientes diagnosticados com COVID-19 foram avaliados quanto à melhora 
da hipoxemia mediada por administração de almitrina. Os pacientes tinham em média 63 (54–67) anos e o 
tempo de admissão na UTI foi de 4 (2–6) dias. No momento da infusão de almitrina (2 µg/kg/min), 15/19 
(79%) estavam em ventilação mecânica com bloqueio neuromuscular. A pressão positiva expiratória final 
foi fixada em 10 [10-12] cm H2O e a complacência estática foi em 32 [28–35] mL/cmH2O. Dezoito pacientes 
(95%) tiveram pelo menos uma sessão de decúbito ventral antes da almitrina. A proporção média de PaO2/
FiO2 aumentou de 79 [64–100] na linha de base para 117 [81–167] após administração da almitrina (p 
= 0,001). O nível médio de lactato arterial aumentou de 1,2 [0,9–1,4] para 1,5 [1,1–1,7] mmol/L depois 
da infusão de almitrina (p = 0,002). A pressão atrial direita não se alterou após a infusão de almitrina (9 
[8–11] a 10 [9–11] mmHg, p = 0,174). De acordo com os autores, esse foi o primeiro estudo a relatar o uso 
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terapêutico da almitrina em pacientes com COVID-19. Este tratamento foi associado a um aumento da 
relação PaO2/FiO2 em pacientes infectados por SARS-CoV-2.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Devido à falta de um grupo controle, dois 
critérios não foram aplicados. Além da limitação da ausência de um grupo 
comparador, os autores não identificaram fatores de confusão. O tamanho 
amostral é outro agravante que impede extrapolações.

ARBIDOL
ENSAIO CLÍNICO NÃO-RANDOMIZADO \ CHINA

Este estudo teve como objetivo explorar o efeito clínico do Arbidol (ARB), combinado com terapia 
adjuvante, em 62 pacientes hospitalizados com COVID-19 confirmada. Divididos em 2 grupos, 20 
pacientes (grupo controle) receberam apenas terapia adjuvante (interferon, metoxifenamina, eucaliptol, 
moxifloxacina, ambroxol, ibuprofeno, suporte de oxigênio), enquanto que 42 (grupo teste) receberam, 
além da terapia adjuvante, doses de ARB (200 mg 3x/dia). Sintomas clínicos como febre, tosse, obstrução/
secreção nasal, hipodinamia e diarreia, além de resultados de proteína C reativa (PCR), procalcitonina (PCT), 
hemogramas, exames bioquímicos, e tempo para negativação viral (2 resultados negativos consecutivos, 
com intervalo de 24h entre os testes), foram registrados nos dois grupos, antes e após os esquemas de 
tratamento, e em seguida, comparados. Como resultados, os autores informaram que a febre e a tosse no 
grupo teste foram aliviadas acentuadamente mais rápido do que no grupo controle (p < 0,05), e o tempo 
de normalização da temperatura também foi muito menor (4,98 ± 1,79 vs. 6,01 ± 1,80, p = 0,021); não 
houve diferença aparente entre os dois grupos em relação à porcentagem de pacientes com PCR anormal, 
PCT, hemogramas e exames bioquímicos (p > 0,05); o tempo para negativação viral no grupo de teste foi 
menor do que no grupo de controle; o período de hospitalização dos pacientes nos grupos teste e controle 
foi de 16,5 (± 7,14) e 18,55 (± 7,52) dias, respectivamente. Por fim, os autores concluem que o tratamento 
com ARB combinado com a terapia adjuvante pode aliviar com maior rapidez a febre dos pacientes com 
COVID-19, além de acelerar o tempo de cura em certo grau. Recomendam, contudo, que novas pesquisas 
clinicas sejam feitas, a fim de confirmar esses resultados.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental 
Studies (non-randomized experimental studies), 07/09 critérios foram atendidos. 
Não foi informado o tempo de tratamento dos pacientes, nem se esse tempo foi 
igual entre os dois grupos. Não há informação sobre o tempo de acompanhamento 
dos pacientes, nem se todos os pacientes foram seguidos pelo mesmo período. Não 
há menção de estratégias utilizadas para lidar com possíveis perdas de seguimento 
dos pacientes. Não foram informados os métodos utilizados para mensuração 
dos desfechos avaliados no estudo. Não há informação de como as estratégias de 
tratamento foram distribuídas entre os dois grupos. Não houve classificação da 
gravidade da doença entre os participantes, nem informação sobre a carga viral 
basal desses pacientes, fatores esses que podem influenciar os desfechos avaliados. 
Dessa forma, recomenda-se cautela na interpretação dos resultados apresentados.
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VITAMINA D
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nesta coorte retrospectiva, os autores procuraram avaliar se pacientes com deficiência de 
vitamina D (VitD) têm maior probabilidade de testar positivo para COVID-19, quando comparados a 
pacientes sem deficiência de VitD. Baseados na hipótese de que o tratamento da hipovitaminose D 
diminui a incidência de infecções virais do trato respiratório, os pesquisadores também avaliaram 
o efeito desse tratamento na incidência da COVID-19. Definiu-se deficiência de VitD quando as 
concentrações de 25-(OH)-VitD eram < 20ng/ml (ou de 1,25-di-hidroxicolecalciferol < 18pg/
m,l) dentro de 1 ano antes do teste da COVID-19. O tratamento foi definido pelo tipo de VitD 
administrada (D2, D3, etc.) e pela dose mais recente utilizada. Mudanças no tratamento, como o 
aumento ou a diminuição das doses de VitD, também foram analisadas. Combinaram-se os valores 
da última concentração de VitD disponível de cada paciente, com as possibilidades de mudanças no 
tratamento, o status da VitD dos pacientes no momento do teste da COVID-19 foi categorizado em: 
1- deficiência provável; 2- provável suficiência; 3- deficiência incerta. A associação da deficiência 
de VitD e de mudanças no tratamento, com outros fatores demográficos e clínicos também foi 
avaliada, por meio de análise multivariada. Entre 4.314 pacientes testados positivos para COVID-19, 
499 tinham dados sobre concentrações de VitD no ano anterior ao diagnóstico da COVID-19, e 
foram incluídos nas análises. O status da vitamina D no momento do diagnóstico foi classificado 
como deficiência provável para 127 (25%) pacientes, provável suficiência para 291 (58%), e 
deficiência incerta para 81 (16%) pacientes. Na análise multivariada, o teste positivo para COVID-19 
foi associado ao aumento da idade (RR (idade < 50) = 1,05, p < 0,021;RR (idade ≥ 50) = 1,02, 
p < 0,064)), raça não branca (RR = 2,54, p < 0,01) e deficiência provável de vitamina D (RR = 1,77, 
p < 0,02), quando comparado aos pacientes com provável suficiência de vitamina D. As taxas previstas 
de COVID-19 no grupo deficiente em VitD foi de 21,6% (IC95% [14,0%–29,2%]) versus 12,2% (IC95% 
[8,9% –15,4%]) no grupo dos pacientes com níveis suficientes de VitD. Em relação aos tratamentos, 
observou-se que a deficiência de VitD diminuiu com o aumento das doses, especialmente quando 
utilizada a VitD3. Como conclusão, os autores informam que a deficiência de VitD que não é 
suficientemente tratada, está associada a um risco aumentado do paciente testar positivo para 
COVID-19. Sugerem que o controle e tratamento da hipovitaminose D pode reduzir esse risco. Por 
fim, defendem que essa complexa relação entre níveis de deficiência de VitD, possíveis tratamentos 
e riscos de COVID-19 seja avaliada por meio de ensaios clínicos randomizados.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 08/11 critérios foram atendidos. Não fica claro qual foi o tempo de 
acompanhamento dos pacientes, nem se esse acompanhamento foi completo. 
Também não há informação sobre perda de seguimento de pacientes, ou se foram 
utilizadas estratégias para lidar com um possível acompanhamento incompleto. 
Segundo os próprios autores, as associações observadas podem não refletir os 
efeitos causais da deficiência de vitamina D na COVID-19, especialmente porque 
essa deficiência pode refletir uma variedade de condições crônicas de saúde, 
ou fatores comportamentais, que reduzem plausivelmente a probabilidade de 
tratamento da hipovitaminose D, e aumentam o risco de COVID-19.
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TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O Tocilizumabe é um antagonista do receptor de IL-6 e age sobre a supressão da tempestade de 
citocinas nos pacientes em estágio crítico da COVID-19. Os autores realizaram um estudo multicêntrico 
a partir da coleta de dados em prontuários médicos, de forma retrospectiva e simultânea, de pacientes 
admitidos entre os dias 13/03/2020 a 16/04/2020. O objetivo do estudo foi avaliar a utilidade e o tempo 
certo da administração de tocilizumabe (TCZ) em pacientes em estágio crítico com a COVID-19. A dose 
precoce foi definida como uma dose de tocilizumabe administrada antes, ou pelo menos um dia após a 
intubação, e a dose tardia foi definida quando o TCZ foi administrado em mais de um dia após intubação. 
Foram avaliados 145 participantes de 24 hospitais. A idade média dos pacientes foi 58.1 anos, 93 (64,6%) 
eram do sexo masculino, 87 (60%) receberam esteroides, 143(98,6%) receberam HCQ/AZT e 99 (68,3%) 
dos pacientes apresentavam comorbidades. O uso de TCZ em única dose ocorreu em 123 pacientes 
(84,8%) e 22 (15,2%) pacientes receberam duas doses. A dose de 4mg/kg até a dose máxima de 400mg 
foi administrada em 135 pacientes, cinco pacientes receberam 600mg e quatro pacientes receberam uma 
dose de 800mg. Dos pacientes em ventilação mecânica (VM), 37 receberam dose precoce de TCZ e 44 a 
dose tardia de TCZ. Sobre os desfechos, 70 (48,3%) receberam alta hospitalar, 34 (23,5%) permaneceram 
hospitalizados e 41(28,3%) faleceram. Comorbidades estavam presentes em 25 (60,9%) dos pacientes 
que morreram, e 35 (85,3%) pacientes que faleceram, necessitaram de VM. Os resultados do modelo 
de regressão logística, quando avalia o uso de VM como desfecho, e dias desde a admissão até a dose 
de tocilizumabe, uso de esteroides e dados demográficos como variáveis preditoras, demonstraram que 
cada dia adicional em que a dose de tocilizumabe é adiada a partir do dia da admissão, as chances de 
exigir VM aumentam em 21%, mantendo todas as outras covariáveis constantes (IC 95%: [1,08, 1,38], p 
= 0,002). Nenhuma diferença significativa foi demonstrada na probabilidade de VM relacionada ao uso 
de esteroides (p = 0,965). Quando se avalia os desfecho de mortalidade com o momento da dose de TCZ 
(tardia ou precoce) em pacientes que necessitam de VM, a taxa de mortalidade foi mais baixa nos pacientes 
que receberam a dose precoce de TCZ em comparação aos que receberam a dose mais tarde (13,5% vs. 
68,2%, p < 0,001), após o ajuste para as variáveis demográficas basais. Os pacientes que receberam a 
dose mais cedo tiveram uma taxa de alta hospitalar significativamente maior em comparação àqueles 
que receberam a dose mais tarde (59,5% vs. 18,2%, p < 0,00). A mortalidade foi 17,8 vezes maior para os 
pacientes que recebem a dose de tocilizumabe mais tarde em comparação com os pacientes que recebem 
a dose mais cedo, mantendo todas as outras covariáveis constantes (IC 95%: [5,32, 74,55], p < 0,001). 
Os autores informam que embora o momento ideal da administração do tocilizumabe não tenha sido 
ainda estabelecido, os dados deste estudo apoiam o benefício deste medicamento sobre a mortalidade, 
quando administrado precocemente, e em até um dia de após intubação. Por fim, recomendam o uso de 
tocilizumabe de forma precoce no espectro de tratamentos da COVID-19.9
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 8/11 
critérios foram atendidos e 2/11 não se aplicam. Uma das fragilidades do estudo 
foi a ausência de um grupo controle livre da exposição. Não são descritos possíveis 
fatores de confusão e estratégias para lidar com esse fatores. O uso de múltiplas 
terapias para tratamento da COVID-19 poderia ser um dos fatores de confusão 
observado. Os autores descrevem que não foi possível avaliar a relação entre 
os níveis de IL-6 e a eficácia do tocilizumabe, uma vez que esses níveis estavam 
raramente disponíveis no momento da coleta de dados. Estudos randomizados 
devem ser realizados a fim de avaliar a recomendação dos achados deste estudo. 
Os autores não declaram potenciais conflitos de interesse. Por fim, alerta-se que o 
artigo em questão é um estudo preprint, que não foi revisado por pares.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 
(IECA)/BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA 
ANGIOTENSINA (BRA)
ESTUDO TRANSVERSAL \ ITÁLIA

Trata-se de um estudo observacional que buscou investigar a associação entre o uso crônico 
de inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) ou bloqueadores dos receptores 
da angiotensina II (BRA) e resultados relacionados à COVID-19 em pacientes hipertensos. Foram 
avaliados 133 pacientes em um hospital, que foram agrupados de acordo com seus medicamentos 
anti-hipertensivos crônicos (IECA, n = 40; BRA, n = 42; não inibidores do SRAA, n = 51). Não houve 
diferença estatística entre os grupos IECA e BRA em termos de taxa de admissão hospitalar, 
oxigenoterapia e necessidade de ventilação não invasiva. Os pacientes tratados cronicamente com 
inibidores do RAAS mostraram uma taxa significativamente menor de admissão em unidades de 
terapia semi-intensiva/intensiva, quando comparados à população não RAAS (OR = 0,25, IC95%: 
0,09-0,66; p = 0,006). Da mesma forma, o risco de mortalidade foi menor no primeiro grupo, 
embora não tenha alcançado significância estatística (OR = 0,56, IC95%: 0,17-1,83, p = 0,341). Os 
autores concluem que o uso crônico de inibidores do RAAS não afeta negativamente o curso clínico 
da COVID-19 em pacientes hipertensos.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, 7/8 critérios foram contemplados. Apesar de apontar 
possíveis fatores de confusão, os autores não utilizaram nenhuma estratégia 
para lidar com estes. Os autores sugerem que são necessários mais estudos 
para determinar se os inibidores do RAAS podem ter um efeito protetor na 
morbimortalidade relacionada à COVID-19.
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CORTICOSTEROIDES, IMUNOGLOBULINA, TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Complicações graves da COVID-19 foram raramente relatadas em crianças. Dados internacionais 
sugerem o desenvolvimento de uma síndrome pró-inflamatória com características da doença 
de Kawasaki (KD) ou síndrome do choque tóxico (TSS) em crianças, possivelmente relacionada à 
COVID-19. Neste estudo, os autores descrevem as características clínicas em pacientes com COVID-19 
de até 21 anos de idade que apresentaram uma síndrome clínica caracterizada por febre prolongada, 
inflamação sistêmica, choque, disfunção de órgão terminal, ou sintomas remanescentes de KD ou TSS. 
Foram incluídos 17 pacientes, 8 do sexo masculino, com média de 8 anos (IQR: 1,8–16 anos), a maioria 
era branca (n = 12) e previamente saudável (asma leve em 3). Todos os pacientes apresentaram febre 
(duração mediana, 5 dias). Quatorze apresentaram sintomas gastrointestinais, com 1 mostrando 
ileocolite aguda na imagem. Achados mucocutâneos foram comuns (erupção cutânea [n = 12], 
conjuntivite [n = 11] e vermelhidão/inchaço labial [n = 9]). Três pacientes estavam em hipóxia na 
internação e 13 tiveram choque. Quatorze apresentaram achados anormais de radiografia de tórax, 
mais comumente opacidades intersticiais bilaterais. Oito preencheram os critérios para KD e 5 para 
KD incompleto. A concentração de marcadores inflamatórios foi elevada em todos os pacientes, e a 
maioria apresentou linfopenia (n = 12), aumento de células imaturas do sistema imune [pandemia] 
(n = 11), concentração elevada de troponina T (n = 14) e concentração elevada de NT-proBNP 
(n = 15). Quatorze pacientes receberam tratamento com esteroides, com metilprednisona (intervalo 
de doses, 2-30 mg/kg por dia) ou hidrocortisona (dose, 2 mg/kg por dia); 1 recebeu prednisona. 
Treze pacientes receberam imunoglobulinas intravenosas (intervalo de doses, 2–4 g/kg), incluindo 
3 pacientes que não receberam esteroides e 8 que preencheram os critérios para KD. Um paciente 
recebeu tocilizumabe. Ao final do estudo, após um tempo total médio de permanência hospitalar de 
7,1 dias (intervalo, 3–18), todos os pacientes receberam alta hospitalar sem óbitos.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 9 de 
10 critérios foram contemplados. Como limitação, os autores não reportaram 
as características demográficas dos participantes do estudo.

IMUNOGLOBULINA, CORTICOSTEROIDES, ANAKINRA, 
INFLIXIMABE
SÉRIE DE CASOS \ REINO UNIDO

O objetivo do estudo foi descrever as características clínicas e laboratoriais de crianças 
hospitalizadas que atendiam aos critérios para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica 
associada temporalmente ao coronavírus 2 (SARS-CoV-2) (PIMS-TS). Entre 23 de março e 16 de maio 
de 2020, 58 crianças internadas em 8 hospitais na Inglaterra foram identificadas e consideradas como 
atendendo aos critérios do PIMS-TS. A data final do acompanhamento foi em 22 de maio de 2020. A 
idade mediana foi de 9 anos (IQR: 5,7–14; variação: 3 meses a 17 anos), 33 eram meninas (57%) e 40 
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(69%) eram de raça negra ou asiática. A maioria dos pacientes era previamente saudável e apenas 7 
apresentavam comorbidades (asma, neurodisabilidade, epilepsia, traço falciforme e alopecia). Todos os 
pacientes apresentaram febre por 3 a 19 dias e combinações de dor de garganta, dor de cabeça e dor 
abdominal. Erupções eritematosas estavam presentes em 30 (52%). Injeção conjuntival foi observada 
em 26 (45%), linfadenopatia em 9 (16%), alterações da membrana mucosa e lábios rachados em 17 
(29%) e mãos e pés inchados em 9 (16%). A admissão em UTI pediátrica foi necessária em 29 pacientes 
(50%) e 13 (22%) desenvolveram lesão renal aguda. Choque que requeresse suporte inotrópico esteve 
presente em 27 pacientes (47%). Os resultados dos testes de PCR para detectar SARS-CoV-2 foram 
positivos em 26% (n = 15). O anticorpo IgG contra SARS-CoV-2 foi positivo em 40 dos 46 pacientes (87%) 
(não testado em 21% [12/58] e negativo em 13% [6/46]). No total, 45 de 58 pacientes (78%) tinham 
evidências de infecção por SARS-CoV-2 atual ou anterior. Todos os pacientes apresentaram evidência 
de um estado inflamatório marcado. Suporte inotrópico foi necessário em 47%; 71% foram tratados 
com imunoglobulina intravenosa e 64% com corticosteroides. Três pacientes receberam anakinra e oito 
infliximabe; 22% dos pacientes se recuperaram apenas com cuidados de suporte. Nesta série de casos 
de crianças hospitalizadas com PIMS-TS, havia um amplo espectro de sinais, sintomas e gravidade da 
doença, variando de febre e inflamação a lesão miocárdica, choque e desenvolvimento de aneurismas 
das artérias coronárias. Os autores concluem que a comparação com pacientes com outras síndromes 
sugere que esse distúrbio difere de outras entidades inflamatórias pediátricas.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 6 
de 10 critérios foram atendidos. De acordo com o relato, não houve inclusão 
completa, nem consecutiva de casos nesse estudo. Não houve detalhamento 
dos locais/clínicas, tampouco houve análise estatística formal.

DIVERSOS MEDICAMENTOS
REVISÃO NARRATIVA \ TURQUIA, ALEMANHA E ESPANHA

Nesta revisão, são discutidos o diagnóstico e o gerenciamento de reações de hipersensibilidade a 
fármacos causadas por medicamentos, disponíveis para outras indicações, que estão sendo utilizados 
para o tratamento de COVID-19. Os fármacos foram classificados em quatro grupos de acordo com 
suas funções em diferentes fases da doença como: antivirais, antivirais e/ou imunomoduladores 
utilizados para pneumonia viral; medicamentos anti-citocinas e anti-inflamatórios utilizados durante a 
síndrome de ativação de macrófagos (MAS) e tempestade de citocinas; anti-inflamatórios na síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA); e antiagregantes e anticoagulantes na coagulopatia. Esta 
revisão também destaca a presença de dois diferentes grupos de exantemas relacionados à infecção 
por COVID-19, como um importante fator de diagnóstico diferencial de reação de hipersensibilidade a 
fármaco. É extremamente importante distinguir se essas erupções cutâneas estão relacionadas à doença 
ou ao uso dos medicamentos citados anteriormente, considerando que, na maioria dos deles, já se sabe 
que reações cutâneas são tardias à administração. Felizmente, a literatura existente revela que a maioria 
desses medicamentos raramente causa reações de hipersensibilidade, mas reações graves podem 
ocorrer. Uma limitação desta revisão é que ela inclui um número extremamente baixo de notificações 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



14

de reações adversas a medicamentos observadas até o momento durante o tratamento para COVID-19. 
Os autores concluem que, para abordagens mais precisas, é necessário obter dados sobre reações de 
hipersensibilidade a fármacos referentes à COVID-19 a partir de ensaios clínicos.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma revisão abrangente sobre reações de hipersensibilidade causadas por 
diversos medicamentos, registrados para outras doenças, que estão sendo 
utilizados para tratamento de COVID-19. Como muitos ensaios clínicos ainda 
estão em andamento, ainda é baixa a quantidade de informações disponíveis 
sobre reações de hipersensibilidade associadas a esses fármacos no tratamento 
de COVID-19 . Os autores alertam também que reações cutâneas, comuns às 
reações de hipersensibilidade a fármacos, estão presentes na sintomatologia 
de COVID-19, sendo necessário o diagnóstico diferencial.

VACINA
RELATÓRIO \ REINO UNIDO

Devido à pandemia da COVID-19, dez ensaios clínicos de vacina estão em andamento. Em média, 
dez anos são necessários para o desenvolvimento de uma vacina. No entanto, a esperança é que, 
para COVID-19, a vacina esteja pronta em menos tempo. As previsões iniciais seriam de que a vacina 
contra SARS-CoV-2 estariam prontas com 18 meses, o que já seria um intervalo incrivelmente curto. 
Contudo, alguns pesquisadores acreditam que até o final do ano ela estará disponível. Esse otimismo 
é devido às novas tecnologias disponíveis atualmente. Entretanto, o vacinologista Adrian Hill, da 
Universidade de Oxford, destaca preocupação com o processo. Segundo o pesquisador, apesar da 
urgência da vacina, é preciso cautela. Vários ensaios clínicos pequenos e rapidamente desenhados 
chamam a atenção dos pesquisadores, uma vez que podem ser ineficazes e exacerbar a doença, 
por meio de aprimoramento dependente de anticorpos ou outros mecanismos. O apetite global 
por qualquer vacina bem-sucedida, se e quando estiver pronta, trará suas próprias dificuldades. Os 
desenvolvedores estão começando a aumentar a produção, mesmo com risco de que seus candidatos 
favoritos fiquem aquém. Distribuição, entrega e administração precisam ser elaboradas. E depois há a 
questão do acesso. Com o setor público investindo pesadamente no desenvolvimento dessas vacinas, 
há crescentes apelos à acessibilidade universal, mas fatores nacionalistas, geográficos e comerciais 
podem ser um obstáculo.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion, 
6 de 6 critérios foram atendidos.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04421534/Egito Imunomodulador Lactoferrina Tratamento padrão Ainda não recrutando 09/06/2020 Cairo University

2 NCT04421404/EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 09/06/2020 Priscilla Hsue, MD; Blood 
Systems Research Institute; 
San Francisco General 
Hospital; University of 
California, San Francisco

3 NCT04422678/Egito Antineoplásico Mesilato de imatinibe Placebo Ainda não recrutando 09/06/2020 Alexandria University; 
Science, Technology 
& Innovation Funding 
Authority (STIFA), Egypt

4 NCT04422509/Holanda Produto biológico  lanadelumab Tratamento padrão Ainda não recrutando 09/06/2020 Radboud University; Takeda

5 NCT04421027/EUA Antineoplásico  Baricitinibe Placebo Ainda não recrutando 09/06/2020 Eli Lilly and Company

6 NCT04420299/Espanha Anticoagulante Bemiparina em dose 
profilática

Bemiparina em 
dose terapêutica

Recrutando 09/06/2020 Fundación de investigación 
HM; Syntax for Science, S.L

7 NCT04420741/
Dinamarca

Medicamento para 
hipertensão arterial 
pulmonar

Iloprost Placebo Ainda não recrutando 09/06/2020 Pär Johansson; 
Rigshospitalet, Denmark

8 NCT04423861/Brasil Antiparasitário Nitaxozanida Placebo Ainda não recrutando 09/06/2020 Azidus Brasil; Farmoquimica 
S.A.; Hospital Casa de Saúde 
- Vera Cruz - Campinas - SP 
- Brazil

9 NCT04424056/França Antirreumático; 
Produto biológico; 
Antineoplásico

Anakinra e Ruxolitinibe; 
Tocilizumabe e 
ruxolitinibe 

Tratamento padrão Ainda não recrutando 09/06/2020 Assistance Publique 
Hopitaux De Marseille

10 NCT04420247/Brasil Antimalárico Cloroquina; 
Hidroxicloroquina

Tratamento padrão Suspended 09/06/2020 Centro de Estudos e 
Pesquisa em Emergencias 
Medicas e Terapia Intensiva

11 NCT04421508/EUA Terapia de suporte Óxido nítrico inalado Placebo Ainda não recrutando 09/06/2020 Bellerophon Pulse 
Technologies; Bellerophon
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

12 NCT04424134/
Federação Russa

Expectorante; diurético Bromexina e 
espirinolactona

Tratamento padrão Recrutando 09/06/2020 Lomonosov Moscow State 
University Medical Research 
and Educational Center

13 NCT04421664/EUA e 
Canada

Antimalárico Hidroxicloroquina como 
profilaxia

Placebo Recrutando 09/06/2020 McGill University Health 
Centre; Research Institute 
of the McGill University 
Health Centre; University 
of Manitoba; University 
of Alberta; University of 
British Columbia; McMaster 
University; Lawson Health 
Research Institute; Eastern 
Health; University of 
Minnesota

14 NCT04422561/Egito Antiparasitário Ivermectina como 
profilaxia

Sem comparador Recrutando 09/06/2020 Zagazig University

15 NCT04420364/EUA Imunomodulador Manutenção da 
imunossupressão

Redução da 
imunossupressão

Ainda não recrutando 09/06/2020

16 NCT04423042/Canadá Produto biológico  Tocilizumabe Sem comparador Ainda não recrutando 09/06/2020 University of Calgary; 
Hoffmann-La Roche
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 03/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 05/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 Nº49

BUSCA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 12 ARTIGOS

Não houve atualização na base ClinicalTrials.gov. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências: 
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3

NITAZOXANIDA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Por meio de uma revisão rápida da literatura, os autores procuraram identificar, avaliar 
sistematicamente e sumarizar as melhores evidências científicas disponíveis (até 29/05/2020), 
sobre a eficácia e a segurança da nitazoxanida (NTZ) no combate à COVID-19. Foram selecionados 
estudos realizados com pacientes (adultos e crianças) com suspeita ou diagnóstico confirmado de 
infecção por SARS-CoV-2, onde a nitazoxanida foi utilizada em monoterapia, ou em associação com 
outras intervenções, desde que fosse possível avaliar o efeito isolado da NTZ. Foram considerados 
nesta revisão rápida quaisquer desfechos clínicos (mortalidade, admissão em UTI, eventos adversos, 
necessidade de ventilação mecânica, etc.) e laboratoriais (marcadores inflamatórios, exames de 
imagens, etc.), conforme relatados nos estudos incluídos. A partir da busca realizada em 3 bases de 
dados gerais, 2 bases de literatura cinzenta e 2 bases de registros de ensaios clínicos, 1777 referências 
foram encontradas. Após seleção, eliminação das duplicatatas, e leitura do título e resumo dos artigos, 
19 referências tiveram o texto completo avaliado. Dessas, 6 foram excluídas com justificativas, e 13 
referências foram incluídas nas análises de interesse (2 estudos in vitro concluídos e 11 ensaios clínicos 
em andamento). Segundo os autores, os dois estudos in vitro mostram possível ação da NTZ contra 
SARS-CoV-2. Em um deles, observou-se que a NTZ apresentou atividade contra células infectadas 
por SARS-CoV-2 em concentrações micromolares baixas (EC50 = 2,12 μM), de modo que os autores 
consideram adequado investigar o uso deste fármaco no tratamento da COVID-19. Onze estudos com 
o objetivo de avaliar a eficácia e segurança da nitazoxanida no tratamento da COVID-19 estão em 
andamento. Desses, apenas três estão recrutando, e os demais ainda não iniciaram o recrutamento 
dos participantes. Oito estudos têm previsão de término entre os meses de junho a dezembro de 
2020, enquanto três deles estão em um horizonte mais distante, com finalização mais próxima 
estimada para maio de 2022. Por fim, os autores concluem que, diante da inexistência de evidências 
acerca da eficácia e segurança da nitazoxanida, ainda não é possível fazer recomendações sobre o uso 
desta intervenção no tratamento da COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 09/16 critérios foram atendidos. Três (3/16) critérios não foram 
aplicáveis, pois não foi realizada metanálise. Não há declaração explícita de que 
os métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, nem 
justificativas para possível desvio significativo do protocolo. As informações 
sobre o uso de uma estratégia abrangente de pesquisa bibliográfica foram 
parcialmente fornecidas. Não há informação sobre a extração dos estudos 
ter sido feita em duplicata. Por fim, os autores não relataram as fontes de 
financiamento para os estudos incluídos nesta revisão.
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ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES (AINES)
COORTE \ DINAMARCA

Trata-se de uma coorte conduzida na população dinamarquesa, baseada em registros de saúde 
do país, cujo objetivo é verificar se o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) antes da 
infecção por SARS-CoV-2 está associado a desfechos adversos e mortalidade em comparação ao não 
uso de AINEs. Os participantes foram indivíduos que testaram (PCR) positivo para SARS-CoV-2 entre 
27 de fevereiro de 2020 e 29 de abril de 2020. Os indivíduos considerados tratados foram aqueles 
que tinham prescrição de AINE até 30 dias antes do teste de SARS-CoV-2. O principal desfecho foi a 
mortalidade em 30 dia. Os desfechos secundários foram hospitalização, internação em unidade de 
terapia intensiva (UTI), ventilação mecânica e terapia renal de substituição nos casos de insuficiência 
renal aguda até 14 dias após o teste para SARS-CoV-2. Um total de 9.236 indivíduos positivos 
para SARS-CoV-2 foram elegíveis. A idade média na coorte do estudo foi de 50 anos e 58% eram 
do sexo feminino. Do total incluído, 248 (2,7%) receberam prescrição de AINE dentro de 30 dias 
antes da data do teste, 535 (5,8%) morreram em 30 dias, 16% foram hospitalizados em 14 dias, 3,1% 
foram internados em UTI, 2,5% receberam ventilação mecânica e 0,7% receberam terapia renal de 
substituição. Em comparação com os não usuários, os usuários de AINEs eram mais velhos (mediana 
de 55 anos vs. 49 anos) e mais propensos a ter um histórico de sobrepeso ou obesidade (13% vs. 
9%) e indicações médicas frequentes para o uso de AINEs, como osteoartrose (19% vs. 12%), artrite 
reumatoide (7% vs. 3%) e opioides prescritos no ano anterior à data da amostragem (24% vs. 11%). 
Nas análises pareadas, o tratamento com AINEs não foi associado à mortalidade em 30 dias (RR 1,02, 
IC 95%, 0,57 a 1,82; RD 0,1%, IC 95% -3,5% a 3,7%), aumento do risco de hospitalização (RR 1,16, IC 
95%, 0,87 a 1,53; RD 3,3%, IC95%, -3,4% a 10%), internação na UTI (RR 1,04, IC 95%, 0,54 a 2,02; RD 
0,2%, IC 95%, -3,0% a 3,4%), ventilação mecânica (RR 1,14, IC 95%, 0,56 a 2,30; RD 0,5%, IC 95%, -2,5% 
a 3,6%) ou necessidade de terapia renal de substituição (RR 0,86, IC 95%, 0,24 a 3,09; RD -0,2%, IC 
95%, -2,0% a 1,6%). Assim, os autores concluem que, apesar de algumas limitações do estudo, o uso 
de AINEs não foi associado a um risco aumentado de mortalidade em 30 dias ou a desfechos adversos 
em pacientes infectados com SARS-CoV-2 nesta coorte de pacientes dinamarqueses.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
06/11 critérios foram atendidos. Ainda que a exposição (uso de AINE) tenha 
sido medida de maneira semelhante para atribuir os pacientes aos grupos 
expostos e não expostos, o critério utilizado não é confiável, pois o fato de ter 
uma prescrição de AINE registrada não permite afirmar que o paciente fez o uso 
medicamento no período do estudo. Além disso, indivíduos que fizeram uso 
de ibuprofeno, possivelmente, não foram contabilizados, já que na Dinamarca 
esse é o único AINE que não necessita de prescrição controlada. O tempo de 
acompanhamento de 30 dias para mortalidade e 14 dias para hospitalização 
em UTI, ventilação mecânica e terapia renal de substituição podem não ter 
sido suficientes, visto a complexidade da doença e história natural ainda não 
conhecida. Não há informação se houve seguimento incompleto ou perda de 
dados para a conclusão dos desfechos. Os próprios autores alertam que, embora 
vários fatores de confusão tenham sido identificados e considerados nas análises, 
ainda descrevem outras particularidades do sistema administrativo de saúde 
dinamarquês que podem trazer esses fatores confundidores para o estudo.
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TOCILIZUMABE
COORTE \ ESPANHA

Neste estudo observacional, os autores investigaram a associação entre o uso do tocilizumabe 
(TCZ) e a mortalidade, em uma grande coorte de pacientes com COVID-19, hospitalizados na Espanha. 
A hipótese foi de que o uso de TCZ estaria associado a um menor risco de morte e seria influenciado 
pelos níveis basais de marcadores de inflamação sistêmica (proteína C reativa - PCR). O desfecho 
primário foi o tempo desde o primeiro dia de hospitalização até a morte. O desfecho secundário 
foi um evento composto, incluindo admissão na UTI ou morte (UTI/morte). Dos 1.229 pacientes 
incluídos nas análises, 260 (21%) receberam uma dose total mediana de 600 mg (IQR 600-800 mg) 
de TCZ (grupo teste), enquanto que 969 pacientes que não receberam o TCZ, constituíram o grupo 
controle. A primeira dose foi administrada em uma mediana de tempo de 4 (IQR 3–5) dias a partir 
da internação. Um total de 181 pacientes (14,7%) morreram, 82 (6,7%) foram admitidos em UTI e 
186 (15,1%) tiveram um desfecho composto UTI/morte. Na análise estatística não ajustada, o TCZ foi 
associado a um maior risco de morte (HR 1,53, IC 95% 1,20–1,96, p = 0,001) e UTI/morte (HR 1,77, IC 
95% 1,41–2,22, p < 0,001). No entanto,esse efeito desapareceu nas análises ajustadas, nas quais se 
observou uma interação significativa entre o uso de TCZ e os valores de PCR (p = 0,023 e p = 0,012 para 
os desfechos primários e secundários, respectivamente). Nos modelos ajustados, o TCZ foi associado 
à redução do risco de morte (aHR 0,34, IC 95% 0,16–0,72, p = 0,005) e UTI/morte (aHR 0,38, IC 95% 
0,19–0,81, p = 0,011) entre os pacientes com PCR inicial > 150 mg/L, mas não entre aqueles com 
PCR ≤ 1 50 mg/L. Como conclusão, os autores informaram que o uso do TCZ no combate à COVID-19 
foi associado a um menor risco de morte ou admissão em UTI para pacientes com níveis mais altos 
de PCR. Destacam que, embora os resultados de ensaios clínicos em andamento sejam importantes 
para estabelecer a segurança e eficácia do TCZ no tratamento de pacientes com COVID-19, os autores 
defendem que os achados dessa coorte têm implicações no delineamento de ensaios clínicos futuros, 
e apoiam o uso de TCZ em indivíduos com níveis mais elevados de PCR.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
08/11 critérios foram atendidos. Embora a exposição (uso do TCZ) tenha sido 
medida de maneira semelhante para atribuir os pacientes aos grupos expostos 
e não expostos, não fica claro, nesta coorte, se essa exposição foi medida de 
maneira válida e confiável. Não há informação sobre o tempo de seguimento 
dos pacientes, nem se esse seguimento foi completo para todos os pacientes 
incluídos. Os próprios autores alertam que, embora vários fatores de confusão 
tenham sido identificados e considerados nas análises, devido ao modelo 
observacional do estudo, há ainda a possibilidade de confusão não medida. 
Uma vez que o TCZ tem como alvo o receptor de IL-6 (anti IL-6), o uso das 
concentrações basais desse marcados inflamatório (IL-6), em vez da PCR, 
poderia ter ajudado a discriminar melhor a população que mais se beneficia 
com o tratamento com TCZ. Por fim, alerta-se que o artigo em questão é um 
estudo preprint, que não foi revisado por pares, o que pode explicar o fato de 
que alguns dados dos desfechos apresentados no resumo do artigo diferem 
daqueles descritos na sessão de resultados.
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6

INTERFERON-ALFA 2B
COORTE \ CUBA

Nesta coorte prospectiva e multicêntrica, 814 pacientes diagnosticados com COVID-19 foram 
avaliados de acordo com o tratamento recebido: 761 pacientes receberam o protocolo cubano 
(lopinavir/ritonavir, 250 mg, duas vezes ao dia, por 30 dias e cloroquina, 150 mg, duas vezes ao dia, 
por 10 dias) + interferon-α2b (IFN), administrado por injeção intramuscular, 3 milhões de UI (unidade 
internacional), 3 vezes por semana, durante 2 semanas, e 53 pacientes foram tratados apenas com o 
protocolo cubano. O desfecho primário foi a alta hospitalar (ausência de sintomas clínicos/radiológicos 
e vírus não detectável por RT-PCR). O desfecho secundário foi a taxa de mortalidade (número de 
mortes confirmadas dividido pelo número de casos confirmados). A idade média de todos os pacientes 
foi de 44,3 anos. No entanto, os pacientes não tratados com IFN foram significativamente mais 
velhos do que os tratados com IFN (p < 0,01). Além disso, tinham maior incidência de comorbidades, 
como pressão alta e diabetes (p < 0,01). Até o momento da publicação do artigo, 639 pacientes 
permaneciam hospitalizados, deste modo a análise da alta hospitalar foi realizada com 175 pacientes. 
Para indivíduos com desfechos conhecidos, a proporção da alta hospitalar foi maior no grupo tratado 
com IFN do que no grupo sem IFN (95,4% vs. 26,1%, p = 0,01). De acordo com a estimativa por Odds 
Ratio, um indivíduo tratado com IFN teve 58,7 vezes mais chances de se recuperar do que indivíduos 
tratados sem IFN. As taxas de mortalidade entre os grupos também tiveram diferenças significativas, 
seja na avaliação da taxa na população geral (IFN = 0,9% e sem IFN = 32,1%, p = 0,01) ou da taxa de 
pacientes em estado crítico (IFN = 21,9% e sem IFN = 48,6%, p = 0,05). De acordo com os autores, 
este estudo apresenta evidências de eficácia do IFN-α2b como tratamento antiviral para COVID-19.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
8 de 11 critérios foram atendidos. Fatores de confusão não foram relatados no 
estudo. Além disso, o tempo de acompanhamento da terapia não foi suficiente, 
uma vez que quase 80% dos pacientes recrutados inicialmente não foram 
avaliados. Vale ressaltar que este estudo ainda não foi avaliado por pares.

TOCILIZUMABE
COORTE \ ITÁLIA

Nesta coorte retrospectiva, 24 pacientes diagnosticados com COVID-19 foram submetidos ao 
tratamento com tocilizumabe (TCZ) por via intravenosa (8 mg/kg). A taxa de interleucina-6 (IL-6) 
foi medida 24-48 horas antes e 48 horas após a infusão de TCZ. Dezoito pacientes se recuperaram 
e receberam alta, enquanto seis pacientes morreram. Não houve diferenças entre os grupos dos 
pacientes que sobreviveram e dos que foram a óbito em relação ao gênero (% de homens, 83,3 e 66,7, 
p = 0,1), idade (65,8 ± 8,2 68,8 ± 9,4, p = 0.45), peso (84,1 ± 11,7 e 88,7 ± 15,1 kg, p = 0.47) e tempo 
de início do tratamento com TCZ (8,5 ± 3,6 e 7,7 ± 4,1 dias, p = 0,65) e outras informações clínicas e 
laboratoriais. A avaliação da IL-6 basal não demonstrou diferença significativa entre os grupos [63,5 
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7

(50,7–140) e 171 (30,5–626,5), p = 0.41]. Contudo, os níveis séricos de IL-6, 24–48h após tratamento 
com TCZ foram significativamente maior nos pacientes não sobreviventes do que nos sobreviventes 
[2398,5 (430,5–9372) pg/mL versus 290,5 (58,5–1305,5) pg/mL, p = 0,022)]. A IL-6 sérica pós-TCZ 
mostrou uma boa capacidade de discriminar sobreviventes de não sobreviventes, de acordo a análise 
da curva de probabilidade (AUC 0,815 IC 95% 0,63–0,99, p = 0,02). Os autores concluem que os 
resultados, embora preliminares, podem auxiliar no tratamento de casos graves de COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Neste estudo, não houve grupo controle. 
Fatores de confusão não foram relatados no estudo. Outra limitação do estudo 
é o tamanho amostral diminuto.

TOCILIZUMABE
CASO-CONTROLE \ FRANÇA

O objetivo do estudo de caso-controle foi avaliar o efeito do tocilizumabe na mortalidade e 
ventilação mecânica em pacientes com pneumonia grave por COVID-19. Os autores realizaram 
análises de pareamento por escore de propensão, regressão de Cox e análises de ponderação de 
escore de probabilidade inversa (IPSW). Os autores basearam suas conclusões na concordância das 
três análises. Os pacientes foram comparados entre aqueles que receberam tocilizumabe (única 
injeção IV, 400 mg) e aqueles que não receberam (controle). O desfecho primário foi composto de 
mortalidade por todas as causas e ventilação mecânica invasiva. O seguimento foi de 28 dias após a 
inclusão e foi completo para todos os pacientes. No total, 106 pacientes tratados com tocilizumabe 
foram incluídos e comparados a 140 pacientes controle. Na coorte geral (n = 246), os pacientes do 
grupo tocilizumabe eram mais jovens do que os do grupo controle, mais deles tinham status de 
engajamento total, mais foram tratados com antibióticos e com corticosteroides. A correspondência 
do escore de propensão resultou em 84 pares de pacientes (168 pacientes na coorte pareada). Na 
coorte combinada (n = 168), o tocilizumabe foi associado a menos eventos (HR = 0,49 [IC95%: 0,30-
0,81], p = 0,005). Na coorte geral (n = 246), a análise de Cox mostrou que tocilizumabe foi associado 
de forma independente a menor incidência do desfecho (HR ajustado = 0,34 [IC95% = 0,22-0,52], p 
< 0,0001). O IPSW confirmou a associação protetora entre o tocilizumabe e o desfecho primário (p < 
0,0001). Ao considerar a mortalidade por todas as causas, na coorte pareada (n = 168), o tocilizumabe 
foi associado a menos mortes (HR = 0,42 [IC 95%: 0,22-0,82], p = 0,008). Na coorte geral (n = 246), a 
análise de Cox produziu uma associação protetora independente entre tocilizumabe e mortalidade 
(HR ajustado = 0,29 [IC 95% = 0,17-0,53], p < 0,0001). A análise IPSW foi concordante (p < 0,0001). 
Os autores concluíram que a dose única de tocilizumabe 400 mg foi associada a menor mortalidade e 
necessidade de ventilação mecânica em pacientes hospitalizados com pneumonia grave por COVID-19. 
Destacam que os resultados justificam mais ensaios clínicos para confirmação e validação da dose.6
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8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control Studies, 
10 de 10 critérios foram atendidos. Trata-se de uma análise robusta que usou 3 
diferentes métodos estatísticos para tratar de fatores de confusão, além de análises 
de sensibilidade. Entre as limitações citadas pelos autores, estão a natureza de 
centro único do estudo, o que requer validação externa e a possibilidade de haver 
fatores de confusão residuais. Ademais, a pressão parcial arterial de oxigênio não 
estava disponível para todos os pacientes, por isso, os autores usaram a relação 
SpO2/FiO2 para avaliar a disfunção respiratória. O uso de ventilação não invasiva 
e oxigenoterapia mudou durante o estudo. Finalmente, os autores não analisaram 
sistematicamente a IL-6, que seria uma informação relevante.

ARGATROBAN (ANTICOAGULANTE)
SÉRIE DE CASOS \ REINO UNIDO

A COVID-19 é uma doença altamente protrombótica. A incidência de trombose em pacientes com 
COVID-19 varia consideravelmente, dependendo do regime do anticoagulante, da gravidade da doença 
e de fatores de risco adicionais. A fisiopatologia da trombose na COVID-19 é provavelmente multifatorial 
e a alta taxa de trombose parece ser causada por inflamação endotelial e fatores de coagulação elevados, 
como fibrinogênio e fator VIII. A deficiência de antitrombina (AT) pode resultar numa falha em alcançar 
a anticoagulação, mesmo em uso de heparina ultra-fracionada (HUF) ou da heparina de baixo peso 
molecular (HBPM). A manutenção da concentração de 50 UI/dL de AT é necessária para alcançar o efeito 
de anticoagulação no uso de HUF. Neste artigo, os autores discorrem sobre 10 pacientes com COVID-19 
em estágio grave, resistentes à heparinização (HBPM) devido aos níveis reduzidos de AT. Dos dez 
pacientes, nove tiveram trombose confirmada na admissão hospitalar, embora estivessem em uso de 
HBPM. A mediana de idade foi 44.5 (22-61) e 9/10 pacientes eram do sexo masculino. Todos os pacientes 
foram ventilados mecanicamente e oito deles necessitaram de oxigenação extracorpórea por membrana 
(ECMO). Na admissão, iniciaram o uso de HUF (12 u/kg/hora – infusão) e mantida no nível 0,3-0,7 anti-
Xa u/mL. Na UTI foram mensuradas as concentrações de AT, que estavam reduzidas. A administração de 
argatroban foi iniciada nos pacientes (0,3 microgramas/kg/min) e gradualmente aumentada para alcançar 
o ATTP (tempo de tromboplastina parcial ativada) entre 47-78 segundos. O argatroban é um inibidor da 
trombina e exerce seu efeito anticoagulante independente da AT. As concentrações de antitrombina 
foram gradualmente sendo reestabelecidas nos pacientes recuperados da COVID-19, e permaneceram 
baixas para pacientes que faleceram. Embora o nível do dímero-d tenha sido elevado, consistente com 
a COVID-19, não havia outras evidências que sugerissem coagulação intravascular disseminada, pois o 
tempo de protrombina, a contagem de plaquetas e os níveis de fibrinogênio estavam dentro dos limites 
da normalidade em todos os 10 pacientes. Os autores concluem que a deficiência de AT pode ser grave, 
e pode contribuir para o desenvolvimento de trombose. Informam que uma alternativa à terapia de 
anticoagulação que independa das concentrações de AT poderá melhorar esses desfechos. Sugerem 
que sejam realizadas as mensurações de AT, e que nas estratégias de anticoagulação, sejam levados 
em consideração os pacientes resistentes à heparina na COVID-19. Por fim, os autores reiteram que os 
dados do estudos são limitados e não respondem sobre a eficácia e segurança do argatroban.7
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9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 6 de 
10 critérios foram atendidos, e 1 de 10 critério não foi aplicável. Os autores não 
descreveram de forma clara sobre o diagnóstico de confirmação da COVID-19, 
embora afirmassem que todos os pacientes avaliados tinham a doença. Os 
autores não descreveram claramente se a inclusão dos pacientes se deu de 
forma consecutiva ou não, e se a inclusão destes foi completa. As fragilidades 
apontadas pelo autor incluem um número pequeno da amostra e a habilidade 
limitada em detectar eventos adversos.

CORTICOSTEROIDES
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se do relato do caso de uma mulher, 66 anos, com histórico médico de doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), hipotiroidismo e uso contínuo de fluticasona e salmeterol. Paciente foi 
internada por baixa saturação de oxigênio, lesões pulmonares em vidro fosco, além de febre e aumento 
da frequência cardíaca e respiratória, sendo diagnosticada com COVID-19 por RT-PCR. No quarto dia 
de internação, houve necessidade de suporte respiratório e aumento de marcadores inflamatórios 
e foi iniciado tratamento com metilprednisolona IV. No dia 18 de internação, enquanto ainda exigia 
uma quantidade significativa de oxigênio, mas com melhora dos parâmetros inflamatórios com os 
corticosteroides, a paciente desenvolveu febre e a hemocultura indicou presença bacteriana. Foi 
iniciado o tratamento trimetoprim/sulfametoxazol antecipando possibilidade de infecção por Listeria. 
Com a identificação de Bacillus cereus/thuringiensis, a paciente foi colocada em vancomicina que teve 
que ser substituída por daptomicina após 12 dias por insuficiência renal aguda. A paciente recebeu 
alta hospitalar com cânula nasal de oxigênio após 25 dias de internação. O autor atribui a infecção à 
imunossupressão causada pelo uso contínuo de esteroides.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
5/8 critérios foram atendidos. Como limitação, o autor não descreve as 
características demográficas da paciente em detalhes, não descreve a condição 
clínica em detalhes ou menciona dose ou regime dos tratamentos oferecidos.

VACINAS
REVISÃO NARRATIVA \ VIETNÃ

Teoricamente, com base na estrutura do SARS-CoV-2, existem 3 abordagens principais do 
desenvolvimento de vacinas: com a presença de todo o vírus, com suas subunidades ou somente o 
seu ácido nucleico. As vacinas “vivas” com vírus inteiros atenuados ou inativos é uma técnica clássica 
de vacinação. A Codagenix empregou tecnologias de desoptimização viral para sintetizar vacina 
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10

com vírus vivo e permite que vários candidatos a vacina sejam desenvolvidos rapidamente contra 
o SARS-CoV-2. A Johnson & Johnson utilizou o vetor adenoviral AdVac® da Janssen, semelhante à 
plataforma de vacina contra o Ebola, e o desenvolveu na tecnologia da linha celular PER.C6 ®. Sua 
imunogenicidade inata e capacidade de ativar receptores toll-like (TLRs) como 3, 7, 8 e 9 é um grande 
benefício de vacinas com o vírus inteiro. A vacina ChAdOx1 nCoV-19, estudado na Universidade de 
Oxford, é um adenovírus seguro, pois foi projetado para não se desenvolver no corpo humano e 
modificado geneticamente para produzir uma proteína como a proteína S do vírus SARS-CoV-2. O 
adenovírus produz a proteína spike, que é o antígeno de superfície SAR-CoV-2, e após entrar no corpo 
humano, ocorre a produção de anticorpos anti-SARS-CoV-2. A imunização a partir da produção de 
vacinas contendo o ácido nucleico do vírus iniciou em 1993 e hoje muitas empresas, como a Inovio 
Pharmaceuticals (vacinas com DNA) Moderna Therapeutics (Vacina de RNA) e Curevac (vacina de RNA), 
estão produzindo esses tipos de vacinas. A Inovio está com estudos pré-clínicos da vacina de DNA que 
estimula as células T, fornecendo plasmídeos de DNA, contendo as proteínas spike do vírus SARS-
CoV-2. As vacinas produzidas com subunidades dependem de uma reação imune à proteína S-spike, 
bem como é importante evitar o acoplamento dessa subunidade ao receptor da enzima conversora 
de angiotensina 2 (ECA2) nas células do hospedeiro. Há também a produção da vacina de subunidade 
composta, exclusivamente, pelo domínio de ligação (RBD) à proteína S do vírus SARS-CoV-2. A Clover 
Biopharmaceuticals produz uma vacina de subunidade composta pela proteína S trimerizada do 
SARS-CoV-2, empregando a tecnologia Trimer-Tag®. A empresa Novavax criou uma nanopartícula 
imunogênica, semelhante ao vírus, baseada na expressão da proteína S recombinante. Os autores 
informam que essas vacinas estão em fases diferentes de desenvolvimento, e que ainda serão 
submetidas aos testes inerentes ao seu desenvolvimento clínico, antes de serem registradas. Alertam 
que, pelo contexto de urgência da pandemia, e sem tempo hábil para considerar detalhadamente os 
riscos à saúde dessas vacinas, seu uso poderá trazer inconvenientes injustificados.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Trata-se de uma descrição do panorama global e uma atualização no 
desenvolvimento das vacinas para a COVID-19. O artigo traz, de forma pontual, 
o nome das empresas fabricantes, a fim de contextualizar o tipo de tecnologia 
que cada uma delas está desenvolvendo as vacinas, a partir das três abordagens 
apresentadas. O detalhe sobre a fase de desenvolvimento que essas vacinas se 
encontram não foi descrito claramente.

HEPARINA
REVISÃO NARRATIVA \ FRANÇA

Sabe-se que pacientes acometidos pela COVID-19 e que desenvolvem coagulopatia apresentam 
quadro clínico desproporcionalmente pior do que aqueles que não desenvolvem. Esta revisão 
narrativa resume as evidências atuais sobre coagulopatia por COVID-19 e fornece orientações sobre 
o tratamento para essa condição, recomendadas por academias científicas e sociedades da área. 
De acordo com os marcadores de coagulação na admissão e no acompanhamento, a orientação 
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11

fornecida reforça a necessidade de uma estratificação de risco, considerando os parâmetros de 
dímero D, tempo de protrombina e contagem de plaquetas. Em terapia intensiva, deve-se incluir 
parâmetros de fibrinogênio. Com relação às opções antitrombóticas disponíveis, recomenda-se 
heparina de baixo peso molecular (HBPM), em dose profilática, para todos os pacientes (incluindo 
não críticos) que internarem por COVID-19. Essa recomendação é válida somente na ausência 
de contra-indicações (sangramento ativo e/ou contagem de plaquetas menor que 25 × 109/L). A 
terapia com heparina tem várias vantagens: (i) representa uma terapia anticoagulante facilmente 
disponível; (ii) efeitos anti-inflamatórios incrementais foram relatados e podem mitigar tempestades 
de citocinas em pacientes graves com COVID-19; (iii) modelos experimentais relataram um potencial 
papel antiviral da heparina ainda a ser confirmado na prática clínica e no cenário da infecção por 
SARS-CoV-2; e (iv) atualmente não há evidências de ensaios clínicos randomizados de que qualquer 
terapia em potencial melhore o prognóstico de pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. 
No entanto, lacunas nas evidências para o tratamento da coagulopatia relacionada à COVID-19 ainda 
permanecem. Mesmo tendo evidências substanciais sugerindo que a heparina pode ser benéfica 
em pacientes de alto risco com COVID-19, muito pouco se sabe sobre tratamento ambulatorial e 
a tromboprofilaxia prolongada após a hospitalização para essa doença. Os autores concluem que a 
relação entre COVID-19 e trombogênese parece intrincada, complexa e ainda pouco compreendida. 
A heparina representa o regime tromboprofilático e antitrombótico ideal endossado pelas diretrizes 
contemporâneas para pacientes hospitalizados por COVID-19. Contudo, é urgente e necessária uma 
orientação sobre tromboprofilaxia para pacientes ambulatoriais com COVID-19. Por fim, estudos in 
vitro visando definir propriedades anti-inflamatórias e inibição viral da heparina perante a COVID-19 
representam um assunto atraente para pesquisas futuras.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Trata-se de uma revisão abrangente sobre as evidências atuais, 
epidemiologia, características clínicas, fisiopatologia e orientações sobre o 
tratamento da coagulopatia por COVID-19. O artigo fornece recomendações 
contemporâneas dos consensos internacionais sobre o uso da heparina de 
baixo peso molecular para pacientes de alto risco e internados por COVID-19. 
Porém, como os próprios autores alertam, há uma necessidade urgente de 
recomendações para tromprofilaxia em ambiente ambulatorial, assim como de 
pesquisas para compreender melhor a coagulopatia nessa situação e potenciais 
propriedades da heparina no tratamento de COVID-19.

CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ ALEMANHA

Trata-se de uma revisão narrativa que discorre sobre um possível tratamento da COVID-19 
com células tronco mesenquimais (CTM) e sobre possíveis complicações de seu uso, uma vez que 
a via de escolha tem sido a intravenosa. Os autores discorrem que ainda não está claro se a infusão 
intravenosa é uma via segura e eficaz, uma vez que os produtos baseados em CTM expressam 
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concentrações variáveis de fator tecidular altamente procoagulante (TF/CD142), comprometendo o 
perfil de hemocompatibilidade e segurança das células. Além disso, relatam que é preocupante que 
infusões intravenosas de produtos CTM mal caracterizados com expressão alta de TF/CD142 possam 
desencadear coagulação sanguínea na COVID-19 e em outras populações vulneráveis de pacientes 
e promover risco maior de tromboembolismo. Assim, defendem que é fundamental usar apenas 
CTM bem caracterizadas e seguras, mesmo nos tratamentos mais urgentes e experimentais. Ademais, 
propõem três etapas para mitigar o risco para pacientes vulneráveis: (1) que sejam seguidas diretrizes 
clínicas atualizadas para o transplante de células e tecidos; (2) que sejam atendidos critérios mínimos 
(e atualizados) para a caracterização da terapêutica celular; e (3) que sejam aplicadas protocolos de 
terapia celular atualizadas que reflitam as necessidades específicas dos pacientes.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Os autores apontam 
características importantes que devem ser consideradas no uso de CTM para o 
tratamento da COVID-19, sobretudo no que concerne fatores de coagulação. Uma 
vez que o curso clínico mais grave da COVID-19 frequentemente está associado 
a maior risco de tromboembolismo, os fatores apontados pelos autores são 
relevantes. Contudo, destaca-se que as diretrizes e rotinas para utilização de 
terapias celulares e transplantes são diferentes para cada país, o que reflete um 
maior cuidado ao interpretar e aplicar as sugestões feitas pelos autores.

LOPINAVIR/RITONAVIR; CLOROQUINA/AZITROMICINA
ESTUDO DE FARMACOCINÉTICA (MODELAGEM) \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores realizaram simulação para predizer o efeito da combinação de medicamentos 
no prolongamento do intervalo QT, para avaliar o risco de arritmias ventriculares em pacientes 
com COVID-19. Dessa forma, realizou-se simulações para prever os efeitos do lopinavir, ritonavir, 
cloroquina e azitromicina nos potenciais de ação (PA) por meio de modelagem. As alterações 
específicas das drogas e dependentes da concentração nas correntes iônicas foram aplicadas a um 
modelo matemático do miócito endocárdico ventricular humano. As simulações realizadas com cada 
medicamento mostram que todos os medicamentos podem induzir prolongamento substancial de PA 
em altas concentrações, com o lopinavir causando os efeitos mais dramáticos. Simulou-se os efeitos 
combinados de lopinavir + ritonavir e cloroquina + azitromicina. Para incorporar as concentrações 
clínicas de medicamentos, os autores examinaram estudos quantitativos de farmacocinética. 
As simulações com um modelo desenvolvido para a terapia com lopinavir + ritonavir preveem 
concentrações mais altas de lopinavir com terapia combinada do que com a monoterapia. Isso 
ocorre devido às interações farmacocinéticas, nas quais o ritonavir inibe a depuração do lopinavir. Em 
seguida, foram realizadas simulações em uma população virtual para prever como as concentrações 
plasmáticas de medicamentos variam. Para a terapia combinada de cloroquina + azitromicina, as 
simulações preveem que as concentrações de azitromicina geralmente permanecem abaixo dos níveis 
reportados de IC50, enquanto as concentrações de cloroquina no coração podem exceder os valores 
de IC50 e bloquear os canais de íons. Os autores também realizaram simulações para prever como as 
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diferenças sexuais e as doenças cardíacas pré-existentes podem influenciar o prolongamento da PA 
causado pelas terapias para COVID-19. As populações virtuais eram de homens saudáveis, mulheres 
saudáveis, homens com insuficiência cardíaca e mulheres com insuficiência cardíaca. Simulações 
de lopinavir + ritonavir e cloroquina + azitromicina preveem que o prolongamento da PA é maior 
no grupo de insuficiência cardíaca feminina. No geral, os resultados da simulação indicam que os 
tratamentos propostos para a COVID-19 trazem risco cardíaco, e deve-se ter cuidado ao desenvolver 
terapias combinadas. As simulações sugerem que o prolongamento da PA é principalmente causado 
pelo lopinavir ou cloroquina nos dois esquemas de terapia combinada. As simulações de populações 
virtuais sugerem que mulheres com cardiopatia terão maior risco de arritmia.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
de modelagem farmacocinética/farmacodinâmica. Em leitura crítica, os autores 
basearam suas simulações em dados publicados, mas não monitoraram 
pacientes hospitalizados. Ademais, trata-se de um modelo muito específico 
em miócitos ventriculares humanos, e não está certo qual a validade externa 
desses dados. São necessários estudos clínicos para comprovar os resultados.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 03/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 05/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°50

BUSCA REALIZADA ENTRE 11 E 12 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS E 26 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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3

DIVERSAS MOLÉCULAS
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL E CANADÁ

O reposicionamento terapêutico de medicamentos, indicados para o tratamento de outras 
doenças, é a estratégia adotada neste momento, em casos de infecção por SARS-CoV-2. Neste 
artigo, os autores realizaram uma revisão sistemática a fim identificar os medicamentos que estão 
sendo utilizados no contexto do reposicionamento terapêutico, no tratamento da COVID-19. Foram 
selecionados 12 artigos (4 estudos observacionais, 1 estudo clínico randomizado e controlado, 2 
estudos in vitro e 5 estudos in silico). Identificou-se um total de 57 medicamentos que mostraram 
alguma evidência de atividade antiviral contra o SARS-CoV-2 . Os antivirais, especialmente os anti-
retrovirais, foram a classe de agentes terapêuticos mais frequentemente estudada (30%; 17/57). No 
entanto, a atividade de fármacos antitumorias (16%; 9/57), antimaláricos (7%,4/57), antibacterianos 
(5%; 3/57), anticoagulantes (3,5%; 2/57), anti-inflamatórios (3,5%; 2/57), inibidor da fosfodiesterase 
(PDE) (3,5%; 2/57), anti-reumáticos (3,5%; 2/57), sedativo-hipnótico (3,5%; 2/57), além de agentes 
anti-insuficiência venosa (3,5%; 2/57), também foram investigados no âmbito do reposicionamento 
terapêutico na COVID-19. As evidências de atividade antiviral foram encontradas nos seguintes estudos: 
53% (30/57) dos estudos com modelos teóricos (in silico), 39% (22/57) dos fármacos apresentaram 
efeito anti-COVID-19 em ensaios clínicos, e 10% (6/57) dos fármacos mostraram evidências anti-SARS-
CoV-2 na prática clínica. Além disso 19% (11/57) dos medicamentos apresentados demonstraram 
atividade antiviral in vitro. Sobre os ensaios clínicos de reposicionamento terapêutico, a maioria dos 
medicamentos está na fase clínica II (36%; 8/22), ou III (27%; 6/22). Apenas sete drogas (cloroquina, 
tetrandrina, umifenovir (arbidol), carrimicina, danoprevir, lopinavir/ritonavir) estão na fase IV dos 
ensaios clínicos. Os autores concluem que foram identificadas 57 moléculas com potencial antiviral 
para SARS-CoV-2, e destes, seis drogas (lopinavir/ritonavir, umifenovir (arbidol), remdesivir, cloroquina 
e hidroxicloroquina) mostraram resultados promissores em ensaios pré-clínicos, além de diminuírem 
clinicamente os sintomas do COVID-19. Por fim, os autores informam que o reposicionamento 
terapêutico de medicamentos deve ser visto como estratégia de tratamento para infecções por SARS-
CoV-2 somente após a comprovação da eficácia, a partir de estudos clínicos randomizados.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 7/16 critérios foram atendidos e 3/16 critérios são foram aplicáveis 
porque não foi realizada metanálise. Os autores não fazem menção de registro 
prévio do protocolo da revisão e métodos de revisão estabelecidos antes da 
realização da revisão, nem justificativas para possível desvio significativo do 
protocolo. A estratégia de busca, de acordo com os autores, está em material 
suplementar, embora não disponível. Não houve menção sobre a língua utilizada 
para seleção dos artigos. As fontes de financiamento dos estudos selecionados 
não estavam descritas. Há uma breve descrição das justificativas dos estudos 
excluídos. Muitos dos estudos incluídos foram pré-clínicos e observacionais 
(relatos de casos), em que os autores não discutem o risco de viés, embora 
encorajem a realização de estudos clínicos randomizados.
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4

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA 
ANGIOTENSINA (IECA)
REVISÃO SISTEMÁTICA \ PORTUGAL

Nesta revisão sistemática, o autor buscou avaliar a mortalidade associada ao uso de inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina (IECA) em pacientes com COVID-19. Foram avaliados 19 artigos. Três 
estudos foram selecionados e utilizados para produzir as meta-análises. Esses três estudos envolveram 
um número total de 653 pacientes tratados com IECA e 3728 não tratados com IECA. O aumento da 
mortalidade foi associado ao uso de IECA no contexto da COVID-19 (usuários de IECA versus não-usuários; 
OR: 1,49; IC 95%: 1,18 a 1,87; p = 0,001). A mortalidade de pacientes tratados com bloqueadores dos 
receptores da angiotensina (BRA) não foi significativamente diferente de pacientes tratados com IECA (OR: 
0,98; IC95%: 0,74 a 1,30; p = 0,91). O autor conclui que o uso de IECA poderia atuar como um marcador 
de maior risco de mortalidade em pacientes com COVID-19 e defende que devem haver ensaios clínicos, a 
fim de estabelecer a segurança do uso de IECA no contexto da COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 5/16 critérios foram atendidos. Esta revisão sistemática tem muitas 
limitações: todas as extrações e análises realizadas por apenas uma pessoa; não 
houve registro do método a priori; o risco de viés ou heterogeneidade dos dados 
não foram avaliados em nenhum estudo; os estudos não foram descritos em 
detalhe e nem suas fontes de financiamento mencionadas. Os estudos avaliados 
são observacionais com uma heterogeneidade significativa entre eles. Portanto, 
os resultados apresentados por esta revisão devem ser avaliados com cautela.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ÍNDIA

Nesta revisão sistemática, os autores buscaram avaliar o efeito do tratamento com hidroxicloroquina 
na mortalidade em pacientes com COVID-19. Foram identificados 6 estudos observacionais que foram 
elegíveis conforme os critérios de seleção. Em todos os estudos, a hidroxicloroquina foi administrada como 
complemento ao tratamento padrão e o efeito foi comparado apenas ao tratamento padrão. Uma análise 
combinada observou 251 mortes em 1331 participantes do braço hidroxicloroquina e 363 mortes em 
1577 participantes do braço controle. Não houve diferença nas chances de eventos de mortalidade entre 
a hidroxicloroquina e o controle [OR: 1,25 (IC 95%: 0,65, 2,38); I2 = 80%]. Mesmo após teste considerando 
o risco de viés dos estudos avaliados, foi observada a mesma tendência da hidroxicloroquina não reduzir a 
mortalidade [OR: 0,95 (IC 95%: 0,44, 2,06); I2 = 85%]. As chances de mortalidade foram significativamente 
maiores em pacientes tratados com hidroxicloroquina + azitromicina do que em cuidados de suporte 
isolados [OR: 2,34 (IC 95%: 1,63, 3,34); I2 = 0%]. Os autores concluem que a análise conjunta de estudos 
publicados recentemente sugere que não há benefício adicional para reduzir a mortalidade em pacientes 
com COVID-19 quando a hidroxicloroquina é administrada como complemento ao tratamento padrão.3
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 11/16 critérios foram atendidos. Os autores não mencionaram: se 
o protocolo para a condução desta revisão foi registrado; se a seleção dos 
estudos ou a extração dos dados foi feita por mais de uma pessoa; a fonte 
de financiamento dos estudos analisados; e não proveram a lista dos estudos 
excluídos da análise, com os respectivos motivos de exclusão.

ANTIBIÓTICOS
REVISÃO SISTEMÁTICA \ CHINA

O objetivo desta revisão foi avaliar a eficácia e segurança de agentes antibióticos em crianças com 
COVID-19, bem como apresentar a situação atual do uso de antibióticos em infecções bacterianas 
secundárias em pacientes com COVID-19. Para tanto, os autores buscaram evidências na biblioteca 
Cochrane, Medline, Embase, Web of Science, CBM, Wanfang Data, CNKI e Google Scholar. Para avaliar 
a condição atual do uso de antibióticos e coinfecções bacterianas em pacientes com COVID-19, foram 
incluídos todas as séries de casos, relatos de casos e estudos descritivos relacionados à COVID-19. 
Também foram incluídos estudos que compararam os resultados entre pacientes que tomavam 
antibióticos e aqueles que não tomavam. Dois revisores extraíram os dados independentemente. Os 
desfechos primários foram mortalidade, duração da hospitalização e duração da febre. Os desfechos 
secundários incluíram a absorbância do tórax e outros indicadores relevantes mencionados nos estudos 
incluídos. Seis estudos preencheram os critérios de inclusão. Cinco estudos sobre SARS mostraram um 
risco geral de morte de 7,2% a 20,0%. Um estudo de pacientes com SARS que usaram macrolídeos, 
quinolonas ou beta-lactamases mostrou que a duração média da internação foi de 14,2, 13,8 e 16,2 dias, 
respectivamente, e a duração média da febre foi de 14,3, 14,0 e 16,2 dias, respectivamente. Um estudo 
de coorte sobre MERS indicou que a terapia com macrolídeos não estava associada a uma redução 
significativa na mortalidade em 90 dias (OR ajustado 0,84, IC 95%: 0,47–1,51, p = 0,56) e melhora 
na depuração do RNA MERS-CoV (HR ajustada 0,88 , IC 95%: 0,47–1,64, p = 0,68). De acordo com os 
achados de 33 estudos, a proporção de uso de antibióticos variou de 19,4% a 100,0% em crianças e 
13,2% a 100,0% em adultos, apesar da falta de evidências etiológicas. Os antibióticos mais utilizados 
em adultos foram quinolonas, cefalosporinas e macrólidos e em crianças, meropenem e linezolida. Os 
benefícios dos agentes antibióticos para adultos com SARS ou MERS foram questionáveis na ausência 
de infecções bacterianas secundárias. Os autores afirmam não haver evidências para apoiar o uso de 
antibióticos em crianças com COVID-19 na ausência de coinfecção bacteriana.4Im
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 7/16 critérios foram atendidos, sendo 3 não aplicáveis pois não foi 
realizada meta-análise. A pergunta da pesquisa e os critérios de inclusão 
não estavam claros em relação a população do estudo, pois na metodologia 
há menção sobre crianças e os resultados apresentam dados de adultos e 
crianças. Não há declaração nem justificativas para possível desvio significativo 
de protocolo, estabelecido antes da realização da revisão. Sobre os excluídos, 
foi relatado apenas o quantitativo e as justificativas, mas não há anexo listando 
os mesmos. A revisão também não menciona as fontes de financiamento para 
os estudos incluídos. Os próprios autores assumem que tanto a quantidade 
quanto a qualidade das evidências abordadas são limitadas. Esta revisão 
abrangeu principalmente estudos sobre o tratamento de COVID-19 em adultos 
e sobre SARS e MERS, uma vez que não foram encontradas evidências diretas 
sobre o tratamento de COVID-19 em crianças.

IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ CHINA

A imunoglobulina intravenosa (IGIV) é geralmente usada como terapia de suporte, mas seu uso no 
tratamento da COVID-19 ainda é controverso. Por meio de uma revisão rápida da literatura, os autores 
procuraram identificar, avaliar sistematicamente e sumarizar as evidências científicas disponíveis 
(até 31/03/2020), acerca da eficácia clínica e da segurança da IGIV no tratamento de crianças 
com COVID-19 grave. Foram pesquisados ensaios clínicos randomizados (ECR) que compararam o 
tratamento IGIV com um grupo controle (placebo ou nenhum tratamento com IGIV), além de estudos 
de coorte, transversais, estudos de caso controle, séries e relatos de casos, onde era possível distinguir 
os desfechos decorrentes do uso da IGIV (desfechos primários: risco de morte e probabilidade de 
sobrevivência). Estudos com pacientes diagnosticados com COVID-19, SARS ou MERS foram incluídos, 
sem restrições de idade, raça, sexo ou localização geográfica. Os autores informaram que a inclusão 
de pacientes adultos com COVID-19 e pacientes com SARS ou MERS ajudaria a fornecer evidências 
indiretas, caso os estudos sobre crianças com COVID-19 fossem escassos. Como resultados, foi 
informado que um total de 1.519 artigos foi identificado na busca inicial. Seis estudos preencheram os 
critérios de inclusão, incluindo um ECR, 4 séries de casos e 1 relato de caso envolvendo 198 pacientes. 
Uma série de casos mostrou que a sobrevida de pacientes com COVID-19 com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) não foi melhorada pela IGIV. Um relato de caso mostrou que a IGIV em altas doses 
poderia melhorar os desfechos em adultos com COVID-19. Três estudos observacionais mostraram 
resultados inconsistentes do efeito da IGIV em pacientes com SARS. Um ECR mostrou que a IGIV 
não reduziu a mortalidade ou a incidência de infecção hospitalar em adultos com SARS grave. Os 
autores informaram que a qualidade das evidências foi classificada entre baixa e muito baixa. Em 
conclusão, os autores afirmaram que as evidências existentes são insuficientes para garantir a eficácia 
e segurança da IGIV no tratamento da COVID-19.5
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 7/16 critérios foram atendidos. Três (3/16) critérios não foram aplicáveis, 
pois não foi realizada metanálise. Não há declaração explícita de que os métodos 
de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, nem justificativas 
para possível desvio significativo do protocolo. As informações sobre o uso 
de uma estratégia abrangente de pesquisa bibliográfica foram parcialmente 
fornecidas. Não há informação sobre a seleção e extração dos estudos terem 
sido feitas em duplicata. Os autores não forneceram uma lista dos estudos 
excluídos, nem justificaram as exclusões. Também não foram relatadas as fontes 
de financiamento para os estudos incluídos nesta revisão. Por fim, os próprios 
autores relatam que o efeito de tratamentos prévios à IGIV, com corticosteroides 
e antibióticos de amplo espectro, que podem afetar a função imunológica e, 
portanto, também afetar o efeito da IGIV, não foi considerado nas avaliações. Em 
adição, o tamanho total da amostra deste estudo foi insuficiente para tirar fortes 
conclusões, e a qualidade da metodologia foi geralmente baixa, o que afeta a 
certeza dos resultados apresentados.

INTERFERON-α, ANTIBIÓTICOS E MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA
COORTE \ CHINA

Nesta coorte retrospectiva, os dados demográficos, clínicos, comorbidades, resultados 
laboratoriais e tratamento de 182 pacientes pediátricos diagnosticados com COVID-19 foram rastreados 
a partir de registros médicos eletrônicos do Hospital Infantil de Wuhan. Os pacientes foram divididos 
em dois grupos: alérgicos (n = 43) e não alérgicos (139). As principais alergias apresentadas pelos 
pacientes foram a rinite alérgica, dermatite atópica, alergia a medicamentos e comida. A idade média 
dos pacientes foi de 7 (0,23–15,00) anos e 6 (0,01–15,00) anos, p = 0.072, nos grupos alérgicos e não-
-alérgicos, respectivamente. A proporção de crianças do sexo feminino no grupo alérgico foi de 27,9%, 
enquanto que no grupo não-alérgicos foi de 36%, p = 0,330. O tratamento com interferon-α foi o mais 
utilizado nos dois grupos (alérgicos = 97,7%; não-alérgicos = 97,8%, p = 0,948), seguido de antibiótico 
(alérgicos = 16,3%; não-alérgicos = 23%, p = 0,346) e fármacos da medicina tradicional chinesa 
(alérgicos = 2,3% e 7,9%, p = 0,299). Todos os pacientes alérgicos se recuperaram da COVID-19, 
enquanto que no grupo dos pacientes não-alérgicos uma criança faleceu. Como conclusão, os autores 
afirmam que a alergia não foi um fator de risco para o desenvolvimento e gravidade da infecção por 
SARS-CoV-2 em crianças.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 9 
de 11 critérios foram atendidos. Fatores de confusão não foram relatados pelos 
autores, apesar do caráter retrospectivo do estudo. Embora os autores tenham 
concluído que alergia não foi um fator de risco para o agravamento da COVID-19, 
esses resultados devem ser interpretados com cautela, principalmente devido 
ao pequeno tamanho amostral do estudo.
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8

RUXOLITINIBE
COORTE \ ALEMANHA

Trata-se de análise retrospectiva de pacientes consecutivos internados na Alemanha, com 
COVID-19 grave, tratados conforme decisão multidisciplinar sobre tratamento médico específico. A 
avaliação da inflamação sistêmica foi realizada usando um escore clínico de inflamação, denominado 
COVID Inflammation Score (CIS). Pacientes considerados de alto risco para inflamação sistêmica 
foram avaliados para tratamento com ruxolitinibe. A duração do tratamento e avaliação cuidadosa 
do risco-benefício foi decidida individualmente. A eficácia foi definida como uma redução de 25% 
no CIS no dia 7 em comparação à linha de base. Os pacientes receberam ácido acetilsalicílico, ácido 
ascórbico, hidroxicloroquina, heparina de baixo peso molecular (anticoagulação terapêutica) e 
tratamento empírico com antibióticos. Corticosteroides de curto prazo foram permitidos com base nos 
aspectos de comorbidade e gravidade. Pacientes com concentração elevada de IL-6 puderam receber 
tocilizumabe. No total, 105 pacientes foram hospitalizados para tratamento com COVID-19, 66/105 
(63%) foram estratificados para tratamento com padrão de atendimento (SOC) e se recuperaram 
sem intervenção adicional. Por outro lado, 12/105 (11%) pacientes com estratificação para cuidados 
paliativos morreram (n = 7) ou ainda estavam hospitalizados no ponto de corte de dados (n = 5). Um 
total de 27/105 pacientes se deteriorou no SOC e entrou na avaliação do conselho interdisciplinar. 
Os pacientes com alto risco de hiperinflamação foram estratificados para receber Ruxolitinibe. Estes 
tinham em média 66 (55–81) anos de idade com predomínio masculino (11/14). Dez dos 14 pacientes 
apresentaram febre, em ventilação não invasiva (10/14), dois em suporte de oxigênio, um em 
oxigênio de alto fluxo e um paciente em ventilação invasiva. Todos os pacientes apresentaram sinais 
radiológicos consistentes com pneumonite bilateral por COVID-19 ou SDRA associada a COVID-19. A 
mediana do escore NEWS2 no início do estudo foi 8,5 (IQR: 4–16), indicando COVID-19 grave ou crítica 
nos pacientes estratificados para ruxolitinibe. O tratamento com uma dose inicial de ruxolitinibe levou 
a um controle clínico marcado em poucos dias. Três pacientes com resposta insuficiente tiveram 
aumento de dose. A avaliação de toxicidade a curto prazo, usando efeitos colaterais de interesse 
especial, não mostrou sinais de alerta neste número limitado de pacientes. Os autores concluíram 
que a educação em todo o hospital, tratamento estruturado padronizado e interdisciplinar e a 
implementação de ensaios clínicos parecem ser fundamentais para capturar necessidades individuais 
de tratamento anti-inflamatório sob medida.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Como limitações, destaca-se que não houve 
grupo controle, e os pacientes que não receberam ruxolitinibe tiveram um curso 
clínico mais favorável. Fatores de confusão não foram claramente identificados, 
tampouco estratégias para lidar com eles. Uma vez que o seguimento foi 
completo, não foram citadas estratégias para lidar com a perda de dados.
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9

SAIS DE ZINCO
RELATO DE CASOS \ EUA

Sabe-se que níveis intracelulares aumentados de zinco (Zn2+) inibem, em culturas celulares, 
complexos isolados de RNA polimerase dependente de RNA (RpRd), enzima essencial para a síntese 
de RNA viral, relacionada à replicação do vírus SARS-CoV-1 e de outros vírus de RNA. Neste artigo, os 
autores relatam quatro casos de pacientes não hospitalizados, com características clínicas de COVID-19 
e/ou doença confirmada por RT-PCR, que foram tratados com pastilhas orais, contendo sal de Zn2+ 
em altas doses. Os pacientes 1 (homem, 63 anos) e 2 (mulher, 57 anos) foram tratados com pastilhas 
de citrato de zinco (23 mg de Zn2+ elementar), a paciente 3 (mulher, 43 anos), com citrato de zinco/
gluconato de zinco (23 mg), e a paciente 4 (mulher, 26 anos), com acetato de zinco (15 mg). Os pacientes 
iniciaram a terapia com Zn2+ em diferentes momentos do curso da doença. Eles foram instruídos a tomar 
as pastilhas a cada 2–4 horas, dissolvendo-as na língua por 20 a 30 minutos, mas não excedeu a dose 
de 200mg. A paciente 2 não tomou a dose mais alta até o 10º dia de sua doença. Não foram relatados 
efeitos colaterais da terapia com Zn2+, exceto um sabor calcário (caso 2). Os autores informaram que 
a terapia com as pastilhas contendo altas doses de sal de Zn2+ foi seguida por melhora sintomática 
e objetiva, dentro de 24h após o início da terapia, dos 4 pacientes com sinais e sintomas clínicos e/
ou confirmação laboratorial de COVID-19. Dada a baixa toxicidade e a facilidade de administração das 
pastilhas, os autores sugerem que a terapia com Zn2+ como potencial tratamento para a COVID-19 seja 
testada em ambiente controlado, como no caso dos ensaios clínicos randomizados.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
4/8 critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes 
foram descritas de forma incompleta. As condições clínicas pós-intervenção 
dos pacientes não foram descritas. Não há informação sobre os testes de 
diagnóstico ou métodos utilizados para avaliar os pacientes. As intervenções ou 
procedimentos de tratamento não foram claramente descritos, uma vez que 
não há informação se os pacientes foram tratados com outros medicamentos ou 
terapias de suporte, além do zinco. O tamanho limitado da amostra e o desenho 
do estudo impedem uma afirmação definitiva sobre a potencial eficácia desse 
tratamento. Em adição, cada paciente iniciou a terapia em momentos diferentes 
da doença, e três sais de zinco diferentes foram utilizados. Alerta-se, portanto, 
que ensaios clínicos controlados, com uma formulação única, serão necessários 
para avaliar adequadamente o papel da terapia com zinco na COVID-19.

BENRALIZUMABE
RELATO DE CASO \ ÁUSTRIA

Não há dados sobre a COVID-19 em pacientes com asma grave ou em pacientes com asma tratados 
com anticorpos monoclonais. O estudo apresenta o caso de um paciente de 41 anos que foi diagnosticado 
com asma eosinofílica grave há nove anos. Durante os primeiros cinco anos após o diagnóstico, ele 
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10

sofreu exacerbações frequentes, geralmente desencadeadas por infecções do trato respiratório 
(4/ano). Em 2018, iniciou tratamento com benralizumabe (subcutâneo), um anticorpo monoclonal anti-
IL-5R, e teve melhora rápida e duradoura no controle da asma, bem como na depleção completa dos 
eosinófilos no sangue (de 280/μL antes do início do benralizumab para 0/μL uma semana depois, sem 
eosinofilia detectável desde então). Além do anticorpo monoclonal o paciente fazia uso de 800 μg de 
dipropionato de beclometasona e 24 μg de formoterol por dia, e cloridrato de azelastina intranasal/
propionato de fluticasona (duas vezes ao dia). Em 15 de março, o paciente apresentou febre de 39 ° C, 
dispneia em repouso e dor nas costas. O exame de PCR SARS-CoV-2 foi positivo em 26 de março para o 
paciente e sua esposa. Os sintomas do paciente diminuíram após alguns dias. Nenhum corticosteroide 
foi necessário. A escala de seis itens do questionário de controle da asma piorou moderadamente na 
semana da infecção e retornou aos níveis normais a partir de então. O teste de controle da asma a 
longo prazo, não mostrou declínio. É possível que o tratamento com benralizumab tenha protegido esse 
paciente de desenvolver uma exacerbação mais grave devido à COVID-19, que poderia levar ao uso de 
corticosteroides orais ou mesmo hospitalização. Embora as evidências fornecidas pelos relatos de casos 
sejam apenas anedóticas, é improvável que evidências mais robustas sobre asmáticos graves recebendo 
tratamento com anticorpo monoclonal e COVID-19 estejam disponíveis em breve. Este relato de caso 
fornece evidências para a recomendação atual de continuar o tratamento com esse tipo de medicação 
em pacientes com asma grave durante a pandemia de COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
4/8 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente não 
foram descritas, não há informação precisas sobre a condição clínica do paciente 
ou mesmo sobre evento adverso. O estudo apenas fornece uma recomendação 
para uso de anticorpos monoclonais contínuos em pacientes com asma grave 
durante a pandemia de COVID-19, mas não é possível afirmar que o uso desse 
tipo de medicação pode levar a um melhor prognóstico nos casos de pacientes 
asmáticos que adquiram COVID-19.

HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Relato de caso de paciente do sexo masculino, 49 anos, com hemofilia A grave (SHA) em tratamento 
profilático com emicizumabe desde maio de 2017. Ele teve infecção pelo HIV com tratamento 
antirretroviral (lamivudina e darunavir/cobicistat) com boa resposta virológica e recuperação 
imunológica. Ele também havia sido tratado com antivirais para o vírus da hepatite C. Em novembro 
de 2018, ele foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B ativadas, estágio 
IV. Ele recebeu 6 ciclos de R-CHOP, alcançando remissão completa em maio de 2019. Em abril de 
2020, ele compareceu à emergência com mal-estar, tosse, mialgia, sensação de febre, anosmia e 
disgeusia há quatro dias. A PCR de SARS-COV-2 foi positiva. A angiotomografia computadorizada 
do tórax não mostrou doença compatível com COVID-19 ou tromboembolismo pulmonar. Devido à 
doença leve e estabilidade respiratória, o paciente recebeu alta com acompanhamento domiciliar. 
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Ele não recebeu hidroxicloroquina por não ter evidências radiológicas da COVID-19 e por estar em 
terapia antirretroviral. Devido à incerteza sobre o risco de um aumento do estado protrombótico 
na CAC (coagulopatia associada a COVID-19) com o emicizumabe, foi iniciada tromboprofilaxia com 
heparina de baixo peso molecular (HBPM), ou seja, enoxaparina. O curso clínico do paciente foi bom, 
sem complicações hemorrágicas ou trombóticas, e ele continuou com o mesmo regime de profilaxia 
com emicizumabe. O uso de enoxaparina foi interrompido após a primeira PCR negativa para SARS-
CoV-2 no dia 26 do início dos sintomas e após 21 dias de tratamento com enoxaparina. Os autores 
relatam que o caso teve uma apresentação leve da COVID-19, mas apresentou um risco incerto de 
CAC devido à profilaxia com emicizumabe. Dada a existência de fatores de risco e a falta de diretrizes 
para o manejo desses pacientes, a decisão clínica foi profilaxia com enoxaparina e monitoramento 
de parâmetros laboratoriais. Os autores concluíram que nem a hemofilia nem o tratamento com 
emicizumabe tiveram influência significativa no curso da doença. Ademais, relatam que a heparina 
tem efeito anti-inflamatório e seu uso em um paciente com SHA em uso de emicizumabe pode 
prevenir a tempestade de citocinas, tendo efeito protetor contra a CAC.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7 
de 8 critérios foram atendidos. Apesar de descrever todo o histórico médico do 
paciente, os autores não descreveram as características demográficas. O relato 
é relevante dada a especificidade do tratamento do paciente.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Nesta revisão, os autores analisaram os bancos de dados de saúde e fontes de literatura em 
inglês relacionados à terapia de plasma convalescente (PCC). Um total de 19 pacientes, tratado 
com PCC, foram rastreados no estudo. Esses foram comparados a um grupo com 10 pacientes que 
foram tratados com a terapia padrão (TP). Não houve diferença entre os grupos em relação à idade 
[PCC = 55 (46–67) anos; TP = 53 (46,5–60,5) anos, p = 0,74] e ao sexo dos pacientes (PCC = 60% 
homens; TP = 58% homens, p = 1,00). O histórico de comorbidade dentre os grupos também 
não apresentou diferença significativa (PCC = 68%; TP = 60%, p = 0,69). Os dados laboratoriais 
não demonstraram diferenças significativas quando comparados entre os grupos [PCC = proteína 
C-reativa: 65,02 (29,50–157,85); TP = 96,70 (33,92–173,39), p = 0.7088; linfocitopenia: PPC = 0,65 
(0,53–0,90); TP = 0,76 (0,54–1,32), p = 0,469; e saturação arterial de oxigênio: PCC = 93,00 (89,00–
96,50); TP = 93,00 (87,50–97,50), p = 0,923]. Como desfechos clínicos no grupo PCC, não houve 
morte de pacientes, dois permaneceram estáveis, nove foram desmamados da ventilação mecânica 
e oito receberam alta. No grupo TP, três pacientes faleceram, seis se encontravam estáveis e apenas 
um havia recebido alta. As comparações dos desfechos clínicos demonstraram diferença significativa 
(p = 0,001). Os autores concluem que a terapia com plasma convalescente parece ser eficaz e 
segura para tratar pacientes com COVID-19. No entanto, chamam a necessidade da realização de 
estudos bem delineados para confirmar esses achados.11
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar revisões narrativas. Trata-se de uma robusta 
revisão sobre a utilização da terapia de plasma convalescente em pacientes 
com COVID-19. Apesar dos resultados promissores alcançados até o momento, 
o número de pacientes avaliados ainda é diminuto e não permite assegurar a 
eficácia e segurança dessa terapia.

MEDICAMENTOS DIVERSOS
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Lopinavir/ritonavir, remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina, heparina, corticosteroides 
(betametasona), antibióticos (amoxicilina, azitromicina e ceftriaxona), tocilizumabe, interferons, 
metformina, pioglitazona, estatinas, e plasma convalescente: O tratamento da COVID-19 durante 
a gravidez é um grande desafio para os médicos, devido aos potenciais efeitos adversos fetais e 
neonatais de diferentes fármacos. Neste artigo, os autores trazem uma revisão da literatura sobre os 
medicamentos que foram utilizados no tratamento de mulheres grávidas com COVID-19, cuja suposta 
segurança durante a gravidez foi demonstrada por meio de estudos clínicos sobre outras doenças 
infecciosas. Medicamentos contra-indicados durante a gravidez, como a ribavirina, ou com efeitos 
adversos desconhecidos, não foram incluídos nesta revisão. Os autores discutem e apresentam uma 
síntese narrativa de 123 artigos selecionados, referentes a ensaios clínicos realizados com o lopinavir/
ritonavir, remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina, heparina, corticosteroides (betametasona), 
antibióticos (amoxicilina, azitromicina e ceftriaxona), tocilizumabe, interferons, metformina, 
pioglitazona, estatinas, e terapia com plasma convalescente. A partir da avaliação realizada, os 
autores informam que esses ensaios clínicos geralmente não são realizados com pacientes grávidas 
por razões de segurança, e isso significa que os medicamentos que podem ser eficazes na população 
em geral não podem ser utilizados em mulheres grávidas, devido ao desconhecimento dos efeitos 
colaterais nessa população de pacientes com COVID-19. Segundo os autores, a opção de usar um 
medicamento específico para COVID-19 na gravidez deve levar em consideração os benefícios e 
possíveis eventos adversos em cada caso. Por fim, concluem que, na atual situação de incerteza e 
de pouco conhecimento sobre o manejo da COVID-19 durante a gravidez, a visão geral apresentada 
nesta revisão poderá fornecer informações úteis para subsidiar a tomada de decisão dos médicos, em 
relação à escolha da melhor terapia a ser utilizada.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, foi observado que a metodologia de busca e 
seleção de artigos foi descrita de forma superficial. Em adição, não fica claro 
qual foi a estratégia utilizada para selecionar os fármacos citados nesta 
revisão. Vários estudos mencionados no artigo não são sobre tratamento 
da COVID-19. Por fim, as evidências não são consideradas suficientes para 
garantir a eficácia e segurança desses medicamentos no tratamento de 
pacientes grávidas com COVID-19
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HEPARINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores discorrem sobre a fisiopatologia e as evidências atuais para o uso de heparina em 
dose total (dose terapêutica, em vez de profilática), como anticoagulante no tratamento da COVID-19. 
Descrevem o subconjunto de efeitos não anticoagulantes da heparina, que podem ser benéficos para 
o tratamento da COVID-19 e os riscos potenciais associados à implementação da heparina para o 
tratamento da infecção por SARS-CoV-2, incluindo, entre outros, sangramentos e trombocitopenia 
induzida por heparina (HIT). Muitos pacientes com a COVID-19 desenvolvem uma coagulopatia 
clinicamente significativa. Esta é caracterizada por trombocitopenia, menor prolongamento de tempo 
de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e elevação das concentrações 
de D-dímero e fibrinogênio séricos, consistente com um quadro de coagulopatia consuptiva. É provável 
que a coagulopatia e trombose associadas à COVID-19 contribuam para a morbimortalidade da 
doença. Com base nos limitados dados de estudos observacionais, as diretrizes clínicas de tratamento 
da COVID-19 ainda não recomendaram o uso terapêutico de heparina, bem como de outras formas 
de anticoagulação. Além do efeito anticoagulante, outros efeitos da heparina vêm sendo investigados 
em estudos pré-clínicos. Por exemplo, investiga-se a possibilidade da heparina possuir mecanismos 
alternativos de ação antiviral para SARS-CoV-2. Entretanto, não há nenhum dado clínico vinculando 
seu uso a efeitos antivirais. A heparina também foi investigada quanto ao seu potencial efeito anti-
inflamatório, mas as evidências também são limitadas em relação aos seus benefícios em outras 
doenças como doença inflamatória intestinal, asma e síndrome coronariana aguda. Desta forma, o 
FDA não aprovou seu uso como anti-inflamatório. A anticoagulação com heparina está associada a um 
aumento de 10 a 15% do risco de sangramento significativo. Os fatores de risco de sangramento são: 
idade avançada, severidade da doença, presença de trauma ou cirurgia, ressuscitação cardiopulmonar 
e maior tempo de permanência hospitalar. Muitos destes fatores de risco estão presentes em pacientes 
com COVID-19. A heparina pode ter, tanto efeitos de proteção, quanto efeitos de danos aos órgãos, 
devido à sua estrutura heterogênea. Os autores concluem que embora a heparina possa ser benéfica 
no tratamento da coagulopatia da COVID-19, a sua utilização antes do desenvolvimento da trombose 
não foi sistematicamente avaliada. Desta forma, ensaios clínicos randomizados que avaliam o uso da 
heparina no tratamento da COVID-10 são necessários.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Os autores trazem múltiplas abordagens terapêuticas da heparina, 
a fim de que seja ponderado o seu uso, em relação aos riscos e benefícios 
desta terapia no tratamento da COVID-19. Foram apresentadas pesquisas 
com dados limitados, que trazem baixo grau de evidência em relação aos 
desfechos avaliados nessas pesquisas. Por fim, os próprios autores defendem 
a importância da realização de estudos clínicos randomizados com o uso de 
heparina no tratamento da COVID-19.
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CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

A terapia baseada em células-tronco mesenquimais (CTMs) pode ser uma potencial alternativa 
para o tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) por COVID-19. Até o 
momento, 13 ensaios clínicos avaliando a segurança e a eficácia da terapia com CTMs em pacientes 
com SDRA foram registrados no clinicaltrials.gov. Três ensaios clínicos foram concluídos. O primeiro 
estudo para avaliar a segurança das CTMs no tratamento de pacientes com SDRA foi realizado na China, 
e a terapia mostrou-se segura e bem tolerada nos pacientes. Os autores não observaram diferenças 
significativas entre os pacientes que fizeram uso de CTMs e os que não fizeram, em relação ao tempo 
de internação, dias sem ventilação e dias sem UTI dentro de quatro semanas após o tratamento. Outro 
ensaio clínico fase I multicêntrico, aberto, com escalonamento de dose, foi conduzido nos EUA e os 
pacientes com SDRA moderada a grave receberam uma única injeção intravenosa de CTMs alogênicas 
derivadas da medula óssea a 1, 5, 10 × 106 células/kg. Todos os níveis de dose foram tolerados, sem 
efeitos adversos relacionados à administração. Não foram observadas diferenças significativas nas 
concentrações de biomarcadores relacionados, como IL-6, IL-8 e angiopoietina-2. O mesmo grupo 
continuou a realizar ensaios clínicos de fase II, nos quais os pacientes receberam um altas doses de 
CTM alogênicas da medula óssea (10 × 106 células/kg). Não foram observados efeitos adversos e os 
pacientes que receberam tratamento com CTM apresentaram melhora no índice de oxigenação. Foi 
encontrado um nível reduzido de angiopoietina-2 no plasma, indicando que a administração de CTM 
atenuou a lesão endotelial. Recentemente, um estudo publicado envolveu 7 pacientes com COVID-19 
no grupo tratado com CTM e 3 pacientes no grupo controle, com acompanhamento de 14 dias. No 
grupo tratado com CTM, os pacientes receberam uma dose de MSC a 1 × 106 células/Kg. Não foram 
observados efeitos adversos graves nos grupos tratados com CTM e todos se recuperaram. Apesar dos 
notáveis avanços no controle da SDRA com a terapia com CTMs, são necessárias mais pesquisas para 
elucidar vários problemas, incluindo a fonte e dose ideal de CTM, a janela de tempo de administração, 
vias de administração e frequência (regime de dose única versus doses múltiplas). Embora a medula 
óssea seja a fonte mais comum para isolar as CTMs, o procedimento de coleta é invasivo e o número 
de células é limitado.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, foi observado que não há descrição de metodologia 
de busca e seleção dos estudos, que foram citados superficialmente. Os autores 
fazem uma abordagem sobre a epidemiologia da COVID-19 e síndrome do 
desconforto respiratório agudo (SDRA), células tronco mesenquimais (CTMs) 
mecanismos de ação e processos para obtenção das mesmas, além de ensaios 
clínicos utilizando essa tecnologia. Apesar do potencial promissor , muitos 
estudos ainda são necessários para mitigar os desafios do uso clínico da terapia 
com CTMs para tratamento da SDRA.
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VACINAS
RELATÓRIO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS

De acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde, existem 10 vacinas contra 
COVID-19 em fase clínica de avaliação e 126 em fase pré-clínica. A vacina ChAdOx1-S desenvolvida 
pela Universidade de Oxford em conjunto com a empresa AstraZeneca está em estágio mais avançado, 
em fase 2b/3. As vacinas do tipo Adenovirus tipo 5 e LPN com mRNA encapsulado estão em fase 2. As 
demais estão em fase 1/2 ou 1 de desenvolvimento.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por tratar-se de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Relatório da Organização Mundial da Saúde sobre vacinas, com 
atualização periódica.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04425629/ País 
não declarado

Produto biológico Terapia combinada 
de REGN10933 + 
REGN10987

Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Regeneron Pharmaceuticals

2 NCT04426695/ País 
não declarado

Produto biológico REGN10933 + 
REGN10987 combination 
therapy

Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Regeneron Pharmaceuticals

3 NCT04425538/ EUA Produto biológico Infliximabe Sem comparador Recrutando 11/06/2020 Tufts Medical Center; 
National Institutes of Health 
(NIH)

4 NCT04428801/ País 
não declarado

Terapia celular Células-tronco derivadas 
de tecido adiposo 
autólogo

Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Celltex Therapeutics 
Corporation

5 NCT04425252/ EUA Antineoplásico  Brequinar Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/06/2020 Clear Creek Bio, Inc.

6 NCT04428008/ País 
não declarado

Imunomodulador Timosina alfa 1 Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/06/2020 Inova Health System; 
Nephrology Associates 
of Northern Virginia, Inc.; 
Davita Clinical Research

7 NCT04428268/ México Antimalárico; 
Antihipertensivo

Cloroquina + Losartana Cloroquina Recrutando 11/06/2020 Hospital Universitario Dr. 
Jose E. Gonzalez

8 NCT04425837/ 
Colômbia

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/06/2020 Fundación Santa Fe de 
Bogota

9 NCT04429763/ 
Colômbia

Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas 
de cordão umbilical 

Placebo Ainda não recrutando 12/06/2020 Trustem; Fundación 
Universitaria de Ciencias 
de la Salud; Hospital de 
San Jose; Hospital Infantil 
Universitario de San Jose

10 NCT04429867/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ativo, não recrutando 12/06/2020 WellStar Health System

11 NCT04425772 Antiviral Azvudine + tratamento 
padrão

Placebo + 
tratamento padrão

Ainda não recrutando 11/06/2020 HeNan Sincere Biotech Co., 
Ltd
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

12 NCT04427501/ EUA Produto biológico  LY3819253 Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Eli Lilly and Company; 
AbCellera Biologics Inc.

13 NCT04429711/ Israel Antiparasitário Ivermectina Placebo Recruiting 12/06/2020 Sheba Medical Center

14 NCT04428021/ País 
não declarado

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 11/06/2020 Azienda Ospedaliera Cittá 
della Salute e della Scienza 
di Torino

15 NCT04425460/ China, 
Romania, Alemanha

Antiviral Favipiravir Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Zhejiang Hisun 
Pharmaceutical Co. Ltd.; 
Opera CRO, a TIGERMED 
Group Company

16 NCT04429334/ França Imunomodulador Nangibotide Placebo Ainda não recrutando 12/06/2020 Inotrem

17 NCT04425707/ Egito Antiparasitário Ivermectina Tratamento padrão Recrutando 11/06/2020 Ministry of Health and 
Population, Egypt

18 NCT04427865/ Egito Imunomodulador Lactoferrina Grupo controle Ainda não recrutando 11/06/2020 Cairo University

19 NCT04426201/ EUA Produto biológico  CYT107 Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Revimmune; Memorial 
Sloan Kettering Cancer 
Center; Amarex Clinical 
Research

20 NCT04424901/ EUA Vasodilatador Dipiridamol Tratamento padrão Recrutando 11/06/2020 UConn Health

21 NCT04429854/ Bélgica Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 12/06/2020 Universitaire Ziekenhuizen 
Leuven; Federal Knowledge 
Centre (KCE)

22 NCT04429529/ 
Singapura

Produto biológico TY027 Placebo Recrutando 12/06/2020 Tychan Pte Ltd.

23 NCT04425733/ País 
não declarado

Tratamento para 
hipertensão pulmonar

MK-5475 Placebo Ainda não recrutando 11/06/2020 Merck Sharp & Dohme Corp.

24 NCT04428073/ País 
não declarado

Vacina Covax-19™ em 
escalonamento de doses

Sem comparador Ainda não recrutando 11/06/2020 GeneCure Biotechnologies
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 02/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

25 NCT04429555/ País 
não declarado

Anti-inflamatório MN-166 (Ibudilast) Placebo Ainda não recrutando 12/06/2020 MediciNova

26 NCT04425915/ India Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Recrutando 11/06/2020 Institute of Liver and Biliary 
Sciences, India
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



25

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO
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Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 Nº51

BUSCA REFERENTE AOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS

Não houve atualização na base ClinicalTrials.gov. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências: 
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VACINAS
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS, DINAMARCA E GUINÉ-BISSAU

Atualmente, várias evidências sugerem que vacinas com patógenos atenuados podem induzir 
uma proteção mais ampla contra doenças não relacionadas, provavelmente por induzir interferon 
e outros mecanismos da imunidade inata que ainda não foram identificados. A vacina antipólio 
oral, por exemplo, reduziu o número de outras infecções virais em pacientes imunizados, quando 
comparados a pacientes que receberam placebo. Estudos com as vacinas do sarampo e da varíola 
também demonstraram o mesmo efeito protetor contra outros patógenos. Vacinas com bactérias 
atenuadas (BCG e coqueluche) também demonstraram proteger as pessoas imunizadas contra 
outros patógenos inespecíficos da vacina. Vale ressaltar que as vacinas inativadas (patógenos mortos) 
não parecem exercer o mesmo efeito protetor. Aqui, os autores sugerem o uso da vacina antipólio 
viral para melhorar ou impedir a infecção por SARS-CoV-2, uma vez que apresenta ótimo perfil de 
segurança, baixo custo, facilidade de administração e alta disponibilidade. Se provado eficaz contra a 
COVID-19, imunização de emergência com vacinas vivas atenuadas podem ser usadas para proteção 
contra outros patógenos emergentes.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion, 6 de 6 critérios foram atendidos. Apesar do potencial efeito protetor 
de vacinas atenuadas contra diversos patógenos, apresentadas pelos autores, 
ainda não há dados que evidenciem a proteção da vacina antipólio oral contra 
o vírus SARS-CoV-2.

VACINAS
ARTIGO DE OPINIÃO \ NÃO INFORMADO

Neste artigo, o autor destaca as principais iniciativas que estão sendo planejadas para garantir 
acesso equitativo a todos os países, caso uma vacina eficaz contra a COVID-19 seja desenvolvida. A 
primeira iniciativa lançada pela Gavi The Vaccine Alliance, se chama Gavi Advance Market Commitment 
para as vacinas contra COVID-19 (Gavi Covax AMC). Trata-se de um novo instrumento de financiamento 
destinado a incentivar os fabricantes de vacinas a produzir quantidades suficientes de eventuais 
vacinas da COVID-19, a fim de garantir o acesso aos países em desenvolvimento. Este fundo visa 
acelerar a fabricação de uma vacina, em grande escala, e distribuí-la de acordo com a necessidade, 
e não com a capacidade de pagamento. Outra iniciativa mencionada foi criada em 3 de junho, onde 
a Itália, França, Alemanha e Holanda lançaram a Inclusive Vaccine Alliance, que visa estabelecer uma 
base de fabricação europeia para vacinas COVID-19 para a UE e outros países. Uma terceira iniciativa 
vem de um grupo liderado pelo economista da Universidade de Harvard e Prêmio, Nobel Michael 
Kremer, que desenvolveu o conceito da AMC. Ele propõe que o governo dos EUA invista US$ 70 bilhões 
em capacidade de fabricação para vários candidatos promissores à vacina, e pague cerca de US$ 100 
por pessoa, para vacinar 300 milhões de cidadãos americanos. São mencionadas ainda as iniciativas 
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da Center for Global Development, chamada de Benefit-Based AMC, e a COVID-19 Technology Access 
Pool, proposta pela Costa Rica e adotada pela OMS no mês passado, que também apresenta uma 
estrutura para alocação global equitativa das vacinas. O autor traz ainda uma breve discussão sobre 
as fragilidades dessas iniciativas, e aponta quais dessas poderiam ser complementares entre si. Por 
fim, informa que a AstraZeneca foi o primeiro fabricante de vacinas a se inscrever no novo fundo (Gavi 
Covax AMC), oferecendo uma garantia de 300 milhões de doses da vacina que está desenvolvendo 
em colaboração com a Universidade de Oxford, sem fins lucrativos.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers 4/6 critérios foram atendidos. Dois critérios não foram aplicados, uma 
vez que a opinião do autor não foi expressada, nem foram informadas as 
referências/fontes das informações apresentadas no texto.

LOPINAVIR/RITONAVIR, HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

O objetivo desta coorte foi analisar o efeito combinado do tratamento com lopinavir/ritonavir 
(LPV/r) + hidroxicloroquina (HCQ) no curso da COVID-19, em pacientes hospitalizados. Para tal, os 
pesquisadores compararam a taxa de melhora clínica entre os pacientes que iniciaram o tratamento 
dentro de cinco dias após o início dos sintomas (tratamento precoce, grupo TP) e aqueles que 
iniciaram mais tarde (tratamento tardio, grupo TT). A associação entre o momento do tratamento 
e a probabilidade de mortalidade em 30 dias também foi avaliada, usando modelos logísticos uni e 
multivariáveis. De acordo com o protocolo interno do hospital, todos os pacientes admitidos com 
pneumonia por COVID-19 receberam tratamento off label com LPV/r (400/100 mg 2x/dia) + HCQ 
(200 mg 2x/dia, por 5 a 20 dias, dependendo da resposta clínica). A melhora clínica foi definida 
como uma redução em 2 categorias, numa escala ordinal de 7 categorias, recomendada pelo OMS 
R&D Blueprint Group (onde 1 = não hospitalizado, capaz de retomar as atividades normais, até 
7 = morte). O estudo incluiu 172 pacientes: 43 (25%) no grupo TP e 129 (75%) no grupo TT. A mediana 
de tempo desde o início dos sintomas até o início do tratamento foi de três dias (IQR 2,5-4) no grupo 
TP, e de oito dias (IQR 6-10) no grupo TT. Como resultados, os autores descreveram que a incidência 
cumulativa de melhora clínica aumentou ao longo do tempo, de 36,6% no dia 10, para 66,3% no 
dia 20, e 73,3% no dia 30, sem nenhuma diferença significativa entre os dois grupos (teste de Gray, 
p = 0,213). No final do período do estudo, 23,2% dos pacientes no grupo TP, e 17% do grupo TT 
haviam morrido. Após o ajuste para variáveis clínicas potencialmente relevantes, os autores destacam 
que não houve associação significativa entre o momento do início do tratamento e a probabilidade 
de mortalidade em 30 dias (odds ratio ajustada [aOR] TP vs. TT = 1,45, IC95% 0,50-4,19). Oito por 
cento (8%) dos pacientes interromperam o tratamento devido a distúrbios gastrointestinais graves 
atribuíveis ao LPV/r. Em conclusão, os autores informam que o início do tratamento com LPV/r + HCQ, 
nos 5 dias após o início dos sintomas de COVID-19 não foi associado a uma melhoria mais rápida na 
condição clínica dos pacientes hospitalizados ou a uma probabilidade reduzida de mortalidade em 
30 dias. Juntamente com os eventos adversos graves atribuíveis ao LPV/r, os autores alertam que tais 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



5

observações levantam preocupações sobre o benefício do uso dessa combinação no tratamento da 
COVID-19. Por fim, destacam que estudos controlados mais rigorosos são necessários, para avaliar 
a real relação benefício/risco do LPV/r e da HCQ, e defendem que o uso dessa associação deve ser 
desencorajado em outros contextos.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
10/11 critérios foram atendidos. Não houve grupo controle no estudo. Sendo 
assim, não se pode excluir a possibilidade de que a melhora clínica observada 
nos pacientes tratados com LPV/r + HCQ, tenha sido independente de qualquer 
tratamento recebido. Em adição, uma proporção relativamente grande dos 
pacientes recebeu outros tratamentos experimentais durante o período do 
estudo, e esse é claramente um fator de confusão ao se analisar a eficácia 
da associação LPV/r + HCQ. Não houve avaliação da eficácia dessa associação 
sobre a redução da carga viral nas secreções nasofaríngeas dos pacientes. Por 
fim, os autores alertam que os achados sobre o uso potencial de LPV/r + HCQ 
estão relacionados a pacientes hospitalizados, e tais inferências podem não se 
estender a pacientes ambulatoriais com sintomas mais leves.

LOPINAVIR/RITONAVIR
COORTE RETROSPECTIVA \ GRÉCIA

O objetivo do estudo foi avaliar o impacto do lopinavir/ritonavir como um terceiro agente no 
tratamento de infecção por SARS-CoV-2. Foram analisados, retrospectivamente, prontuários de 
pacientes no período de 1 a 31 de março de 2020. Os critérios de inclusão foram casos confirmados de 
infecção por SARS-CoV-2, com avaliação laboratorial completa (contagem de linfócitos, fibrinogênio, 
dímero D, ferritina, proteína C reativa [PCR] e procalcitonina) nos dias 7 e 14 após a internação. Os 
casos foram classificados em dois grupos. O grupo A recebeu lopinavir/ritonavir como terceiro agente 
no regime de tratamento antiviral, enquanto que o grupo B não recebeu essa combinação. Dezesseis 
pacientes foram incluídos no estudo, sendo oito em cada grupo. Todos receberam hidroxicloroquina 
e azitromicina. Aqueles que receberam a combinação lopinavir/ritonavir apresentavam febre 
persistente, linfocitopenia e achados radiológicos graves. A maioria dos pacientes do grupo A eram 
homens (75%) com comorbidades. Sete pacientes se recuperaram e um necessitou de ventilação 
mecânica. No grupo B, a maioria dos pacientes tinha idade mais avançada, com comorbidades, mas 
sem achados radiológicos graves. Quatro pacientes precisaram de intubação. Três deles morreram e 
um se recuperou. A contagem de linfócitos no dia da admissão foi menor nos pacientes do grupo A. 
Houve uma redução no número de linfócitos no dia 7, mas, no dia 14, houve aumento significativo. 
Nos pacientes do grupo B, a alteração foi menos significativa. Os níveis de fibrinogênio foram 
semelhantes nos dois grupos. As concentrações de dímero D estavam aumentadas no grupo B nos 
dias 7 e 14, enquanto o grupo A apresentou concentrações mais baixas no dia 14. A concentração 
de ferritina estava significativamente elevada no dia da admissão para o grupo A, mas diminuiu no 
dia 14. Nenhuma alteração significativa foi observada no grupo B. A procalcitonina e a PCR estavam 
alteradas de maneira semelhante nos dois grupos. Pacientes do grupo A ficaram hospitalizados 
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6

por maior período de tempo (A: 14,71 ± 0,76 dias; B: 11,40 ± 2,07 dias, p = 0,003). No entanto, 
o número de dias necessários para o primeiro resultado negativo de RT-PCR para SARS-CoV-2 foi 
significativamente menor no grupo A (A: 8,86 ± 1,68 dias; B: 13,8 ± 2,68 dias, p = 0,003). Apesar 
das limitações do estudo, os autores concluem que a combinação lopinavir/ritonavir pode reduzir o 
tempo para negativação viral, em comparação com outros esquemas antivirais.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
8 de 11 critérios foram atendidos. Apesar da seleção ter ocorrido na mesma 
população (pacientes com COVID-19), os grupos não foram semelhantes, visto 
que os pacientes do grupo A, que receberam a intervenção, eram mais graves. 
Esse fato também pode ser identificado como um fator de confusão, podendo 
interferir na avaliação dos resultados perante à exposição. A comparação entre 
os grupos por meio de análise estatística não foi feita para todos os parâmetros 
clínicos, somente para dias de internação, dias de melhora clínica sem febre e 
negativação viral. Além disso, os próprios autores reconhecem as limitações de 
análise de dados retrospectivos e que o tamanho amostral é pequeno, sendo 
necessários séries maiores de pacientes ou mesmo outros tipos de estudos 
para avaliar a eficácia do lopinavir/ritonavir no tratamento de pacientes com 
infecção por SARS-CoV-2.

CICLOSPORINA
COORTE PROSPECTIVA \ ESPANHA

O objetivo do estudo foi descrever a experiência de tratamento com ciclosporina de pacientes 
transplantados renais com COVID-19. Foram incluídos todos os pacientes transplantados renais com 
infecção por SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR entre 15 de março e 24 de abril de 2020. Pacientes 
foram divididos em 2 grupos. O grupo 1 (n = 6) teve minimização da terapia imunossupressora, ou 
seja, micofenolato e/ou rapamicina foram descontinuados e a dose de inibidores de calcineurina foi 
reduzida. O grupo 2 (n = 23) teve terapia de imunossupressão com ciclosporina, ou seja, foi mantida 
quando fazia parte do tratamento, e aqueles em uso de tacrolimus ou mTOR-i foram trocados para 
ciclosporina. O tempo mediano de acompanhamento foi de 43 dias (IQR 35-54). Não foi detectada 
diferença clínica entre os grupos. Pacientes com mau prognóstico apresentaram parâmetros 
inflamatórios mais altos. Quatorze pacientes (48,2%) apresentaram lesão renal aguda na admissão, 
e dez recuperaram a função renal basal no final do acompanhamento (71,4%). Os quatro pacientes 
que não recuperaram a função renal morreram. Três deles necessitaram de terapia renal substitutiva 
(10,3%), e pertenciam ao grupo 2. Não foi observado nenhum episódio sugestivo de rejeição aguda. 
Dado o pequeno tamanho da amostra, os autores relatam não poder tirar conclusões, mas observaram 
que os pacientes do grupo 2 pareciam ser mais seriamente afetados. Relatam também diversas razões 
pelas quais decidiram modificar a estratégia terapêutica e prescrever ciclosporina sistematicamente. 
Dessa forma, 23 pacientes (79,3%) receberam ciclosporina e prednisona. Seis haviam sido tratados 
com ciclosporina antes da infecção por SARS-CoV-2 e 19 pacientes (65,5%) passaram da terapia 
imunossupressora habitual para essa combinação. Em relação ao tratamento específico para 
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7

SARS-CoV-2, a maioria dos pacientes receberam hidroxicloroquina e antibióticos. Ademais, foram 
usadas altas doses de esteroides em 18 pacientes (62,1%), tocilizumabe em 9 (31%), imunoglobulinas 
em 8 (27,6%) e anticoagulantes em 24 (82,75%). No total, 23 pacientes (79,3%) tiveram evolução 
favorável e receberam alta. A mortalidade foi maior no grupo de minimização da imunossupressão, em 
comparação com o grupo da ciclosporina: 3/6 (50%) versus 3/23 (13%), respectivamente. Os autores 
concluem que o protocolo de tratamento atual parece estar associado a resultados favoráveis, mas é 
necessário um acompanhamento mais longo de uma coorte maior de pacientes.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Foram limitações do estudo: os grupos não 
são similares em tamanho; fatores de confundimento não foram observados, 
tampouco estratégias para lidar com eles.

GLICOCORTICOIDE E TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ESPANHA

O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia de pulsos de glicocorticoides na síndrome de liberação 
de citocinas por COVID-19. Essa síndrome é uma complicação grave da infecção por SARS-CoV-2, cuja 
base do tratamento é o tocilizumabe. Apesar de o uso de glicocorticoides ser controverso, na fase 
de hiperinflamação, eles podem ser benéficos. Foi realizado um estudo observacional retrospectivo 
com pacientes admitidos com infecção por SARS-CoV-2 confirmada por PCR e que atenderam 
a critérios de síndrome de liberação de citocinas. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: (1) 
pulsos de glicocorticoides; (2) pulsos de glicocorticoides e tocilizumabe; e (3) somente tocilizumabe. 
Os pulsos foram de 2 mg/kg/dia por 3 dias, seguido de desmame. As variáveis de interesse foram 
sobrevivência, necessidade de intubação e a combinação desses dois desfechos. Ao todo, 92 pacientes 
foram incluídos. Destes, 60 (65,2%) receberam apenas pulsos de glicocorticoides, 23 (25%) pulsos e 
tocilizumabe e 9 (9,8%), apenas tocilizumabe. Ocorreram 7 (7,6%) óbitos e 5 (5,6%) intubações. A 
variável combinada de intubação e óbito ocorreu em 11 (12,4%) casos. O acompanhamento médio 
foi de 11 dias. Em todos os casos, as porcentagens de eventos foram menores no grupo de pacientes 
que receberam pulsos de glicocorticoides. Em relação às razões de risco das variáveis de resultado 
dos grupos com glicocorticoides versus o grupo em que apenas o tocilizumabe foi administrado, os 
autores relatam que o risco dos eventos foi menor à medida que o tratamento com glicocorticoides 
foi considerado, tanto na intubação quanto na variável combinada. Nas curvas de sobrevivência 
de Kaplan-Meier, houve uma tendência de menor necessidade de intubação, morte e da variável 
combinada. Relata-se que não houve aumento de óbitos no grupo de pacientes que receberam 
glicocorticoides. A evolução dos marcadores bioquímicos foi variável. Uma diminuição significativa 
da proteína C reativa foi observada na primeira avaliação após o tratamento, que foi mantida até o 
final do seguimento nos três grupos. Os autores concluíram que a identificação precoce da síndrome 
de liberação de citocinas é essencial em pacientes com COVID-19 e que o uso precoce de pulsos de 
glicocorticoides pode controlá-la, provavelmente com menor necessidade do uso de tocilizumabe e 
com menos eventos como intubação e morte.6
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 7 de 11 critérios foram atendidos. O estudo não explorou fatores de 
confundimento ou estratégias para lidar com eles. O período de seguimento 
(11 dias) foi insuficiente para a ocorrência dos desfechos. Ademais, os autores 
não declararam estratégias para lidar com dados faltantes. Outras limitações 
são a natureza retrospectiva, o tamanho da amostra e o número reduzido de 
eventos clínicos.

INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
TRANSVERSAL \ FRANÇA

Neste estudo, os autores buscaram avaliar a associação entre inibidores do sistema renina-
angiotensina (RASIs) e progressão da COVID-19, sobretudo em casos críticos da doença. Trata-se 
de um estudo conduzido em um hospital universitário em Amiens (França) e o desfecho primário 
do estudo foi um desfecho composto: admissão na UTI ou óbito antes da admissão na UTI. Foram 
incluídos de 499 pacientes que apresentaram resultado positivo para SARS-CoV-2. Destes, 231 não 
foram hospitalizados {homens 33%; idade mediana [faixa interquartil (IQR)]: 44 (32-54)} e 268 foram 
hospitalizados [homens 58%; idade mediana (IQR): 73 (61-84)]. Um total de 116 pacientes atendeu ao 
desfecho avaliado: 47 morreram antes da admissão na UTI e 69 foram internados na UTI. Os pacientes 
que tiveram o desfecho eram mais propensos a doença cardíaca coronária e estarem tomando RASIs 
do que os pacientes que não tiveram o desfecho; no entanto, os dois subconjuntos de pacientes 
não diferiram em relação à idade mediana. Após o ajuste para outras variáveis associadas, o risco de 
atingir o desfecho foi 1,73 vezes maior (OR: 1,73, IC95%: 1,02-2,93) nos pacientes que faziam uso de 
um RASI do que nos pacientes não tratados com esta classe de drogas. Essa associação foi confirmada 
quando a análise foi restrita a pacientes tratados com anti-hipertensivos. Os autores descrevem que 
o uso a longo prazo da RASIs foi associado de forma independente a um maior risco de COVID-19 
grave e uma pior progressão clínica. Contudo, destacam que devido ao amplo uso dessa importante 
classe de medicamentos, são necessárias provas formais baseadas em ensaios clínicos para melhor 
entender a associação entre RASIs e complicações da COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 6/8 critérios foram contemplados. Como limitação, os autores 
não identificaram os possíveis fatores de confusão e, por isso, não utilizaram 
nenhuma estratégia para lidar com estes.
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9

DIVERSAS TECNOLOGIAS
TRANSVERSAL \ CHINA

Neste estudo os autores buscaram avaliar a duração da detecção de carga viral, curso clínico e 
eficácia do tratamento da COVID-19. Trata-se de um estudo retrospectivo multicêntrico, realizado em 
12 hospitais nas províncias de Henan e Shaanxi, perto da província de Hubei, na China. Um total de 149 
pacientes com a COVID-19 foram incluídos. A idade média foi de 42 anos e 61,1% (91) eram do sexo 
masculino. Desses, 133 (89,3%) apresentaram febre, 131 de 144 (91%) apresentaram pneumonia, 27 
(18,1%) necessitaram de tratamento em unidade de terapia intensiva (UTI), 3 (2%) estavam grávidas e 3 
(2%) morreram. Dois recém-nascidos prematuros foram negativos para SARS-CoV-2. No que concerne ao 
tratamento farmacológico oferecido, objetivo deste informe, 80 (58%) dos 138 pacientes que receberam 
tratamento, aceitaram tratamento antiviral, incluindo oseltamivir (75 mg a cada 12 horas por via oral), 
interferon α (2–3 vezes a cada 24 horas, inalação de aerossol) ou lopinavir e ritonavir comprimidos (500 
mg duas vezes ao dia, por via oral) isoladamente ou em combinação. A duração do tratamento antiviral 
foi de 6 a 11 dias (mediana de 8 dias [IQR 7-10]). Vinte e cinco (16,8%) e 26 (17,4%) pacientes receberam 
glicocorticoides a curto prazo (3-5 dias) e terapias com imunoglobulina intravenosa, respectivamente. O 
tratamento atual com qualquer agente ou combinação antiviral não apresentou o benefício de encurtar 
o período de detecção viral e o curso clínico (todos p> 0,05). Os autores concluem, quanto ao tratamento, 
que as terapias antivirais atuais foram ineficazes para reduzir a duração da detecção de carga viral e o 
curso clínico em contextos do mundo real e que estudos adicionais sobre agentes antivirais e vacinas 
eficazes são necessários com urgência.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 6/8 critérios foram contemplados. Como limitação, os autores 
não identificaram os possíveis fatores de confusão e, por isso, não utilizaram 
nenhuma estratégia para lidar com estes.

NATALIZUMABE
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Neste estudo, os autores relatam o caso de um paciente com esclerose múltipla tratado com 
natalizumabe que desenvolve COVID-19. Um homem de 18 anos, sem histórico médico, apresentou 
febre, tosse e mal-estar. Raio-x do tórax mostrou opacidades bilaterais em vidro fosco sugestivas de 
pneumonia viral. O exame de sangue revelou apenas ligeira elevação de fibrinogênio (602 mg/dL) e 
proteína C reativa (4,26 mg / dL). A IL6 era baixa (2 pg/mL). No entanto, o RT-PCR foi negativo para 
SARS-CoV-2. Mesmo com o primeiro exame diagnóstico negativo, o paciente recebeu tratamento 
com hidroxicloroquina e azitromicina, devido a alta suspeita clínica de COVID-19. No sétimo dia 
após o início dos sintomas, o paciente testou positivo para SARS-CoV-2. Uma semana após início 
do tratamento, o paciente se recuperou completamente. Os autores sugerem que o natalizumabe, 
administrado 48 horas antes do paciente apresentar os sintomas de COVID-19, bloqueou integrinas 
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(proteínas de adesão, no qual acredita-se que favoreça a entrada de SARS-CoV-2 nas células humanas) 
o que pode explicar uma baixa taxa de replicação viral e, consequentemente, causar os resultados 
negativos repetidos da PCR para SARS-CoV-2, bem como um curso brando da COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados. Os autores não descreveram qual a dose e 
o tempo de terapia com natalizumabe, hidroxicloroquina e azitromicina. Além 
disso, falaram superficialmente os aspectos demográficos do paciente. Apesar 
do tratamento bem sucedido, estudos com um número maior de pacientes 
podem confirmar a eficácia e segurança dessa terapia.

ONCOTHERAD
RELATO DE CASO \ BRASIL

Neste artigo, os autores relatam o caso de um paciente do sexo masculino, 78 anos, sob 
imunoterapia ativa contra um câncer de bexiga não-músculo invasivo de alto grau (CBNMI), que foi 
diagnosticado com COVID-19 grave. O paciente se encontrava inserido em um ensaio clínico, onde 
recebia terapia com o OncoTherad, um complexo de fosfato inorgânico nanoestruturado sintético, 
associado a uma proteína glicosídica, com propriedades antitumorais e imunomoduladoras. Antes do 
diagnóstico de infecção pelo SARS CoV-2, o paciente apresentou tosse seca, inapetência, coriza e mal-
estar. Em 01/04/20, após 24 horas do relato dos sintomas, as condições clínicas do paciente evoluíram 
para febre (38,3°C), dor de cabeça e dispneia (pO2 = 66,4 mmHg, SatO2  = 87%, frequência respiratória 
= 21 bpm). A tomografia computadorizada (TC) do tórax revelou áreas de opacidade em vidro fosco no 
parênquima pulmonar, com distribuição bilateral e predominância nos lobos superior e médio direito. 
O regime de tratamento da COVID-19 incluiu: ceftriaxona 2 g (por 6 dias, via IV), azitromicina 500 
mg (por 6 dias, via IV) e Tamiflu 75 mg (2x/dia, por 5 dias, via oral); associado a aplicações semanais 
consecutivas de imunoterapia com OncoTherad (50 mg/mL por semana, via IM, durante 4 semanas). 
Após 72 horas de internação, observou-se diminuição da coriza, tosse e ausência de febre. No entanto, 
o paciente continuou a apresentar inapetência e fadiga aos mínimos esforços. A oxigenoterapia foi 
mantida e, após o 6º dia de internação, uma melhora significativa da condição inflamatória pulmonar 
resultou em SatO2  = 94% sem necessidade de oxigenoterapia. No 8º dia, a oxigenoterapia foi removida 
e os seguintes parâmetros foram observados: pO2  = 96,2 mmHg e SatO2  = 98%; melhoras nas imagens 
de TC do tórax; ausência de febre, tosse atenuada e aumento do apetite. O paciente recebeu alta no 
10º dia de internação. Em conclusão, considerando a idade do paciente, comorbidades relacionadas 
(hipertensão) e tabagismo, os autores acreditam que a imunoterapia com OncoTherad teve um papel 
protetor contra a COVID 19, impedindo a evolução da infecção para uma condição com risco de vida. 
Destacam que, devido ao perfil de segurança do OncoTherad, a investigação de seu uso profilático, ou 
durante os estágios iniciais da infecção por COVID-19, seria uma etapa importante para determinar a 
eficácia deste composto. Por fim, alertam que são necessárias investigações adicionais para entender 
completamente a eficácia imunomoduladora do OncoTherad no tratamento da infecção por SARS-
CoV-2 e sua relação com o metabolismo lipídico e outros metabólitos identificados.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
foram descritas de forma superficial. As informações sobre a condição clínica 
do paciente, antes e após a intervenção, bem como os métodos diagnósticos 
e tratamentos utilizados, foram descritos de forma completa e detalhada. Por 
fim, os próprios autores alertam que novas investigações devem ser realizadas, 
a fim de confirmar as observações feitas a partir deste relato de caso.

METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ GRÉCIA

O uso de corticosteroides (CS) na pneumonia da COVID-19 grave ainda é controverso. Desta 
forma, os autores descrevem no relato de caso de seis pacientes, o uso de CS de forma precoce e 
por curto período de tempo com o objetivo de avaliar desfechos de melhora clínica após o uso desta 
terapêutica. Todos os pacientes foram positivos para infecção por SARS-CoV-2 pelo teste RT-PCR. Os 
dados dos pacientes foram extraídos de um estudo coorte prospectivo. Todos desenvolveram hipóxia 
grave (PaO2/FiO2  < 300mmHg). A mediana de idade foi de 58 anos (variação de 45-64 anos), 5/6 são 
do sexo masculino, não fumantes e histórico médico sem comorbidades. Todos apresentavam febre, 
tosse e dispneia leve ao esforço e infiltrados pulmonares após vários dias do início dos sintomas,com 
mediana 7,8 dias (variação de 6 a 12 dias) e hipoxemia na admissão, mediana PaO2 /FiO2 : 190mmHg 
(variação de 113-252 mmHg) ou desenvolveu ao longo da hospitalização com mediana de 1,5 dias 
desde a admissão (intervalo de 0 a 3 dias), configurando a síndrome respiratória aguda grave (SRAG). 
Os pacientes receberam o tratamento do protocolo local (azitromicina, hidroxicloroquina, beta-
lactâmicos, profilaxia com heparina de baixo peso molecular e oxigenoterapia). Um dos pacientes 
testou positivo para Influenza A e recebeu oseltamivir, enquanto quatro pacientes não receberam 
hidroxicloroquina devido a deficiência da enzima G6PD. O tratamento com corticosteroides foi 
iniciado (metilprednisolona 125mg/1x ao dia) após a evidência de hipoxemia e da tempestade de 
citocinas. Após o uso de corticosteroide (CS) nos seis pacientes, a febre diminuiu e ocorreu o alívio da 
dispneia dentro de 48 horas. No dia 3 após o início do tratamento, quatro pacientes tiveram redução 
dos valores, na maioria ou de todos, dos marcadores inflamatórios e o CS foi descontinuado. Um 
curso de tratamento até 5 dias foi continuado em dois pacientes que apresentaram a diminuição dos 
marcadores inflamatórios no dia 5 do uso do CS. A oxigenação melhorou gradualmente e evitou a 
ventilação mecânica em todos os 6 pacientes. O tempo necessário para atingir PaO2/ FiO2 > 300mmHg 
variou de 6 a 18 dias (mediana 11,8 dias), configurando uma taxa mais lenta de resolução inflamatória 
no pulmão quando comparada à sistêmica. O CS foi bem tolerado, pois não houve reação grave. Dois 
testes de RT-PCR para confirmar a depuração viral na alta hospitalar realizado em todos pacientes 
em um intervalo de 24 horas (mediana 17,2 dias, intervalo 14-23 dias). Os autores concluem que seu 
estudo não traz uma definição sobre o uso do CS na COVID-19, mas sim uma conscientização sobre a 
eficácia em potencial do uso dessa terapêutica em pacientes com SRAG, jovens e sem comorbidades.11
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 7/8 
critérios foram contemplados. Os resultados dos marcadores inflamatórios não 
estavam claramente descritos ou tabulados, embora os autores demonstraram 
em gráfico a sua evolução no decorrer da hospitalização dos pacientes.

OSELTAMIVIR, HIDROXICLOROQUINA E CEFTRIAXONA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores descrevem o relato de caso de três pacientes com teste positivo para Influenza A e a 
COVID-19. Todos apresentaram linfopenia e elevação da proteína C reativa, da taxa de sedimentação de 
eritrócitos, creatinina quinase, fibrinogênio, D-dímero, IL-6, ácido lático e lactato desidrogenase. Paciente 
1: homem, 57 anos, na admissão com febre intermitente, tosse seca e piora da falta de ar nos últimos 
dois dias. Histórico médico de hipertensão, diabetes mellitus e infarto do miocárdio com a inserção de 
cardioversor desfibrilador implantável automático. Sinais clínicos e imagens de raio-X e TC consistentes 
COVID-19, foi iniciado o tratamento ceftriaxone, azitromocina, oseltamivir e hidroxicloroquina com 
monitoramento cardíaco (intervalo QTc). Após cinco dias de tratamento com esse fármacos, permaneceu 
sem febre e saturação acima de 95% por três dias e recebeu alta. Paciente 2: mulher, 35 anos, sintomas 
clínicos de febre, dor de cabeça, tosse seca, dificuldade para respirar e diarreia por 5 dias. Admitida 
no hospital com saturação de 97% e, em exame físico, significante taquicardia. Exames de imagens, 
raio-X e tomografia computadorizada (TC), consistentes com a COVID-19. Foi iniciado o tratamento 
com ceftriaxone intravenosa, azitromocina intravenosa, oseltamivir e hidroxicloroquina. Monitorização 
contínua do intervalo QT corrigido (QTc). Paciente permaneceu por 6 dias febril e no dia 7 não apresentou 
febre, recebeu alta. Paciente 03: mulher, 68 anos, admitida com estado mental alterado, dificuldade para 
respirar e diarreia leve. Histórico médico de hipertensão, diabetes mellitus e refluxo gastroesofágico. 
Saturação de 62%, com taquicardia e taquipneia. Houve piora rápida da condição clínica do paciente e 
necessitou ventilação mecânica. Em exame de imagem por raio-X e CT apresentou congestão venosa 
pulmonar leve a moderada, opacidade nebulosa bilateral do espaço aéreo e CT de tórax sem contraste 
apresentou extensos infiltrados bilaterais dispersos. Iniciou tratamento com ceftriaxone, azitromicina, 
hidroxicloroquina e oseltamivir. Apresentou lesão renal aguda, com histórico de doença renal crônica. 
A paciente sofreu uma parada cardíaca no mesmo dia da admissão e veio a óbito. Os autores concluem 
que coinfecção não piora os sintomas e os desfechos clínicos, embora seja essencial reconhecer as 
coinfecções para direcionar o tratamento. Além disso, reforça a importância da população ser imunizada 
para a influenza A, a fim de evitar a coinfecção.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 
critérios foram contemplados. Os autores não descrevem detalhadamente a 
dose, frequência de uso e via de administração da terapêutica utilizada. Não está 
claramente descrito sobre a presença de eventos adversos após a intervenção. Os 
pacientes, ao receberem alta hospitalar, não realizaram o teste de PCR novamente 
identificar se há ainda infecção por SARS-CoV-2. Os autores desenvolvem uma 
discussão detalhada sobre a coinfecção de Influenza A e a COVID-19, bem como 
os possíveis que estão com estudos clínicos em andamento.
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IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA
RELATO DE CASO \ IRÃ

Trata-se do relato de cinco casos (4 mulheres e 1 homem) que reportam os efeitos da administração 
de imunoglobulina intravenosa (IGIV) em pacientes com COVID-19 gravemente enfermos. Os casos 
apresentados são de quatro mulheres e um homem, sendo que apenas uma mulher não tinha 
nenhuma comorbidade. Todos receberam algum tratamento, que os autores denominaram de 
padrão, porém variou entre cada caso. Como o curso clínico dos pacientes não melhorou após o 
tratamento padrão, todos passaram a receber IGIV, o que impediu a piora dos sintomas clínicos. Todos 
os pacientes foram tratados com IGIV em altas doses (0,3-0,5 g/kg) por 5 dias consecutivos, para 
que nenhum paciente recebesse menos de 25g do medicamento. Todos os pacientes apresentaram 
uma resposta terapêutica desejável e receberam alta do hospital com uma condição clínica estável 
após a recuperação, que ocorreu entre 1-2 dias após a infusão de IGIV. Os autores reportam que o 
tratamento com doses terapêuticas de IGIV pode melhorar a condição clínica e a saturação de O2 e 
impedir a progressão de lesões pulmonares em pacientes com COVID-19 em estágio grave da doença 
nos quais os tratamentos padrão falharam.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 5/8 
critérios foram contemplados. As características demográficas dos pacientes 
não foram claramente descritas, não foram mencionados efeitos adversos ou 
algum aprendizado além do apontado na conclusão, de que o tratamento com 
IGIV pode ser eficaz. Vale ressaltar que relatos de caso não oferecem evidências 
robustas que possam orientar a tomada de decisão por parte dos gestores.

REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS

Uma chinesa de 51 anos, sem histórico médico significativo, trabalhava como enfermeira em 
um ambulatório de medicina em Wuhan, China, onde cuidava de pacientes com sintomas do trato 
respiratório, mas sem diagnóstico confirmado de COVID-19. Três dias antes da internação, a paciente 
chegou aos Estados Unidos, onde foi direcionada para uma instalação governamental para cumprir 
um isolamento de 14 dias. Um dia antes da admissão, a paciente desenvolveu tosse, febre, calafrios 
e suores. Nesse mesmo dia, foi diagnosticada com COVID-19 por teste de RT-PCR. Na admissão, sua 
temperatura era de 38,4 °C, pressão arterial de 101/69 mmHg, frequência cardíaca de 84 batimentos 
por minuto, frequência respiratória foi de 17 respirações por minuto e a saturação de oxigênio de 
96% no ar ambiente. Devido à persistência da febre, hipoxemia, evolução dos achados radiológicos 
do tórax e função hepática levemente anormal, a paciente passou a ser tratada com remdesivir, 200 
mg por via intravenosa no dia 1, seguido de 100 mg por dia. Nos dias seguintes, houve melhora na 
saturação de oxigênio e a paciente tornou-se afebril. Durante o tratamento, não foram observados 
efeitos adversos. No entanto, os autores relatam não saber se o remdesivir ocasionou a melhora 
clínica ou se ela ocorreu devido ao curso da doença.14
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
8/8 critérios foram contemplados. Apesar do uso do remdesivir, os autores 
mencionaram não conseguir mensurar a causa e efeito dessa terapia com a 
melhora clínica da paciente. Mais estudos são necessários para definir a eficácia 
e segurança desse fármaco no tratamento de pacientes com COVID-19.

AZITROMICINA
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Trata-se de uma revisão narrativa cujo objetivo foi verificar o papel da azitromicina na COVID-19. 
Para tanto, foi realizada uma busca na base MEDLINE com os seguintes termos de pesquisa azitromicina 
e infecções virais, azitromicina e SARS-CoV2, azitromicina e COVID-19, azitromicina e prolongamento de 
Qt, azitromicina e cloroquina e prolongamento de Qt . Sabe-se que a azitromicina possui propriedades 
imunomoduladoras e antivirais. Estudos in vitro demonstraram sua capacidade para reduzir a produção de 
citocinas pró-inflamatórias (IL-8, IL-6, TNF alfa), reduzir o estresse oxidativo e modular as células T-helper. Ao 
mesmo tempo, existem evidências clínicas do papel da azitromicina na síndrome respiratória aguda grave 
e MERS. Algumas evidências preliminares demonstraram resultados controversos em relação à eficácia 
da azitromicina em combinação com a hidroxicloroquina para COVID-19. Um estudo francês demonstrou 
100% de negativação virológica de seis pacientes tratados com azitromicina e hidroxicloroquina versus 
57,1% dos pacientes tratados apenas com hidroxicloroquina e 12,5%, no grupo controle (p < 0,05). 
Por outro lado, outra série de casos não revelou eficácia em onze pacientes tratados com a mesma 
combinação e doses. Além disso, existem algumas preocupações quanto à associação de azitromicina e 
hidroxicloroquina devido ao potencial de prolongamento do intervalo Qt. De fato, os dois medicamentos 
têm esse efeito colateral e as evidências sobre o uso seguro dessa combinação são controversas. O 
American College of Cardiology e a European Society of Cardiology definiram recomendações para o uso 
de azitromicina e hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19: i) avaliação das características clínicas 
do paciente; ii) correção de hipocalemia para um nível > 4 mEq/l e de hipomagnesemia para um nível > 2 
mg/dl; interrupção de qualquer terapia com inibidores de bomba de prótons (exceto em pacientes com 
histórico de úlcera ou síndrome de Zollinger-Ellison). Para controlar a produção de ácido clorídrico, devido à 
suspensão dos inibidores citados, é sugerido o uso de antiácidos como o sucralfato, com administração de 
pelo menos três horas antes das terapias para COVID-19. Os autores concluem que, apesar da necessidade 
de encontrar rapidamente soluções para a COVID-19, é necessário avaliar a relação risco-benefício. No 
entanto, com base em evidências clínicas e pré-clínicas e em resultados preliminares, a azitromicina pode 
ser um tratamento em potencial no combate à COVID-19.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, a metodologia de busca e seleção de artigos 
foi descrita de forma superficial e subjetiva. Traz considerações abrangentes 
sobre a azitromicina no tratamento da COVID-19, mas também considera 
estudos sobre azitromicina e infecções virais de maneira geral. Por fim, não há 
evidências suficientes para garantir que a azitromicina, em uso isolado ou em 
combinação com hidroxicloroquina, é eficaz para o tratamento da COVID-19.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°52

BUSCA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 8 ARTIGOS E 15 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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PLASMA CONVALESCENTE
COORTE \ EUA

Neste estudo, os pesquisadores selecionaram pacientes com COVID-19, previamente confirmados 
em laboratório (por PCR), como possíveis doadores de plasma convalescente. Após verificação da 
infecção primária pela equipe médica, os intervalos em que os pacientes ficaram livre dos sintomas 
da COVID-19 foram determinados. Os doadores elegíveis precisavam estar livres dos sintomas por, no 
mínimo, 14 dias antes da doação. Os doadores em potencial que relataram estar livres de sintomas 
por pelo menos 14 dias, mas menos de 28 dias, foram submetidos a novos testes de PCR. Os que 
relataram mais de 28 dias sem sintomas também foram elegíveis para doação, porém não houve 
realização de novos testes de PCR. Os autores informaram que 152 participantes em potencial foram 
selecionados, dos quais 5 se recusaram a participar da pesquisa, 54 eram inelegíveis e 93 foram 
recrutados; 86 de 93 pacientes completaram os testes. Como resultado, 11/86 (13%) ainda testaram 
positivos em uma mediana de 19 dias (variação de 12 a 24 dias) após a resolução dos sintomas. 
Os autores destacaram que os participantes positivos eram significativamente mais velhos que os 
negativos (média de 54 anos; IC95% 44, 63 vs. 42 anos; IC95% 38, 46; p = 0,024). Os valores da Ct 
foram significativamente inversamente associados à idade (β = -0,04, r2 = 0,389, p = 0,04). O número 
de dias desde a recuperação dos sintomas não foi aparentemente diferente entre os participantes 
positivos e negativos. Como conclusão, os autores afirmaram ter encontrado evidências de presença 
viral persistente nas secreções nasofaríngeas, mais de duas semanas após a resolução dos sintomas 
da infecção confirmada por SARS CoV-2. Esta persistência foi mais comum em participantes mais 
velhos, e a carga viral foi maior entre os participantes positivos mais idosos. Segundo os autores, 
esses resultados enfatizam a necessidade de testar doadores de plasma convalescente com menos 
de 28 dias após a resolução dos sintomas.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
07/11 critérios foram atendidos. Trata-se de uma coorte sem grupo controle. 
O tempo para resolução dos sintomas da COVID-19 foi autorreferido pelos 
participantes. Não foi informado se fatores de confusão foram identificados e 
considerados nas análises, nem se estratégias para lidar com esses possíveis 
fatores de confusão foram utilizadas. Em adição, os próprios autores alertam que 
o RNA detectável nas amostras de secreções dos participantes não é a mesma 
coisa que a presença de virions infecciosos, embora o teste de ácido nucleico seja 
o único método rápido e amplamente disponível para detectar a COVID-19.

HIDROXICLOROQUINA E METFORMINA
ESTUDO TRANSVERSAL DE FARMACOVIGILÂNCIA \ FRANÇA E REINO UNIDO

Uma publicação recente não revisada por pares descreveu toxicidade fatal da hidroxicloroquina 
(ou cloroquina) em associação com a metformina em camundongos. Tais resultados levaram os 
autores a investigar essa possível interação medicamentosa em humanos. O estudo foi realizado por 
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4

meio do VigiBase, que registra os Relatórios de Segurança de Casos Individuais (ICSRs) de mais de 130 
países. Os autores recuperaram registros entre 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2019 em 
pacientes com idade entre 18 e 64 anos. Realizou-se uma análise de desproporcionalidade (análise 
de caso/não caso), com casos sendo "resultados fatais" com hidroxicloroquina (ou cloroquina) e não 
casos, os outros ICSRs com hidroxicloroquina (ou cloroquina) isolada. Os dados apenas com esse 
medicamento foram comparados com a associação com metformina. Os resultados são apresentados 
como reporting odds ratio (ROR), um conceito semelhante ao OR em estudos de caso-controle. Dos 
ICSRs registrados, 10.771 envolveram hidroxicloroquina e 52 registrados como resultados fatais com 
este medicamento. Esses 52 ICSRs foram registrados principalmente em mulheres (78,8%), com 45 
a 64 anos (55,8%). Entre esses, 30 foram descritos como suicídios completos. Com a metformina, 
foram encontradas 1.413 mortes (1083 suicídios), 58,6% nos homens, provenientes principalmente 
dos EUA (94,1%). A faixa etária mais frequente foi de 45 a 64 anos (65,6%). Foram registradas sete 
mortes com a associação hidroxicloroquina + metformina. Quatro foram observados em homens e 
seis foram registrados como suicídio. Para o total de notificações fatais, um valor de ROR de 57,7 (IC 
95%: 23,9–139,3) foi associado à hidroxicloroquina + metformina em comparação à hidroxicloroquina 
isolada. Em comparação com a metformina isolada, a associação hidroxicloroquina + metformina 
foi associada à ROR 6,0 (IC 95%: 2,6–13,8). Após a exclusão de suicídios, resultados semelhantes 
foram obtidos para a associação hidroxicloroquina + metformina versus hidroxicloroquina isolada: 
ROR 15,8 (IC 95%: 2,1–120,6). Os autores concluem que a associação aumenta o risco de morte, 
principalmente, por suicídio. Dessa forma, trata-se de um alerta para pacientes diabéticos tratados 
com metformina que recebem hidroxicloroquina, seja como automedicação ou como uso off-label 
para COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de estudos de 
farmacovigilância. Se considerado um estudo transversal, por analisar de forma 
descritiva uma base de dados e buscar associações, pode-se usar a ferramenta 
JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies. Dessa forma, 
5 de 8 critérios foram atendidos. A limitações do estudo são: não descrever a 
população (relatórios de segurança) e locais de forma detalhada; não identificar 
fatores de confusão, nem estratégias para lidar com esses fatores.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ IRÃ

Neste estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 42 anos de idade, que apresentou 
febre e tosse seca durante dois dias. Nenhuma anormalidade foi encontrada no exame físico, sua 
temperatura era de 38ºC e outros sinais vitais eram normais. A saturação de oxigênio foi de 98%. Os 
testes de laboratório revelaram elevação da lactato desidrogenase [LDH, 648 unidades/litro (U/L), 
normal: 140–280 U/L], nível de proteína C-reativa [PCR, 52 miligramas/litro (mg/L), normal: < 10 
mg/L], aspartato aminotransferase [AST, 59 U/L, normal: 10–40 U/L], trombocitopenia e leucopenia 
(glóbulos brancos = 2600/microlitro, 31% de células linfocitárias). Sorologia para fator reumatoide, 
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fator antinuclear, anti-DNA, músculo anti-liso, e os anticorpos antimitocondriais foram negativos, bem 
como os anticorpos HBsAg e anti-HCV. Opacidade em vidro fosco bilateral discreto foi observada na 
tomografia computadorizada de pulmão. Devido aos achados clínicos e à pandemia de COVID-19, foi 
realizado o teste do swab nasofaríngeo, e o ácido nucleico do SARS-CoV-2 foi detectado por RT-PCR. 
Hidroxicloroquina (HCQ) 200 mg, duas vezes ao dia, foi iniciado e 500 mg de acetaminofeno, a cada 6 
horas. Após dois dias, a paciente apresentou exantema maculopapular eritematoso pruriginoso e alvos 
lisos atípicos, que começaram na parte distal das extremidades superiores e rapidamente envolveram 
todo o corpo, e bolhas rasgadas que só eram vistas como úlceras na área orolabial. O sinal de Nikolsky 
era positivo. Desta forma, a paciente foi diagnosticada com a síndrome de Stevens-Johnson. Devido à 
probabilidade de uma reação medicamentosa, a HCQ foi descontinuada e o tratamento para COVID-19 
foi alterado para lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) 400 mg duas vezes ao dia, loratadina 10 mg duas vezes ao 
dia e difenidramina 50 mg três vezes ao dia. Após cinco dias com o novo tratamento, a paciente recebeu 
alta. A pele estava escaldada e sem prurido na parte distal das extremidades superiores. Os autores 
concluem dizendo que, embora a HCQ pareça ser segura e tenha efeitos colaterais leves, a fronteira 
entre as doses terapêuticas e tóxicas é estreita e os distúrbios graves de seu uso podem ser fatais.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram contemplados. Os autores descreveram superficialmente os 
dados demográficos e o histórico de saúde da paciente. Esse estudo ainda não 
foi avaliado por pares.

REMDESIVIR
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Esta revisão traz o status atual de patentes e progresso das pesquisas com remdesivir. Este 
medicamento foi desenvolvido para o tratamento de ebola pela Gilead Sciences por quase 10 anos 
e ainda permanece em ensaios clínicos. Durante o estudo fase III para ebola, a taxa de mortalidade 
não foi significativamente reduzida pelo tratamento com remdesivir, e o efeito curativo não alcançou 
diferença estatisticamente significante. Portanto, o desenvolvimento clínico do remdesivir foi suspenso 
até o surto de COVID-19. Estudos in vitro e em macacos mostraram que o remdesivir tem um forte efeito 
antiviral contra o SARS-CoV-2. Como o remdesivir é um candidato promissor contra a COVID-19, muitas 
empresas começaram pesquisas para desenvolver genéricos dele. No entanto, desde 2011, a fabricante 
solicitou 166 patentes relacionadas ao medicamento em 48 países, sendo concedidas 11 patentes em 
três famílias. Um estudo de fase I de remdesivir para COVID-19 não foi realizado, pois já ocorreu durante 
a epidemia de ebola. Três estudos de fase II estão sendo conduzidos. Os responsáveis são Instituto 
Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA-NIAID (NCT04280705), Organização Mundial 
da Saúde (SOLIDARITY) e Hospital Universitário de Oslo (NCT04321616). Sobre os estudos de fase III 
com o remdesivir para COVID-19, dois estão sendo conduzidos pela Gilead Sciences (NCT04292899; 
NCT04292730), dois pelas autoridades de saúde chinesas (NCT04257656; NCT04252664), que estão 
suspensos pela dificuldade de inclusão de participantes dado o controle da epidemia no país, e um pelo 
Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (INSERM) da França (NCT04321616). Estudos para avaliar 
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eventos adversos e de acesso expandido também estão ocorrendo. O Groupe Hospitalier Pitie-Salpetriere 
iniciou um ensaio clínico (NCT04314817) de eventos adversos relacionados a terapias que estão sendo 
utilizadas para a COVID-19. O Comando de Pesquisa e Desenvolvimento Médico do Exército dos EUA e 
a Gilead Sciences iniciaram estudos de acesso ampliado ao remdesivir para o tratamento da infecção 
por SARS-CoV-2 (NCT04302766; NCT04323761, respectivamente). É inegável que o desenvolvimento 
de medicamentos anti-SARS-CoV-2 eficazes em um curto período de tempo é desafiante e envolve 
riscos desconhecidos. No entanto, P&D e ensaios clínicos de outros medicamentos, além do remdesivir, 
também estão progredindo em paralelo. Cooperações entre pesquisadores, empresas farmacêuticas 
e médicos da linha de frente são necessárias para promover estudos com medicamentos relevantes.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, os autores não descrevem a metodologia utilizada 
para selecionar os estudos incluídos nessa revisão. Os autores apresentam 
informações sobre marcos, propriedades intelectuais, mecanismos de ação, 
pesquisas pré-clínicas e clínicas, síntese química, farmacologia, toxicologia, 
farmacodinâmica e farmacocinética do remdesivir. Além disso, discutem 
perspectivas sobre o uso do remdesivir para o tratamento da COVID-19. Embora 
a revisão seja abrangente, os dados disponíveis ainda não são suficientes para 
esclarecer a atividade do remdesivir contra o SARS-CoV-2. Os resultados dos 
ensaios clínicos em andamento podem elucidar as perspectivas de uso desse 
medicamento para tratamento de pacientes com COVID-19.

PLASMA CONVALESCENTE
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O plasma convalescente (PC) pode ser benéfico para pacientes com a fase mais grave da COVID-19 
de modo a prover mais habilidade em combater o vírus. As pessoas que tiveram a infecção por 
SARS-CoV-2 e que se recuperaram produziram anticorpos contra esse vírus. Desta forma, são esses 
anticorpos presentes no plasma que serão doados para pacientes com a COVID-19 em estágio grave. 
O plasma é coletado dos doadores a partir de um processo chamado aférese, no qual o plasma é 
separado, coletado e os outros componentes do sangue retornam ao corpo do doador. O plasma, por 
conter anticorpos neutralizantes do vírus SARS-CoV-2, é usado em pacientes críticos com a doença. 
Além disso, há a hipótese de que possa ser usado como profilaxia em pacientes de alto risco expostos 
à COVID-19, embora não haja estudos controlados com grande número de pacientes para a profilaxia, 
estando, portanto, em andamento alguns estudos para o uso do PC em pacientes críticos. O PC é bem 
tolerado na maioria dos pacientes, sendo que o evento adverso mais comum é uma reação alérgica 
leve, e os mais sérios relacionados a problemas cardíacos, pulmonares e infecções. Como todos os 
produtos sanguíneos, o plasma convalescente é amplamente testado antes do seu uso. O sangue já 
filtrado é rastreado para compatibilidade com o tipo de sangue, bem como a presença de patógenos 
de infecções como hepatite B, C, HIV e muitas outras menos comuns. O SARS-CoV-2 não é transmitido 
pelo sangue e não há risco de transmissão de doadores recuperados. Os doadores devem estar por 
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pelo menos 14 dias livres de sintomas da COVID-19 e com um teste positivo para infecção por SARS-
CoV-2 no passado, bem como atender a outros critérios de elegibilidades comuns à uma doação de 
sangue. Os autores trazem um apanhado geral sobre o plasma convalescente quanto aos riscos e 
potencial terapêutico. O artigo é direcionado aos doadores em potencial de plasma convalescente.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal 
Checklist for Text and Opinion Papers 5/6 critérios foram atendidos. O campo 
de expertise dos autores não estava claramente descrito no artigo. Os autores 
descrevem informações conceituais sobre plasma convalescente, possíveis 
riscos e benefícios, bem como os pacientes a que essa terapia é direcionada. 
Eles usam como referência o manual de recomendação de uso compassivo do 
plasma convalescente da Administração Federal de Alimento e Medicamentos 
dos EUA.

ANTICORPOS MONOCLONAIS
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste artigo, os autores comentam que a busca urgente de prevenção e de tratamento da infecção 
pelo SARS-CoV-2 se concentrou no desenvolvimento de vacinas, novos agentes antivirais , infusões 
de plasma convalescente e que os anticorpos monoclonais receberam menos atenção, embora os 
anticorpos neutralizantes sejam um componente-chave da imunidade protetora para a maioria das 
doenças virais. Afirmam que muitos grupos de pesquisa já isolaram anticorpos monoclonais, sejam de 
pacientes que se recuperaram da COVID-19 ou da epidemia de SARS em 2003 e que o principal alvo dos 
anticorpos monoclonais neutralizantes de SARS-CoV-2 é a glicoproteína que viabiliza a entrada viral 
nas células hospedeiras, podendo ser utilizados como prevenção ou tratamento da COVID-19. Quanto 
ao tratamento, mencionam que vários ensaios clínicos estão em andamento, e que uma limitação 
potencial do uso de anticorpos é a biodisponibilidade desconhecida de IgG infundida passivamente em 
tecidos afetados pela doença, especialmente nos pulmões. No que concerne à prevenção, defendem 
que infusão passiva de anticorpos monoclonais como profilaxia pré-exposição ou pós-exposição pode 
oferecer proteção imediata contra infecções que podem durar semanas ou meses. Assim, os autores 
concluem que os anticorpos neutralizantes têm um papel importante na proteção ou recuperação de 
muitas infecções virais e que o estabelecimento da eficácia terapêutica ou profilática dos anticorpos 
monoclonais seria um grande avanço no controle da pandemia da COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers 6/6 critérios foram contemplados. Deve-se apontar que o artigo não é 
livre de potenciais conflitos, uma vez que um dos pesquisadores possui uma 
patente pendente relacionada a anticorpos para o coronavírus, assim como 
o método de aplicação. Além disso, outro autor é consultor de duas grandes 
indústrias farmacêuticas.
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VACINAS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Esta revisão traz um resumo de vacinas candidatas contra SARS-CoV-2. As vacinas de ácido nucleico 
(DNA ou RNA) induzem resposta mediada por anticorpos quando os antígenos, codificados por ácidos 
nucleicos, são apresentados e expressos por uma célula. Sua eficácia, na prática, é insatisfatória e possui 
menor imunogenicidade, em comparação com vacinas inativadas e de vírus vivo atenuado. Já as vacinas 
de RNA são mais seguras do que as inativadas ou de subunidade proteica, porque estão livres do risco de 
contaminação pelo vírus ou de alguma proteína dele. Além disso, manifesta resposta imune semelhante à 
infecção natural. Até o momento, não existe vacina de RNA aprovada, mas está sendo submetida a ensaios 
clínicos. Sobre as vacinas de subunidade proteica, diz-se que são as mais vantajosas, pois incluem apenas 
peptídeos sintéticos ou proteínas recombinantes que expressam fragmentos imunogênicos específicos, 
excluindo a participação de vírus contagiosos, e são menos propensas a gerar os efeitos colaterais no local 
da inoculação. Várias proteínas estruturais expressas por SARS-CoV podem atuar como antígenos para 
ativar anticorpos neutralizantes e gerar resposta imune. As vacinas vetoriais recombinantes são muito 
eficientes e podem ser definidas como vírus vivos que são geneticamente manipulados para abrigar algum 
gene patogênico adicional, codificando proteínas estranhas, responsáveis por estimular a resposta imune. 
Os vetores virais mais comuns são o adenovírus, Poxvírus e vírus da doença de Newcastle. As vacinas 
atenuadas, historicamente, são as mais bem-sucedidas, pois conferem respostas imunes semelhantes à 
infecção natural e proporcionam imunidade duradoura. No entanto, a principal dificuldade é a reversão 
do patógeno para uma forma menos virulenta. Do ponto de vista da segurança, é difícil obter a aprovação 
regulatória e o uso dessas vacinas sem evidências é um risco. As vacinas inativadas representam um 
patógeno cuja capacidade de infectar e replicar foi interrompida, mas continua provocando resposta imune. 
Esse tipo de vacina para SARS-CoV já foi testada em humanos, foi considerada segura e suscitou anticorpos 
neutralizantes específicos, no entanto, a eficácia em humanos até o momento não foi relatada. Ainda há 
necessidade esclarecimentos sobre o comportamento do vírus e sua interação com a resposta imune do 
hospedeiro. Ademais, a avaliação da imunidade e memória de longo prazo de indivíduos recuperados 
pode ser útil no planejamento de um potencial agente profilático e terapêutico.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, os autores não descrevem a metodologia utilizada 
para selecionar os estudos incluídos nessa revisão. Trazem um olhar abrangente 
sobre tipos de vacinas candidatas para profilaxia de COVID-19, baseado em 
estudos prévios de vacinas para SARS-CoV e MERS-CoV, além dos mecanismos 
de ação, vantagens e desafios para desenvolvimento e utilização de cada tipo.

DEXAMETASONA
PRESS RELEASE \ REINO UNIDO

Trata-se de press release acerca de resultados preliminares do estudo RECOVERY (Randomized 
Evaluation of COVid-19 thERapY). Esse ensaio tem a finalidade de testar tratamentos potenciais para 
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a COVID-19, incluindo baixas doses de dexametasona. Cerca de 11.500 pacientes foram inscritos em 
hospitais do NHS no Reino Unido. Em 8 de junho, o recrutamento para o braço da dexametasona foi 
interrompido, pois, na visão do Comitê Monitoramento, havia um número suficiente de pacientes 
inscritos para estabelecer se o medicamento tinha ou não benefício. Um total de 2.104 pacientes foram 
randomizados para receber dexametasona 6 mg uma vez por dia (via oral ou injeção intravenosa) por 
dez dias e foram comparados com 4.321 pacientes randomizados apenas para os cuidados habituais. 
Entre os pacientes que receberam os cuidados usuais isoladamente, a mortalidade em 28 dias foi 
mais alta naqueles que necessitaram de ventilação (41%), intermediária nos pacientes que precisaram 
apenas de oxigênio (25%) e menor entre aqueles que não necessitaram de intervenção respiratória 
(13%). A dexametasona reduziu as mortes em um terço nos pacientes ventilados (razão de taxas: 0,65 
[IC 95% 0,48 a 0,88]; p = 0,0003) e em um quinto em outros pacientes recebendo apenas oxigênio 
(razão de taxas: 0,80 [IC 95%: 0,67 a 0,96]; p = 0,0021). Não houve benefício entre os pacientes 
que não necessitaram de suporte respiratório (razão de taxas: 1,22 [IC 95%: 0,86 a 1,75]; p = 0,14). 
Os autores relatam que estão trabalhando para publicar todos os detalhes o mais rápido possível. 
Ademais, destacam que a dexametasona reduz o risco de morte em pacientes com complicações 
respiratórias graves. Concluem refletindo sobre a importância de realizar ensaios clínicos de alta 
qualidade e basear as decisões nos resultados desses ensaios.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Como se trata de press release e não há disponibilidade do artigo científico, 
não cabe avaliação da qualidade metodológica. Somente com a publicação do 
ensaio clínico randomizado será possível avaliar a robustez científica produzida 
e, consequentemente, o nível de confiança dos resultados.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04434248/ 
Federação Russa

Antiviral  Favipiravir Tratamento padrão Ativo, não recrutando 16/06/2020 Chromis LLC; Chemical 
Diversity Research Institute

2 NCT04432987/ Turquia Medicamento para 
fibrose cística

Pulmozyme (Dornase 
Alfa) em duas 
populações

Sem comparador Recrutando 16/06/2020 Acibadem University; The 
Scientific and Technological 
Research Council of Turkey

3 NCT04432298/ País 
não declarado

Produto biológico Pamrevlumab Placebo Ainda não recrutando 16/06/2020 FibroGen

4 NCT04432324/ 
Espanha

Imunoterapia Globulina Imune 
Intravenosa

Tratamento padrão Ainda não recrutando 16/06/2020 Instituto Grifols, S.A.; Grifols 
Therapeutics LLC

5 NCT04432766/ País 
não declarado

Produto biológico BAT2020 em 
escalonamento de doses

Sem comparador Ainda não recrutando 16/06/2020 Bio-Thera Solutions

6 NCT04433013/ 
Singapura

Medicina Tradicional 
Chinesa

Lianhua Qingwen Placebo Ainda não recrutando 16/06/2020 Nanyang Technological 
University; Ministry of 
Health, Singapore

7 NCT04433910/ 
Alemanha

Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 16/06/2020 Deutsches Rotes Kreuz DRK-
Blutspendedienst Baden-
Wurttemberg-Hessen

8 NCT04434131/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Recrutando 16/06/2020 University of New Mexico

9 NCT04431453/ País 
não declarado

Antiviral Remdesivir Sem comparador Ainda não recrutando 16/06/2020 Gilead Sciences

10 NCT04432103/ México Imunoterapia Plasma convalescente 
em diferentes 
populações

Sem comparador Ainda não recrutando 16/06/2020 Centro Medico ABC

11 NCT04433078/ EUA Antibiótico; 
vasodilatador

Doxiciclina; Dipiridamol Placebo Ainda não recrutando 16/06/2020 Temple University

12 NCT04433546/ País 
não declarado

Vasodilatador PB1046 em 
escalonamento de doses

Placebo Ainda não recrutando 16/06/2020 PhaseBio Pharmaceuticals 
Inc.

13 NCT04431466/ Brasil Antiparasitário  Ivermectina Tratamento padrão Ainda não recrutando 16/06/2020 Universidade Federal de Sao 
Carlos
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

14 NCT04433988/ Egito Vasodilatador Pentoxifilina Placebo Ainda não recrutando 16/06/2020 Sadat City University

15 NCT04432272/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Sem comparador Ainda não recrutando 16/06/2020 William Beaumont Hospitals
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



16

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/ PROPESQ

102 13/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 Nº53

BUSCA REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 15 ARTIGOS

Não houve atualização na base ClinicalTrials.gov. A distribuição da frequência dos 

artigos por classes de estudos é apresentada segundo a pirâmide de evidências: 
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VACINA BCG
ESTUDO OBSERVACIONAL ECOLÓGICO \ TAIWAN

Este estudo teve como objetivo investigar a possível correlação entre a vacinação com BCG (Bacille 
Calmette-Guerin) e a taxa de morbimortalidade/recuperação associada à infecção por SARS-CoV-2. 
Para tal, foram avaliados e comparados os dados referentes aos casos confirmados de COVID-19, 
óbitos, recuperações e população geral de países com programa de vacinação BCG atual (PCVA) versus 
países sem programa de vacinação BCG atual (PSVA). Para obter comparações significativas entre 
as taxas de mortalidade e recuperação, foram selecionados apenas países com mais de 200 casos 
confirmados de COVID-19. A regressão de Poisson e a regressão logística foram usadas para explorar 
a relação entre a vacinação BCG e as taxas de morbidade, mortalidade e recuperação. Entre os 158 
países selecionados, 141 países possuíam informações disponíveis sobre a vacinação BCG. Como 
resultado, foi observado que a razão das taxas (Rates ratio [RR]), ou intensidade de casos confirmados 
de COVID-19 para PCVA versus PSVA foi de 0,135 (com IC 95% = (0,135–0,136)). Em outras palavras, 
após ajuste do efeito do tamanho da população, a taxa (intensidade) de casos confirmados de COVID-19 
para os países com vacinação BCG atual foi de 86,5% = (1–0.135), significativamente menor do que 
os países sem vacinação BCG atual (valor de p < 0,001). Considerando os efeitos da economia de cada 
país nas análises, a razão de taxas ajustadas dos casos confirmados de COVID-19 para PCVA versus 
PSVA foi de 0,339 (com IC95% = (0,338–0,340)). Ou seja, a taxa (intensidade) de casos confirmados 
de COVID-19 para os países com vacinação BCG atual foi 66,1% significativamente menor do que os 
países sem vacinação BCG atual (valor de p < 0,001), após o ajuste dos efeitos adicionais de status 
econômico dos países. Além disso, o odds ratio (OR) ajustado de morte e recuperação após infecção 
por SARS-CoV-2 para PCVA vs. PSVA foi de 0,258 (com IC95% = (0,254–0,261)) e 2,151 (com IC95% = 
(2.140–2.163)), respectivamente. Segundo os autores, os dados deste estudo mostram que a vacina 
BCG pode fornecer proteção contra a COVID-19, com consequente menor infecção e mortes por 
COVID-19 e recuperação mais rápida. Por fim, sugerem que a vacina BCG pode preencher a lacuna 
existente, antes que uma vacina específica contra COVID-19 seja desenvolvida, mas alertam que essa 
hipótese precisa ser testada em ensaios clínicos randomizados rigorosos.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
ecológicos. Em leitura crítica, foi observado que, embora os autores tenham 
considerado o tamanho populacional e o efeito da economia de cada país nas 
análises dos dados (análises ajustadas), existem outros fatores de confusão 
que não foram considerados, como, por exemplo, as diferenças demográficas 
e genéticas das populações, a carga da doença em diferentes locais, as 
intervenções de prevenção, como distanciamento social, quarentena e auto-
isolamento em diferentes países, a diferença na taxa de notificação e taxas de 
teste para infecções por SARS-CoV-2 e o estágio da pandemia em cada país. 
Alerta-se que a força das evidências de estudos ecológicos é limitada. Dessa 
forma, recomenda-se cautela na interpretação desses achados, até que 
resultados de estudos clínicos controlados estejam disponíveis.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



4

VACINAS
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Trata-se de documento institucional da Organização Mundial da Saúde com levantamento de 
vacinas em desenvolvimento para a COVID-19. Atualmente, existem 11 vacinas em fase clínica de 
desenvolvimento e 128 em fase pré-clínica. Uma vacina está em fase 2b/3, a ChAdOx1-S da University 
of Oxford/AstraZeneca. As seguintes vacinas estão em fase 1 e 2: Vetor de adenovírus tipo 5 da 
CanSino Biological Inc./Intituto de Biotecnologia de Pequim; mRNA de LNP encapsulado da Moderna/
NIAID; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan/Sinopharm; Inativada do Instituto de 
Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm; Inativada com adjuvante de vacinas Alum do Sinovac; 
Vacina de nanopartículas de glicoproteína com SARS-CoV-2 recombinante com matriz M da Novavax; 
3 LNP-mRNAs do BioNTech/Fosun e Pharma/Pfizer. As seguintes vacinas estão em fase 1: Inativada 
do Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences; DNA plasmid vaccine with 
electroporation da Inovio Pharmaceuticals; saRNA da Imperial College London.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de levantamento das vacinas para COVID-19 em 
desenvolvimento no mundo, atualizado regularmente.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DO RECEPTOR DE ANGIOTENSINA 2
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Nesta revisão, os autores procuraram, sistematicamente, identificar, avaliar e sumarizar as 
evidências científicas disponíveis (até 13/05/20) sobre a eficácia, a segurança e o prognóstico associado 
ao uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) e dos bloqueadores do receptor 
de angiotensina 2 (BRA) por pacientes com COVID-19. Após o processo de seleção, 61 estudos foram 
incluídos: 23 estudos concluídos (11 publicados e 12 pre-print) e 38 estudos clínicos em andamento. 
Houve heterogeneidade entre os estudos para os principais desfechos avaliados, mostrando tanto não 
associação quanto redução de mortalidade, desenvolvimento de doença grave e hospitalização de 
pacientes com COVID-19, sob terapia com IECA ou BRA. Os estudos incluídos têm risco de viés moderado 
a alto e amostra pequena, fatores que contribuíram para que a certeza na evidência fosse muito baixa. 
Segundo os autores, esta revisão sistemática rápida identificou 23 estudos com dados disponíveis, 
com qualidade metodológica limitada, que avaliaram os efeitos de BRA e iECA na infecção por SARS-
CoV-2, predominantemente em pacientes com hipertensão pré-existente. Informam que os resultados 
são incipientes e frágeis, embora mostrem uma tendência de que a exposição a estes medicamentos 
seja um fator protetor (melhor prognóstico) em pessoas hipertensas e com COVID-19. Alertam que 
ainda são necessários dados confiáveis de eficácia e segurança do uso desses medicamentos como 
alternativa terapêutica em pacientes com COVID-19. Por fim, sugerem que os resultados dos 38 estudos 
em andamento possam ratificar, complementar ou modificar esta conclusão.3
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 13/16 critérios foram atendidos. Não há declaração explícita de que 
os métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, 
nem justificativas para possível desvio significativo do protocolo. A seleção dos 
estudos não foi feita em duplicata. Não ficou claro se os autores da revisão 
executaram a extração dos dados em duplicata.

HEPARINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL

O objetivo do estudo foi sumarizar as evidências disponíveis sobre a eficácia e a segurança da 
heparina no manejo de pacientes com infecção por SARS-CoV-2. Após o processo de seleção, foram 
identificadas: quatro coortes históricas e dezenove ensaios clínicos em andamento. Na comparação 
[heparina + terapia de suporte] versus [terapia de suporte], havia dois estudos [Liu 2020; Shi 2020] com 
heterogeneidade clínica e metodológica importante. Quanto ao tempo de hospitalização, o estudo de 
Shi 2020 não identificou diferença entre o grupo com e sem heparina (p = 0,41). Quanto à negativação 
da carga viral, Shi 2020 não identificou diferença entre o grupo com e sem heparina (p = 0,46). A respeito 
dos exames laboratoriais gerais, Shi 2020 identificou uma redução das concentrações de dímero D, 
IL-6 e linfócitos no grupo exposto à heparina. Com relação a eventos adversos, Liu 2020 avaliou a 
plaquetopenia associada a exposição à heparina entre participantes internados em UTI, mas não entre 
participantes internados em outras unidades. Na comparação [heparina + antiviral + terapia de suporte] 
versus [antiviral + terapia de suporte], foi identificado Tang 2020b, com 449 participantes. Este estudo 
não identificou diferenças na mortalidade entre o grupo com e sem heparina (RR: 1,22; IC 95%: 0,90 a 
1,66). Na comparação [heparina em dose terapêutica] versus [dose profilática], foi identificado o estudo 
de Trinh 2020, com 244 participantes. A mortalidade aos 35 dias foi menor no grupo heparina em 
dose terapêutica tanto na análise primária (RR: 0,49; IC 95%: 0,40 a 0,60) quanto após ajustes para 
fatores confundidores (RR: 0,58; IC 95%: 0,47 a 0,72). O tempo de internação em UTI foi maior no 
grupo heparina em dose terapêutica (DM: 7,20; IC 95%: 5,26 a 9,14; p < 0,001), assim como o tempo de 
hospitalização (DM: 7,60; IC 95%: 5,35 a 9,85; p < 0,001). Não foi identificada diferença estatística entre 
a heparina em dose terapêutica ou profilática quanto à frequência dos eventos adversos. As coortes 
foram avaliadas com a ferramenta ROBINS-I e foram consideradas com risco crítico de viés. A certeza da 
evidência foi muito baixa para todos os desfechos incluídos. Os autores concluíram que, considerando 
a limitação metodológica destes estudos e a imprecisão dos resultados, nenhuma estimativa sobre a 
eficácia e a segurança da heparina pode ser assumida. Espera-se que os resultados dos ensaios clínicos 
randomizados em andamento possam reduzir esta incerteza para orientar a tomada de decisão.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 12 de 16 critérios foram atendidos, e 
3 não foram aplicáveis, pois não foi realizada metanálise. A limitação do estudo 
foi não declarar se a extração de dados foi realizada por dois pesquisadores 
independentes.
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LINCOCIN E AZITRO
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ TURQUIA

Neste estudo os autores buscaram avaliar a eficácia do LINCOCIN® (Lincomicina - LCN) e AZITRO® 
(azitromicina - AZT) no tratamento da pneumonia associada à COVID-19. Um total de 24 pacientes 
hospitalizados com idade entre 30–80 anos que foram internados em um único hospital entre fevereiro 
e março de 2020 foi incluído no estudo. Os pacientes receberam LINCOCIN® 600 mg por via intravenosa 
duas vezes ao dia por 5 dias ou AZITRO® 500 mg por via oral no primeiro dia e 250 mg nos dias 2–5. No 
sexto dia após o início do tratamento, os achados da PCR de lavado broncoalveolar foram comparados. 
A idade média foi de 58,4 ± 15,4 anos no grupo LCN e de 59,1 ± 16,6 anos no grupo AZT, 66,7% eram do 
sexo masculino do grupo LCN e 58,3% no grupo AZT. Não houve diferenças estatísticas em termos de 
idade e sexo entre os grupos. Foi observado um resultado negativo da PCR broncoalveolar em 83,3% dos 
pacientes no grupo LCN e 33,3% no grupo AZT (p < 0,05). Os autores concluem que o uso do LINCOCIN® 
pode ser mais apropriado no tratamento da pneumonia associada à COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo tem alto risco de viés. O viés de seleção 
é baixo, pois os pacientes foram aleatorizados por números em computador. 
Não houve ocultação da alocação, por ser um ensaio aberto. Pelo mesmo 
motivo, o estudo apresenta alto risco de viés de performance e de detecção. 
Este estudo apresenta baixo risco de viés de atrito. Outras fontes de viés não 
foram relatadas. Além disso, deve-se apontar que o tamanho do n amostral é 
muito baixo para que uma conclusão possa ser efetivamente tomada.

INTERFERON β-1A
COORTE \ IRÃ

Nesta coorte prospectiva, os autores avaliaram os desfechos clínicos de 20 pacientes diagnosticados 
com COVID-19, tratados com interferon (IFN) β-1a. Além do tratamento com IFN-β-1a, por via subcutânea 
(44 μg, equivalente a 12 milhões de unidades internacionais) de dois em dois dias, os pacientes receberam 
simultaneamente, durante dez dias, o regime antiviral convencional de hidroxicloroquina (200 mg, por 
via oral, duas vezes ao dia) e lopinavir/ritonavir (200/50 mg, por via oral, dois comprimidos, quatro 
vezes ao dia) por 5 dias. A idade média dos pacientes foi de 58,55 ± 13,43 anos. A maioria dos pacientes 
eram homens (80%). Hipertensão (20%), doenças pulmonares crônicas (15%) e doenças cardíacas 
crônicas (15%) foram as comorbidades mais relatadas pelos pacientes. O tempo de início dos sintomas 
até a hospitalização foi de 6,5 ± 2,8 dias. Os resultados revelaram que 15 (75%) pacientes apresentaram 
febre, 16 (80%) pacientes apresentaram tosse e 17 (85%) pacientes apresentaram falta de ar. A febre 
foi controlada em todos os pacientes com oito dias de tratamento. No entanto, tosse, dispneia, mialgia 
e mal-estar ainda persistiam em alguns pacientes. O tempo médio de internação foi de 16,8 ± 3,4 dias 
(min., 14 dias; máx., 25 dias). Não houve mortes ou reações adversas relacionadas aos medicamentos 
no período de 14 dias. O estudo de depuração virológica mostrou que todos os pacientes apresentaram 
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7

RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, na admissão. No quinto dia, 14 pacientes (70%) apresentaram amostras 
positivas de RT-PCR e no décimo dia, apenas dois pacientes ainda apresentavam resultados positivo no 
exame de RT-PCR. Os autores concluem que os resultados apresentados neste estudo, embora apoiem 
o uso do IFN β-1a no tratamento da COVID-19, devem ser interpretados com cautela e que avaliações 
mais robustas são necessárias para confirmar a sua eficácia e segurança.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
3 de 11 critérios foram atendidos. A principal limitação do estudo foi a falta de 
um grupo controlador. Fatores de confusão não foram notados pelos autores. 
Além disso, os mesmos relatam não conseguir mensurar o efeito de cada 
terapia administrada no tratamento dos pacientes.

MAVRILIMUMABE
COORTE \ ITÁLIA

Nesta coorte prospectiva, os autores avaliaram o desfecho clínico de pacientes com COVID-19 
que fizeram uso de mavrilimumabe (MVM). Um grupo de 13 pacientes não ventilados mecanicamente 
[mediana de idade de 57 anos (IQR 52–58), 12 homens (92%)] recebeu uma dose de MVM (6 mg /kg) 
simultaneamente ao tratamento padrão [hidroxicloroquina oral (200 mg, duas vezes ao dia), azitromicina 
intravenosa (500 mg, uma vez ao dia) e lopinavir/ritonavir oral (400 mg e 100 mg, respectivamente, 
duas vezes ao dia) e um grupo controle com 26 pacientes [mediana de idade de 60 anos (IQR 53-67), 
17 homens (65%)] recebeu apenas o tratamento padrão. Durante o acompanhamento de 28 dias, 
nenhum paciente do grupo MVM morreu, enquanto sete (27%) pacientes no grupo controle morreram 
(p = 0,086). No dia 28, todos os pacientes do grupo MVM e 17 (65%) pacientes do grupo controle 
apresentaram melhora clínica (p = 0,030), com melhora precoce do grupo MVM em comparação ao 
grupo controle [tempo médio para melhora de 8 dias (IQR 5 a 11) versus 19 dias (11 a > 28), p < 0,001]. 
No dia 28, um (8%) paciente no grupo MVM evoluiu para ventilação mecânica em comparação com nove 
(35%) pacientes no grupo controle que evoluíram para ventilação mecânica ou morreram (p = 0,14). No 
dia 14, a febre estava controlada em dez (91%) dos 11 pacientes do grupo MVM, em comparação com 
11 (61%) dos 18 pacientes do grupo controle (p = 0,18). A resolução da febre foi mais rápida no grupo 
MVM versus controles [mediana de tempo para resolução de 1 dia (IQR 1 a 2) versus 7 dias (3 a > 14), 
p = 0,0093]. Além disso, o MVM foi bem tolerado, sem reações à infusão. Os autores concluem que esta 
foi a primeira evidência de MVM no tratamento da COVID-19 e que mais estudos serão necessários para 
confirmar sua eficácia e segurança.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9 de 11 critérios foram atendidos. Os autores não identificaram fatores de 
confusão no estudo. Outra limitação foi o tamanho amostral. De acordo com os 
autores, novos estudos são necessários para confirmar a eficácia do MVM no 
tratamento da COVID-19, no entanto, os controles devem receber placebo, ao 
invés do tratamento padrão.
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8

TOCILIZUMABE
TRANSVERSAL \ ESPANHA

Neste estudo os autores buscaram avaliar qual é o melhor período para administração de 
tocilizumabe para o tratamento da pneumonia e síndrome de desconforto respiratório induzida pela 
tempestade de citocinas, que ocorre na COVID-19. O tratamento padrão incluiu lopinavir/ritonavir, 
hidroxicloroquina ou cloroquina, doxiciclina ou azitromicina, heparina de baixo peso molecular, 
ciclosporina, n-acetilcisteína, corticosteroides em pulsoterapia e, em alguns casos, interferon 
beta 1-b. Uma dose única de 400–600 mg foi administrada por via intravenosa. O desfecho avaliado foi 
intubação ou morte após 24 horas de sua administração. Um total de 186 pacientes foram incluídos. A 
idade média foi de 65 anos, 68% eram do sexo masculino e 68% dos casos possuíam pelo menos uma 
comorbidade. No momento da administração de tocilizumabe, 114 (61%) pacientes necessitaram de 
suporte com oxigênio com FiO2 ≥ 0,5% e 72 (39%) com FiO2 < 0,5%. Os valores laboratoriais antes da 
administração de tocilizumabe mostraram elevação acentuada de ferritina, interleucina-6 e proteína 
C reativa, dímero D e baixa contagem absoluta de linfócitos. A administração precoce de tocilizumabe, 
quando a necessidade de suporte de oxigênio ainda estava abaixo de FiO2 ≤ 0,5%, foi significativamente 
mais eficaz do que em estágios avançados (FiO2 > 0,5%), levando a menor incidência de intubação ou 
morte (13% vs. 37%, respectivamente, p < 0,001). Os autores concluem que o potencial benefício do 
tocilizumabe ocorre quando este é administrado no início da doença, quando o comprometimento 
respiratório ainda não é muito grave, antes da necessidade de um alto suporte de oxigênio.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 6/8 critérios foram contemplados. Como limitação, os autores 
não identificaram os possíveis fatores de confusão e, por isso, não utilizaram 
nenhuma estratégia para lidar com estes. Ressalta-se também que se trata 
de um estudo observacional retrospectivo, com ausência de grupo controle. 
Além disso, como a decisão de administrar o tocilizumabe foi tomada pela 
equipe médica responsável por cada paciente, o estado clínico dos pacientes e 
o momento da administração do medicamento após o início dos sintomas da 
COVID-19 foram variáveis.

INTERFERON α-2B, ANTIBIÓTICOS E MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA
RELATO DE CASO \ CHINA

Neste estudo, os autores relatam o caso de um paciente de 29 anos, receptor de um rim 
transplantado em 2010, que foi diagnosticado com COVID-19. Desde o transplante, o paciente faz 
uso de micofenolato de mofetila (MMF) e metilprednisolona. No dia 20 de janeiro, o paciente deu 
entrada no hospital com febre (37,3 °C) e tosse seca. Durante seis dias, ele recebeu tratamento com 
moxifloxacina e oseltamivir por causa da febre. No entanto, a febre persistiu com a temperatura 
corporal variando de 37,6 °C a 38,8 °C, juntamente com tosse frequente e falta de ar. No dia 26 de 
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9

janeiro, a terapia com MMF foi interrompida e o paciente passou a receber injeções intravenosas de 
ceftazidima (2,0 g, duas vezes por dia), moxifloxacina (0,4 g, uma vez por dia) e inalação de interferon 
?-2b (5,0 milhões de unidades, duas vezes por dia). Também foi iniciado um tratamento com fármacos 
da medicina tradicional chinesa. A partir do dia 5 de fevereiro, o paciente se sentiu melhor, a febre 
diminuiu (37,3 °C para 36,5 °C), a saturação de oxigênio se encontrava em torno de 95% e falta de 
ar desapareceu. Devido à persistência da tosse seca, o paciente permaneceu em tratamento com 
ceftazidima, moxifloxacina, interferon α-2b e fármacos da medicina tradicional chinesa por mais 
oito dias, quando todos os sintomas relacionados à COVID-19 desapareceram. Nesse momento, 
os antibióticos e o interferon foram suspensos e o paciente seguiu sendo medicado apenas com 
medicina tradicional chinesa. O paciente recebeu alta hospitalar no dia 23 de fevereiro. Os autores 
concluem que este foi um relato único e que os resultados não devem ser extrapolados.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram contemplados. Nenhum efeito adverso foi relatado 
pelos autores, apesar das várias terapias administradas no paciente. Como 
mencionado pelos autores, esse relato não deve ser extrapolado.

LOPINAVIR/RITONAVIR, HIDROXICLOROQUINA E 
INTERFERON β-1B
RELATO DE CASO \ COREIA

Trata-se do relato de cinco casos com pneumonia grave por COVID-19 que melhoraram com terapia 
tripla combinada de lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina e interferon β-1b. Ao total foram quatro 
homens e uma mulher que deram entrada com sintomas e alterações pulmonares características da 
COVID-19, como lesões com opacidades em vidro fosco, presença de febre e redução da saturação de 
oxigênio. Em todos os casos, a combinação antiviral tripla foi iniciada imediatamente após a internação 
e quatro casos fizeram uso de metilprednisolona (0,5-2 mg/kg/d). Os sintomas dos pacientes que 
melhoraram, com mediana de 11 dias (7 a 15 dias) após a internação, que durou por mediana de 32 
dias (16 a 41 dias) até cumprirem os critérios de alta, com 2 resultados consecutivos negativos de 
RT-PCR para SARS-CoV-2. O tratamento foi interrompido temporariamente em dois casos devido ao 
aumento das concentrações de enzimas hepáticas e um paciente desenvolveu erupção cutânea no 
final do tratamento. Os autores concluem que a terapia combinada antiviral tripla é uma opção para 
alguns casos graves de pneumonia por COVID-19.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
4/8 critérios foram contemplados. Não foram claramente descritas: as 
características demográficas dos pacientes, os testes diagnósticos realizados, a 
intervenção (a dose dos antivirais apresentadas por este relato não foi descrita) 
e os autores não mencionam uma lição aprendida com esses relatos.
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10

ÓXIDO NÍTRICO INALATÓRIO
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo, os autores descrevem suas experiências com a utilização da terapia com óxido 
nítrico inalatório (iNO) em pacientes com COVID-19, em respiração espontânea. Foram identificados 
pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19, não intubados, que receberam terapia com iNO 
(dose de 30 partes por milhão e duração média da terapia de 2,1 dias). A razão estimada de SpO2/
FiO2 (SF) foi utilizada para avaliar a oxigenação. Trinta e nove pacientes com COVID-19, em respiração 
espontânea, foram tratados com iNO. A idade média dos pacientes foi de 61 anos, com um índice 
de massa corporal (IMC) médio de 33. Do total, 22 pacientes (56,4%) eram homens, 18 (46,2%) 
hispânicos e 24 (61,5%) apresentavam uma condição cardíaca pré-existente. Dos 39 pacientes, 24 
necessitaram de internação em UTI. Vinte tiveram alta, 9 foram a óbito e o restante dos pacientes 
estava hospitalizado no momento da análise. O tratamento também incluiu terapia imunomoduladora 
com um antagonista do receptor de IL6 (34 pacientes; 87,2%), hidroxicloroquina (24 pacientes; 61,5%), 
azitromicina (21 pacientes; 53,9%) e manobras de posição prona realizadas espontaneamente (23 
pacientes; 59%). Um total de 21 pacientes (53,9%) não necessitou de ventilação mecânica invasiva 
após o tratamento com iNO. Desses, 20 receberam alta e um foi a óbito. A mediana da razão SF, antes 
do início do iNO, foi semelhante entre os 21 pacientes não intubados (SF: 108) e os 18 pacientes que 
necessitaram de ventilação mecânica (SF: 113). A mediana das concentrações de ferritina (intubados: 
1002 ng/mL, não intubados: 625 ng/mL; p = 0,38) e D-dímero (intubados: 566 ng/mL, não intubados: 
596 ng/mL; p = 0,38) foram comparáveis entre os dois grupos, enquanto os níveis de proteína C reativa 
(PCR) avaliados antes da terapia com iNO foram significativamente maiores nos pacientes intubados 
(intubados: 122,9 mg/L, não intubados: 48,3 mg/L; p = 0,0108). Após a terapia com iNO, a relação SF 
melhorou nos 21 pacientes não intubados, com mediana de 54,9 (p = 0,0078). A PCR e a ferritina não 
se alteraram significativamente após o tratamento com o iNO, embora os níveis de dímero D tenham 
aumentado em 25 pacientes (64,1%), com uma alteração mediana de 115 ng/ml (p = 0,0052). Apesar 
dos achados sugerirem que o iNO pode ser preventivo na progressão da insuficiência respiratória 
hipóxica, ensaios clínicos randomizados são necessários para esclarecer o potencial dessa terapia.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
4/8 critérios foram contemplados. Não foram claramente descritas: as 
características demográficas dos pacientes, os testes diagnósticos realizados, a 
intervenção (a dose dos antivirais apresentadas por este relato não foi descrita) 
e os autores não mencionam uma lição aprendida com esses relatos.

ANTIVIRAIS E ANTIMALÁRICOS
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

O objetivo dos autores neste estudo é avaliar as características fundamentais dos ensaios clínicos 
de intervenção sobre a COVID-19 registrados na plataforma de registro de ensaios clínicos da China 
(ChiCTR) e no ClinicalTrials.gov. Os pontos avaliados nos estudos clínicos foram: desenhos do estudo, 
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11

amostras, desfechos primários e medidas de intervenção. Foram registrados um total de 429 ensaios 
clínicos referentes à COVID-19 (359 no ChiCTR e 70 no ClinicalTrials.gov). Dos 429 estudos, excluíram-
se 127 observacionais e 40 em ciências básicas, epidemiologia, serviços de saúde, prevenção, 
prognóstico, diagnóstico e estudos de tratamento. No total, foram recuperados 262 ensaios clínicos 
definidos como intervenção. O desenho do estudo: no total, 181 (69,1%) envolveram dois grupos, 
200 (76,3%) ensaios paralelos e randomizados; 21 (8,0%) paralelo não randomizados e 41 (15,6%) 
estudos de grupo único. Os ensaios clínicos, de acordo com o tipo de cegamento: 24 (9,2%) estudos 
são duplo-cego; 12 (4,6%) estudos são cegos; 96 (36,6%) estudos são abertos e 130 (49,6%) não 
descritos. Ademais, em 60,3% de ensaios clínicos incluídos, o número de pacientes avaliados nestes 
estudos foram ?100 participantes. Os estudos avaliaram como desfecho primário: Sessenta (22,9%) 
consideraram a melhora dos sintomas e 43 (16,4%) consideraram a taxa ou o tempo em que os 
indivíduos se tornaram livres do vírus. Dos 262 estudos de intervenção, drogas químicas e produtos 
biológicos foram estudados em 105 (40,1%), dos quais medicamentos antivirais representaram 15,3% 
e medicamentos antimaláricos representaram 8,4%. Os autores concluem que os resultados do seu 
estudo orientarão futuros ensaios clínicos sobre a COVID-19 em outros países.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em leitura crítica, o artigo descreve de forma detalhada sobre os 
objetivos, a estratégia de busca e os critérios de elegibilidade dos estudos 
incluídos, bem como exploram o delineamento destes estudos e desfechos 
avaliados. Algumas limitações foram apontadas pelo próprio autor: a não 
inclusão dos desfechos dos ensaios clínicos incluídos, somente avaliação desses 
estudos em sua metodologia; muitos dos ensaios clínicos possuem um número 
alvo de pacientes alto, logo, com a diminuição da incidência da doença na 
China, muitos estudos não atingirão seu alvo.

BARICITINIBE
REVISÃO NARRATIVA \ CANADÁ

Os agentes que inibem os componentes da cascata pró-inflamatória têm despertado interesse 
como possíveis opções de tratamento e, ao amenizar o processo inflamatório, poderia melhorar os 
desfechos clínicos. O baricitinibe é um inibidor reversível da enzima Janus Quinase (JAK) que interrompe 
a sinalização de múltiplas citocinas envolvidas na imunopatologia da COVID-19, aprovado em mais de 
65 países para o tratamento de adultos com artrite reumatoide (AR) moderada a grave. Em estudos 
in silico e in vitro, demonstraram que este medicamento pode ter efeitos antivirais, direcionando 
fatores que dificultam a entrada do vírus na célula e agindo na regulação da enzima conversora de 
angiotensina-2. Há estudos clínicos em andamento a fim de avaliar o uso de baricitinibe na COVID-19, 
embora os autores descrevam limitações importantes nestes estudos tais como: a ausência de um 
grupo controle, aleatoriedade na alocação dos grupos dos estudos, pequeno tamanho amostral. 
Além disso, o uso de antivirais e adjuvantes concomitantes é um importante fator de confusão para 
a interpretação dos resultados dos estudos. Desta forma, não há resultados conclusivos quanto à 
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12

segurança do uso de baricitinibe na COVID-19. Os eventos adversos mais comuns encontrados 
foram: infecção do trato respiratório superior (14–22%), dor de cabeça (11–24%) e nasofaringite 
(11–18%). Além disso, os pacientes com a COVID-19 são caracterizados pela presença de eventos 
tromboembólicos e, ao usar baricitinibe, aumenta o risco destes eventos. Na fisiopatologia da 
COVID-19 com sepse e imunodeficiência relativa, é difícil a avaliação se a resposta dominante é pró 
ou anti-inflamatória. Sendo assim, o uso no momento certo de drogas imunossupressoras, como o 
baricitinibe, se torna um desafio. Os autores concluem que o ponto chave atual do tratamento da 
COVID-19 é equilibrar os riscos e benefícios em potenciais das imunoterapias. Eles apontam sobre a 
importância de classificar e monitorar o status imunológico geral dos pacientes, a fim de orientar o 
uso apropriado de drogas como o baricitinibe.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Revisão bem conduzida, em que os autores trazem uma descrição 
detalhada sobre a farmacodinâmica, farmacocinética, segurança e as interações 
medicamentosas desse medicamento, de forma ampla e conceitual. Ademais, 
discorreu sobre os estudos clínicos com o uso do baricitinibe na COVID-19, 
a discussão das fragilidades destes estudo e o impacto sobre o efeito dessas 
fragilidades no grau de evidência dos desfechos.

HIDROXICLOROQUINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ NÃO IDENTIFICADO

Grandes ensaios internacionais foram lançados para avaliar a eficácia da hidroxicloroquina. 
Um deles é o SOLIDARITY da OMS, que compara quatro tratamentos com o tratamento padrão em 
pacientes com COVID-19. Outro é o RECOVERY, da Universidade de Oxford, cujo objetivo é avaliar seis 
tratamentos, incluindo a hidroxicloroquina. Em 22 de maio, o Lancet publicou um estudo alegando 
que pacientes com COVID-19 tratados com cloroquina/hidroxicloroquina (com ou sem macrolídeo) 
corriam maior risco de morrer e sofrer arritmias cardíacas do que aqueles que não receberam os 
medicamentos. Três dias depois a OMS interrompeu o braço da hidroxicloroquina do SOLIDARITY. 
Especialistas apontaram vários problemas no estudo. Os mesmos autores também publicaram um 
estudo no New England Journal of Medicine (NEJM) relatando que os inibidores da enzima conversora 
da angiotensina (ECA) e os bloqueadores dos receptores da angiotensina não estavam associados a 
um maior risco de dano em pacientes com COVID-19. Os estudos foram retirados das bases. A OMS, 
então, reiniciou seu estudo. No dia seguinte ao reinício, a equipe que liderou o julgamento de dados 
do RECOVERY anunciou que encerraria seu braço de hidroxicloroquina. Concluiu que o medicamento 
não apresentava benefício clínico para pacientes hospitalizados com COVID-19. Neste caso, a OMS 
declarou que aguardaria a análise dos resultados finais. Outros estudos também estão revendo o uso 
da hidroxicloroquina. Pesquisador chefe do REMAP-CAP (Reino Unido), um ensaio internacional que 
analisou a hidroxicloroquina para pacientes graves, comunicou que suspendeu o recrutamento para o 
braço da hidroxicloroquina. Embora pareça que a hidroxicloroquina não seja eficaz para pacientes em 
tratamento hospitalar, ela ainda está sendo investigada para prevenção como no estudo PRINCIPIO, 
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13

da Universidade de Oxford. Um estudo do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA 
e o estudo HERO estão avaliando se o uso de hidroxicloroquina pode reduzir a doença, sintomática 
e assintomática, em profissionais de saúde. Enquanto este artigo estava sendo escrito, outro estudo 
da NEJM com 821 participantes relatou que a hidroxicloroquina era ineficaz como profilaxia pós-
exposição. Mesmo assim, o pesquisador responsável pelo estudo HERO declarou: Esperamos que 
nosso resultado mostre um benefício em termos de prevenção. Nós estamos mantendo o curso. Este 
não é o fim da linha para esta droga.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal 
Checklist for Text and Opinion Papers, 5/6 critérios foram atendidos. A área 
de expertise da autora não está descrita no artigo. Perante as incertezas e 
controvérsias dos últimos resultados de estudos com a hidroxicloroquina 
a autora traz, em uma linha tempo, os principais acontecimentos científicos 
ocorridos nesse período e faz uma reflexão sobre o que o futuro reserva para a 
hidroxicloroquina.

LOPINAVIR/RITONAVIR OU HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ COREIA DO SUL

A eficácia do uso de lopinavir/ritonavir ou da hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19 continua 
em investigação. Foi realizado um estudo de único centro na Coreia do Sul, retrospectivo, com pacientes 
que foram tratados com lopinavir/ritonavir (L/R) ou com hidroxicloroquina (HCQ) entre os dias 17 de 
fevereiro e 31 de março de 2020. Os desfechos avaliados neste estudo foram primário: tempo para 
conversão viral negativa de RNA (definido como a presença de dois resultados negativos e consecutivos 
de RT-PCR, com pelo menos 24 horas de intervalo), secundário: tempo para ocorrer a melhora clínica 
(interrupção do suporte de oxigênio ou resolução de sintomas respiratórios como tosse e/ou escarro e 
normalização da temperatura corporal abaixo de 37,5 °C), bem como desfechos de segurança, durante 
6 semanas de acompanhamento. Todos os pacientes tiveram teste positivo para infecção por SARS-
CoV-2 por RT-PCR. A dose administrada nos pacientes de lopinavir/ritonavir foi de 400 e 100 mg, 
respectivamente, 2x/dia e hidroxicloroquina 400 mg, 1x/dia. Foram identificados 123 pacientes, embora 
31 pacientes, excluídos. Dos 65 pacientes incluídos no estudo, 31 foram tratados com lopinavir/ritonavir 
e 34 tratados com HCQ. A idade média foi de 64,3 anos e 38,5% eram homens. A duração média dos 
sintomas antes do tratamento foi de 7 dias e 26 pacientes (40%) necessitaram de suporte de oxigênio no 
início do estudo. Os pacientes tratados com L/R tiveram um tempo menor, com significância estatística, 
para conversão negativa de RNA viral do que aqueles tratados com hidroxicloroquina (mediana, 21 dias 
vs. 28 dias). Não foi observada diferença significativa entre os grupos L/R versus grupo HCQ quanto ao 
intervalo de tempo decorrido até a melhora clínica (mediana, 18 dias vs. 21 dias). Quanto aos desfechos 
de segurança, a linfopenia e a hiperbilirrubinemia foram mais frequentes em pacientes tratados com 
L/R, quando comparado ao grupo tratado com HCQ. Os autores concluem que uso de L/R foi associado a 
um melhor resultado em termos de depuração viral do que o uso de HCQ em pacientes com a COVID-19, 
entretanto não houve benefício significativo em termos de respostas clínicas.15
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9/11 critérios foram atendidos. As fragilidades observadas no estudo foram o 
estudo ser de centro único e retrospectivo, resguardando limitações. Sendo 
um estudo retrospectivo, as características basais dos pacientes incluídos 
não estavam perfeitamente equilibradas entre os grupos avaliados. Foram 
identificados fatores de confusão, um deles é que os pacientes tratados com 
lopinavir-ritonavir eram mais propensos a ter pneumonia confirmada na 
tomografia computadorizada do tórax e, portanto, necessitavam de taxas mais 
altas de suporte de oxigênio e mais frequentemente se queixavam de dispneia. 
Os achados deste estudo devem ser apoiados e confirmados com ensaios 
clínicos randomizados, controlados e multicêntricos.
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 1: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 13/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°54

BUSCA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 12 ARTIGOS E 9 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:

ACHADOS:
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VACINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Com o surgimento da pandemia de COVID-19, uma vacina de mRNA foi a primeira a entrar em 
ensaios clínicos, com os primeiros voluntários recebendo a vacina dentro de 10 semanas após o 
lançamento da sequência genética de SARS-CoV-2. As vacinas com ácido nucleico são agora uma 
grande esperança para resolver esta crise pandêmica. Desde a sua concepção inicial, as vacinas de 
ácido nucleico foram reconhecidas como uma possível solução para uma resposta rápida à pandemia. 
A necessidade de apenas a sequência genética de um patógeno para gerar a vacina e sua simplicidade 
na fabricação demonstram a importância dessa tecnologia. As vacinas amplificadores de RNA 
podem fornecer produção amplificada e durável de antígeno in vivo, juntamente com propriedades 
imunoestimulantes inatas inerentes e potentes, que provavelmente serão necessárias para atender 
às demandas globais. Os autores esperam que sua implantação transforme a crise da pandemia de 
COVID-19 em um desafio mais gerenciável, salvando vidas e diminuindo a morbidade.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion, 6 de 6 critérios foram atendidos. Até o momento, não existe vacina 
de RNA aprovada para imunizar doenças infecciosas, como a COVID-19. Os 
autores sugerem que, caso essa vacina apresente resultados positivos, poderá 
representar não somente o fim da pandemia da COVID-19, mas implicações de 
imunização para outras enfermidades ainda sem vacinas.

REMDESIVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA \ IRÃ

Realizou-se revisão sistemática para investigar as evidências clínicas sobre a eficácia e segurança 
do Remdesivir em pacientes hospitalizados com COVID-19. Após a correspondência com os critérios 
de elegibilidade, foram selecionados cinco estudos para inclusão. Três ensaios clínicos randomizados 
multicêntricos foram incluídos. Dois estudos de coorte também foram incluídos. Ambos avaliaram 
o uso compassivo do Remdesivir: no estudo de Grein, os pacientes foram divididos com base na 
necessidade de suporte invasivo de oxigênio, enquanto Antinori os dividiu em grupos de UTI e 
enfermaria. Infelizmente, a heterogeneidade no desenho do estudo e a definição dos resultados 
clínicos, bem como os resultados controversos do estudo, dificultam o estabelecimento de uma 
conclusão sólida sobre a eficácia clínica do Remdesivir. O ACTT informou que o Remdesivir é útil 
na redução do tempo de recuperação em pacientes com pneumonia por COVID-19. Por outro lado, 
Wang et al. não demonstrou um benefício significativo associado ao uso do Remdesivir em termos 
de resultados clínicos. O estudo de Goldman revelou que a terapia com remdesivir em 5 e 10 dias 
também não apresenta diferenças significativas em termos de resultados clínicos. Finalmente, 
sugere-se em 2 estudos de coorte que o uso do Remdesivir pode melhorar os resultados clínicos. 
No entanto, seus resultados devem ser interpretados cuidadosamente, considerando a falta de um 
grupo controle e a compreensão incompleta do curso natural da doença. Com base nas evidências 
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4

atuais, o curso de 5 dias da terapia com Remdesivir em pacientes com COVID-19 é provavelmente 
eficaz e seguro. A eficácia do remdesivir difere em diferentes subgrupos de gravidade da doença e 
os pacientes hospitalizados sem ventilação mecânica invasiva se beneficiam mais do Remdesivir. O 
tratamento pode ser estendido para 10 dias se a melhoria satisfatória não for alcançada no dia 5. 
A maioria dos benefícios da terapia com Remdesivir ocorre nos primeiros 14 dias, e as condições 
dos pacientes geralmente não mudam drasticamente nos 14 dias seguintes. São necessários mais 
estudos para explorar a eficácia da monoterapia com Remdesivir ou terapia combinada em diferentes 
subgrupos de gravidade da doença.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR-2, 9 de 16 critérios foram atendidos. São 
limitações metodológicas da revisão: a falta de protocolo a priori; a falta de lista 
de estudos excluídos com os motivos; não declarar o financiamento de estudos 
individuais; desconsiderar tanto o risco de viés, quanto a heterogeneidade 
dos estudos na metanálise; não investigar viés de publicação; e não declarar 
conflito de interesses.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO SISTEMÁTICA \ BRASIL

Trata-se de uma revisão sistemática rápida cujo objetivo é identificar, avaliar e sumarizar as 
melhores evidências científicas disponíveis sobre a eficácia e a segurança do uso de plasma de pacientes 
recuperados para COVID-19. Os critérios de inclusão foram adultos e crianças com diagnóstico 
confirmado de infecção por SARS-CoV-2; ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos quasi-
randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos coorte, estudos caso-controle, estudos 
de coorte único experimental. Foram consideradas publicações em inglês, espanhol e português. 
Foram excluídos estudos que avaliaram as características do plasma, uso de plasma de pacientes 
curados para profilaxia e aqueles que não apresentavam resultados ou discussão sobre os desfechos 
de tratamento com plasma de pacientes curados. Foram considerados quaisquer desfechos clínicos e 
laboratoriais conforme relatados pelos estudos incluídos, com priorização dos seguintes: mortalidade 
e segurança (primários); tempo de internação/alta hospitalar, melhora clínica e redução de carga 
viral (secundários). A busca foi realizada nas bases Cochrane Library, Embase, MEDLINE, WHO Global 
literature on coronavirus disease, Opengrey, Medrxiv, ClinicalTrials.gov, WHO ICRTP, Google Scholar e 
no Epistemonikos. O processo de seleção dos estudos foi realizado por uma revisora e checado por um 
segundo revisor. Após o processo de seleção, 117 estudos foram incluídos: 13 estudos com resultados 
e 104 estudos clínicos em andamento. Em análises agrupadas que compararam o plasma de pacientes 
recuperados ao tratamento de suporte padrão, observou-se que houve diferença significativa em 
redução de carga viral, a favor do plasma, mas não houve diferença em melhora clínica, alta hospitalar 
e mortalidade. A terapia com plasma esteve associada com a ocorrência de eventos adversos graves 
como reações anafiláticas e transfusionais, embora tenham sido pouco frequentes. Os estudos 
incluídos têm risco de viés alto e a maioria tem amostra pequena. Estes fatores contribuíram para 
que a certeza na evidência fosse baixa para negativação da carga viral na comparação entre plasma e 
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tratamento de suporte padrão e muito baixa para os demais desfechos, em ambas as comparações. 
Com base nos achados destes estudos, a eficácia e a segurança do plasma de pacientes recuperados 
em pacientes com COVID-19 ainda são incertas e seu uso de rotina, para esta situação, não pode ser 
recomendado, até que resultados de ensaios clínicos em andamento possam ser avaliados.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 14/16 critérios foram atendidos. Não há declaração explícita de que 
os métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, 
nem justificativas para possível desvio significativo do protocolo. Apesar dos 
autores terem apresentado justificativa para exclusão de 13 referências, não 
forneceram uma lista com a descrição dos excluídos. Por fim, a maioria dos 
estudos incluídos tem amostra pequena e risco de viés alto, evidenciando que a 
eficácia e a segurança do uso de plasma de pacientes recuperados em pacientes 
com COVID-19 ainda são incertas.

HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ FRANÇA, ALEMANHA, IRLANDA

O objetivo desta publicação foi revisar a segurança e a eficácia da hidroxicloroquina (HCQ) ou 
cloroquina (CQ) no tratamento da COVID-19. Por meio de buscas realizadas (até 11/06/2020) em 
bases de dados como a Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos da OMS e os bancos 
de dados bibliográficos eletrônicos (PubMed, MedRχiv, Chinaxiv), os autores procuraram selecionar 
ensaios clínicos randomizados (ECRs) e estudos quase-experimentais, onde a eficácia e segurança 
da HCQ ou CQ foram comparadas a um tratamento padrão, quando utilizado em pacientes com 
suspeita, ou com COVID-19 confirmada. Ensaios clínicos em fase inicial, ensaios de braço único, 
estudos observacionais e estudos de modelagem de intervenções para COVID-19 também foram 
identificados. Embora os detalhes e resultados desses últimos estudos tenham sido listados, eles não 
foram formalmente incluídos na avaliação desta revisão. A eficácia desses tratamentos foi avaliada de 
acordo com a gravidade da doença (isto é, leve, moderada, grave e crítica). Os desfechos avaliados 
foram a conversão viral negativa, a melhora clínica, os níveis 5, 6, 7, ou acima, no escore de progressão 
clínica da OMS (WHO Clinical Progression Score), e a mortalidade por todas as causas. Também foram 
avaliados eventos adversos associados à HCQ e CQ, como prolongamento do intervalo QT, arritmia 
e fibrilação ventricular, resultando em morte súbita. Como resultados, os autores informaram que 
esta atualização de evidências inclui dados de 3 ECRs e 2 estudos quase experimentais sobre a HCQ. 
Não foram identificados ECRs ou estudos quase-experimentais que compararam a CQ ao tratamento 
padrão para o tratamento da COVID-19. Foi informado que há evidências de ECR e estudos quase 
experimentais, todas de certeza muito baixa, de que a HCQ resulta em pouco ou nenhum benefício 
sobre o tratamento padrão para o tratamento de COVID-19. Há também evidências de pouca ou 
nenhuma diferença na mortalidade geral entre a HCQ e o tratamento padrão. No que diz respeito 
aos resultados de segurança, há evidências de que a HCQ resulta em mais eventos adversos do que o 
tratamento padrão entre o 14º e 28º dias de tratamento. Os autores alertam que a relevância clínica 
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6

desse achado não é clara. Em adição, as evidências de outros resultados de segurança, como eventos 
adversos graves, arritmia cardíaca e prolongamento do intervalo QT, resultando em morte súbita, 
foram limitadas e com uma certeza muito baixa. Como conclusão, os autores informam que a certeza 
geral das evidências para todos os desfechos avaliados foi muito baixa, portanto, essas observações 
precisam ser interpretadas com cautela.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 11/16 critérios foram atendidos. Três critérios não foram aplicados, 
uma vez que não houve metanálise dos dados nesta revisão. Não foi fornecida 
uma lista dos estudos excluídos, nem justificativa para as exclusões. Não foram 
relatadas as fontes de financiamento para os estudos incluídos, nem potenciais 
fontes de conflito de interesses por parte dos autores.

ANTIVIRAIS E IMUNOSSUPRESSORES
COORTE \ CHINA

Nessa coorte retrospectiva, os autores avaliaram 17 pacientes com doença autoimune sistêmica, 
diagnosticados com COVID-19. A artrite reumatoide foi a doença autoimune mais frequente 
(52,9%), seguida de lúpus eritematoso sistêmico (17,6%), síndrome de Sjögren (11,8%) e espondilite 
anquilosante (11,8%). A idade média dos pacientes foi de 64 (60,5–71,5) anos e 14 (82,4%) pacientes 
eram mulheres. Comorbidades estavam presentes em 58% dos pacientes, sendo a hipertensão (35,5%) 
e doença crônica renal (11,8%) as mais frequentes. A terapia antiviral foi administrada em 16 (94,1%) 
pacientes, antibióticos em 15 (88,2%), enquanto que 13 (76,5%) pacientes necessitaram de suporte 
de oxigênio. Um paciente foi internado na UTI devido a problemas renais. Dos 16 restantes, oito (50%) 
receberam medicamentos modificadores do curso de doenças reumáticas, incluindo metotrexato, 
leflunomida, talidomida e hidroxicloroquina. Seis (37,5%) dos 16 pacientes foram tratados com 
metilprednisolona ou acetato de prednisona. Dez (62,5%) dos 16 pacientes foram tratados com 
imunossupressor (incluindo glicocorticoides, metotrexato, leflunomida, talidomida e HCQ). Dez 
(62,5%) dos 16 pacientes mudaram ou interromperam o tratamento de doenças autoimunes durante a 
hospitalização. Uma paciente de 61 anos com insuficiência renal crônica há 13 anos, lúpus eritomatoso 
sistêmico há mais de 10 anos e hipertensa faleceu durante o estudo. Os autores concluem que não 
havia evidências suficientes para avaliar os efeitos de antivirais e imunossupressores no tratamento 
de pacientes com doenças autoimunes e COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
4 de 11 critérios foram atendidos. As principais limitações do estudo foram a 
falta de um grupo comparador, a ausência de relatos de fatores de confusão, 
o diminuto tamanho amostral e a dificuldade de analisar a causalidade das 
terapias administradas no desfecho clínico dos pacientes.
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7

TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Pacientes com COVID-19 podem desenvolver distúrbios respiratórios graves, supostamente mediados 
pela liberação de citocinas. Concentrações elevadas de marcadores pró-inflamatórios têm sido associadas 
à gravidade da doença. O tocilizumabe (TCZ), um antagonista dos receptores de intereucina 6 (IL-6), pode 
ser benéfico para COVID-19 grave, quando houver suspeita de tempestade de citocinas. Nesta coorte 
retrospectiva, os registros médicos de pacientes diagnosticados com COVID-19 que receberam TCZ foram 
selecionados. Foram avaliados os seguintes desfechos: melhora clínica, mortalidade e alterações no suporte 
de oxigênio às 24, 48 e 72 horas e 7, 14 e 28 dias após administração de TCZ. Também foram relatadas 
alterações nos marcadores pró-inflamatórios dentro de 7 dias após o tratamento com TCZ. Como resultado, 
os autores informam que 66 pacientes receberam TCZ na dose média de 724 mg (7,4 mg/kg), 3,7 dias 
após a admissão. No início do estudo, 53% dos pacientes estavam em suporte ventilatório e todos tinham 
marcadores pró-inflamatórios elevados, incluindo proteína c-reativa (PCR). As comorbidades comuns 
foram diabetes mellitus (43%) e hipertensão (74%). A maioria dos pacientes recebeu glicocorticoides 
e hidroxicloroquina. Sete dias após o TCZ, dez pacientes (15,2%) apresentaram melhora clínica em seu 
estado de oxigenação e houve uma diminuição de 95% na concentração de PCR. Dentro de 14 dias de 
tratamento, 29% dos pacientes tiveram melhora clínica, 20% tiveram melhora mínima ou inexistente, 17% 
pioraram, 27% morreram e 7% foram transferidos para um hospital externo. No geral, 42,4% de todos os 
pacientes que receberam TCZ morreram, em uma mediana de 14,7 dias (IQR 10,6–22,0) após a admissão, 
e 9,9 dias (IQR 7,6 - 18,0) após administração do TCZ, e 49% dos pacientes receberam alta. Os valores 
medianos para D-dímero, PCR, ferritina e LDH estavam disponíveis para 44 (67%), 29 (44%), 32 (48%) 
e 39 (59%) pacientes, respectivamente. A concentração mediana de PCR inicial foi de 179,1 mg/L (IQR 
94,4, 276,9), que diminuiu para uma mediana de 9,8 mg/L (IQR 4,6, 34,0), 7 dias após início do TCZ. Os 
níveis de dímero D, ferritina e LDH permaneceram significativamente elevados sete dias após o TCZ. Como 
conclusão, os autores informam que este estudo encontrou melhora clínica limitada em pacientes que 
receberam TCZ no cenário da COVID-19 grave. Não foi identificada diferença nos desfechos avaliados entre 
os pacientes que estavam sob ventilação mecânica ou suporte não invasivo de oxigênio quando iniciaram 
o tratamento com TCZ. Dada a escassez de evidências, os autores defendem que o TCZ deva ser reservado 
para uso em ensaios clínicos randomizados, uma recomendação apoiada por diretrizes práticas publicadas 
recentemente. Alertam, por fim, que tais estudos clínicos para avaliar melhor os benefícios do TCZ nessa 
população de pacientes ainda estão em andamento.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
06/11 critérios foram atendidos. Não houve grupo controle nesta coorte. Não 
há informações sobre identificação de possíveis fatores de confusão, nem se 
estratégias para lidar com esses fatores de confusão foram utilizadas. Não fica 
claro se todos os pacientes foram acompanhados pelo tempo de seguimento 
descrito, nem se estratégias para lidar com possíveis perdas de seguimento foram 
utilizadas. Limitações adicionais incluem um tamanho pequeno da amostra, 
critérios de inclusão muito amplos, que podem ter contribuído para um viés 
de seleção dos pacientes, inconsistências nos dados laboratoriais referentes às 
concentrações de marcadores biológicos da inflamação. Por fim, este estudo 
não avaliou as reações adversas a medicamentos, como infecções graves, que já 
foram relatados com o uso de tocilizumabe em outros estudos.
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HIDROXICLOROQUINA
TRANSVERSAL \ CHINA

Neste estudo observacional descritivo, o objetivo foi avaliar a resposta ao tratamento da COVID-19 
com hidroxicloroquina (HCQ). Foram incluídos 30 pacientes diagnosticados com COVID-19, de acordo com 
as diretrizes do ministério da saúde chinês. Todos os pacientes foram tratados com HCQ (200mg 2x/dia) por 
mais de 5 dias, divididos em dois grupos: os que começaram a ser medicados com HCQ dentro de 7 dias 
de internação (tratamento precoce) e 7 dias após a internação (tratamento tardio). Os autores reportam 
que 18 (60,0%) pacientes estavam moderadamente doentes, 11 (36,7%) pacientes estavam gravemente 
doentes e 1 (3,3%) paciente estava criticamente doente. Um total de 9 pacientes moderadamente doentes 
evoluiu para doença grave, 7 dos quais ocorreram no grupo de tratamento tardio. Além disso, o tempo 
médio de hospitalização no grupo de tratamento precoce foi de 17 dias, enquanto o grupo de tratamento 
tardio foi de 28,5 dias e houve uma redução mais efetiva de IL-6, e proteína C reativa no grupo tratado 
precocemente. Concluem, portanto, que o uso precoce de HCQ foi melhor do que o uso posterior e o 
efeito da redução de IL-6 e PCR pode contribuir para essa melhora mais rápida.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 6/8 critérios foram contemplados. Como limitação, os autores 
não identificaram os possíveis fatores de confusão e, por isso, não utilizaram 
nenhuma estratégia para lidar com estes. Ressalta-se também que carrega as 
limitações inerentes de um estudo observacional retrospectivo, há ausência de 
grupo controle, o tamanho amostral é bastante reduzido e, apesar de informar 
que os pacientes tomaram a HCQ por mais de cinco dias, não menciona o 
tempo de duração e se este diferiu entre grupos.

AMANTADINA
RELATO DE CASO \ MÉXICO E PORTUGAL

Homem de 57 anos com sintomas de resfriado e dor muscular, com glicemia elevada de 200mg/
dL, recebeu paracetamol (500mg a cada 6 horas) e naproxeno (550mg/dia por 5 dias) e continuou 
a tomar 850mg de metformina duas vezes ao dia para o tratamento da diabetes tipo 2 (desde 10 
anos de idade). Devido a uma tosse persistente, 500 mg de azitromicina foram adicionadas por três 
dias, mas os sintomas continuaram. Assim, procurou o hospital local, onde foi diagnosticado com 
COVID-19 (confirmado por RT-PCR). Sua saturação de oxigênio era de 84% e ele recebia o oxigênio 
por meio de uma máscara facial. Foi prescrito amantadina 100mg duas vezes ao dia e nebulização 
com brometo de ipratrópio, salbutamol (0,5mg, 2,5mg/2,5ml) por 5 dias. Também foi adicionada 
aspirina 500mg, via oral por 5 dias. Membros da família assintomáticos (esposa e filha de 54 e 33 anos, 
respectivamente) também foram positivos para SARS-Cov-2 e foi prescrito amantadina 100mg duas 
vezes ao dia por 14 dias como medida preventiva. O estado clínico do paciente melhorou e os níveis de 
saturação de oxigênio melhoraram gradualmente com a terapia combinada. No sexto dia, o paciente 
podia respirar sem a necessidade de suplementação de oxigênio. Teve alta hospitalar no 14º dia de 
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tratamento. Os membros da família não desenvolveram sintomas. Os autores relatam que, com base 
nos resultados bem-sucedidos deste paciente, a amantadina pode aliviar a SARS-Cov-2 em pacientes 
com comorbidade de diabetes tipo 2 e também pode ser benéfica na prevenção da progressão de 
membros da família assintomáticos infectados. Como a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina 
pode ter preocupações com segurança, a amantadina pode ser uma alternativa mais segura. Por fim, 
concluem que a amantadina é relativamente segura e parece ser eficaz no tratamento de pacientes 
com SARS-Cov-2. Pode ser usada como agente preventivo ou profilático em pessoas expostas ao vírus 
ou mesmo impedindo a progressão para síndrome respiratória aguda grave. Ensaios clínicos utilizando 
amantadina são necessários para determinar sua eficácia nessa população de pacientes.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
2/8 critérios foram contemplados. As características demográficas do 
paciente foram descritas de forma superficial (somente idade), assim como as 
informações sobre a condição clínica, antes e após a intervenção e os métodos 
de avaliação. Não há menção sobre a ocorrência de eventos adversos. Mesmo 
com as limitações do tipo do estudo (relato de caso), amostra pequena e 
descrição superficial dos casos, os autores fazem inferências. No entanto, essas 
informações só podem ser confirmadas por meio de estudos bem delineados, 
como ensaios clínicos randomizados, e com amostra significativa.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A pustulose exantematosa generalizada aguda (AGEP) é uma reação adversa cutânea grave e casos 
raros secundários ao uso de hidroxicloroquina (HCQ) estão documentados na literatura. Nesta carta ao 
editor, os autores relatam o caso de uma mulher que desenvolveu AGEP após iniciar o HCQ para um 
diagnóstico presumido de COVID-19. Paciente, 29 anos, com histórico de deficiência de proteína S e 
síndrome de Stevens-Johnson devido ao uso de cefalosporina, buscou atendimento médico com febre, 
tosse e dor de garganta. Dada a exposição recente a um indivíduo positivo para COVID-19, foi testada e 
recebeu um curso de cinco dias de azitromicina oral, doxiciclina e prednisona, sem melhora. Oito dias 
depois, como os resultados de possível diagnóstico da COVID-19 ainda não estavam disponíveis, ela foi 
iniciada empiricamente a HCQ (200mg 2x/d). Após quatro dias de tratamento, ela acordou com erupção 
cutânea no pescoço e no abdômen que se espalhou para o rosto e as extremidades, foi instruída a 
parar a HCQ e recebeu uma injeção oral de metilprednisolona por seis dias, que não melhorou sua 
erupção cutânea. A paciente teve então que ser internada para tratamento tópico e com maiores doses 
de corticoide, o diagnóstico de AGEP foi feito e a alta se deu poucos dias depois. A erupção cutânea foi 
resolvida após 38 dias. Os autores concluem que embora a HCQ seja geralmente bem tolerada, efeitos 
adversos dermatológicos podem ocorrer e podem ser graves.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 7/8 
critérios foram contemplados. A limitação do relato é a falta da descrição de 
dados demográficos da paciente.
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OMALIZUMABE
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

Embora o impacto e a segurança de um tratamento com produtos biológicos em infecções 
por SARS-CoV-2 sejam atualmente desconhecidos, os autores descrevem um relato de caso 
de um paciente que vinha sendo tratado há seis meses com um anticorpo anti-IgE para asma, o 
omalizumabe, e contraiu a COVID-19. Paciente, 52 anos, sexo masculino, foi admitido no ambulatório 
com asma alérgica grave. O tratamento foi iniciado com a combinação de furoato de fluticasona 
do corticosteróide inalatório (CSI) (184 µg/dia) e beta-agonista de longa duração (LABA) vilanterol 
(22 µg/dia) e antagonista muscarínico de longa duração (LAMA) tiotrópio (18 µg/dia). Paciente sem 
outras comorbidades. Devido a exacerbações recorrentes e deficiente controle da asma, foi iniciado 
o tratamento com o anticorpo anti-IgE omalizumab na dose de 450 mg a cada quatro semanas, de 
acordo com o peso corporal (80 kg) e na concentração sérica total de IgE (253 kU/L). Após 6 meses de 
tratamento com o omalizumabe, apesar da limitação persistente do fluxo aéreo, o controle da asma 
foi melhorado, sem piora. O tratamento foi continuado com o omalizumab em sua residência, tendo 
sido administrada uma dose em 21 de janeiro e em 18 de fevereiro .Em 13 de março apresentou 
sintomas consistentes com a COVID-19 e teste positivo para infecção por SARS-CoV-2. Como não 
havia falta de ar dispneia, evidência de pneumonia e/ou agravamento da asma, ele foi encaminhado 
para sua residência. No dia 16, seu quadro apresentou melhora, mas a anosmia persistiu por mais 
12 dias e houve nova administração de omalizumabe em 19 de março. O paciente permaneceu 
assintomático desde 29 de março e apresentou negativo para SARS-CoV-2 no dia seguinte. Em 9 de 
abril, o paciente permaneceu livre de sintomas e não apresentou diferenças significativas no controle 
da asma ou biomarcadores. Os autores descrevem que a asma que seria um fator de risco, podendo 
ser caracterizada como uma proteção à estágios mais graves da COVID-19. Isso porque o receptor 
ECA2 onde o vírus se liga é regulado negativamente em células epiteliais do trato respiratório de 
pacientes com asma, especialmente com alergias e tratados com CSI. Além disso, o tratamento com 
o anticorpo anti-IgE Omalizumab pode proteger de formas graves de COVID-19. Os autores referem 
a necessidade de estudos para caracterizar a interação precisa de doenças crônicas das vias aéreas 
(como a asma) e de produtos biológicos (como o Omalizumabe) com infecções por SARS-CoV-2.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6/8 
critérios foram contemplados. O relato de caso foi bem conduzido. Não foram 
claramente descritos os métodos diagnósticos dos resultados apresentados, 
bem como potenciais eventos adversos ao uso da intervenção com anti-IgE. 
A intervenção não foi específica para o tratamento da COVID-19, embora os 
autores tenham observados potenciais benefícios ao paciente com a COVID-19. 
Relatos de caso são geradores de hipóteses as quais devem ser analisadas em 
ensaios clínicos randomizados
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TOCILIZUMABE E LENZILUMAB
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Paciente, 68 anos, sexo masculino, foi admitido no hospital com tosse produtiva havia quatro 
dias, febre de 38,5°C, congestão nasal, fraqueza generalizada e piora da dispneia. Histórico médico 
de hipertensão e cirurgia de reparo bilateral de hérnia inguinal e tonsilectomia quando criança. 
Tabagista e consumidor moderado de álcool. Em exame físico, auscultou-se crepitações e aumento do 
trabalho respiratório. Exames laboratoriais com resultados de PCR (proteína C-reativa) de 61,2 mg/L 
(normal ≤ 8mL/L), ferritina de 519 mcg/L (24-336 mcg/L), dímero D 571 ng/mL de unidades 
equivalentes de fibrinogênio (UEF; ≤ 500 ng/mlL de UEF) e LDH (lactato desidrogenase) de 282 
U/L (122–222 U/L). Função renal, transaminases e procalcitonina estavam normais. Em exame de 
imagem, demonstrou opacidades bilaterais. O teste de PCR para infecção por SARS-CoV-2 foi positivo. 
ECG normal e glicose-6-fosfato-desidrogenase foi de 7,9 U/g Hb (8,8–13,4 U/g Hb). Iniciou o uso 
de hidroxicloroquina (400mg, 2x/dia) e nos quatro dias seguintes 200mg (2x/dia) associado ao 
lemzilumab, aprovado pelo FDA para uso emergencial, 3 doses, 600mg, IV, nas 36 horas. A condição 
clínica do paciente permanece estável, com suporte de 2-3L de oxigênio via cânula nasal até o 7° 
dia, desde o início dos sintomas. Neste dia, houve piora progressiva da hipóxia e febre intermitente. 
O manejo da hipóxia foi a partir de métodos não invasivos. Nos achados laboratoriais, demonstrou 
trombocitopenia, hiperfibrinogenemia e elevação do dímero D. Iniciou heparina e aspirina por 
suspeita do estado hipercoagulável relacionada à COVID-19. Devido ao quadro de hiperinflamação, 
iniciou o tocilizumabe (TCZ) em dose única com 680mg (8mg/kg) a 100ml/h. Em 24 horas, com o uso 
de TCZ, o paciente demonstrou considerável melhora clínica, sem febre, suporte de oxigênio mínimo 
e diminuição dos marcadores inflamatórios. No dia 15 e 16, os resultados de PCR foram negativos. 
A terapia anticoagulante foi realizada por quatro semanas. No dia 17 recebeu alta hospitalar. No dia 
30 de acompanhamento, seus resultados laboratoriais, de imagem (com achados de cicatrização) e 
exame clínico estavam normais. Os autores concluem que o tocilizumabe demonstrou superioridade 
em relação ao lenzilumabe no tratamento da síndrome mediada por citocinas, embora esse resultado 
tenha que ser investigado em estudos clínicos randomizados.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
8/8 critérios foram contemplados. O relato de caso foi bem conduzido. Sobre 
os eventos adversos, os autores reiteram que, embora seja necessária uma 
monitorização adicional para avaliar os efeitos colaterais a longo prazo do 
tocilizumabe, o acompanhamento inicial sugere que não há reação adversa 
significativa no cenário da administração dupla de anticorpos monoclonais. O 
relato de caso é o único, segundo os autores, que usa a terapêutica no mesmo 
paciente com a COVID-19 de dois anticorpos monoclonais.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



12

ANTI-TNF
ARTIGO DE OPINIÃO \ BRASIL

Trata-se de um artigo de opinião em que os autores fazem uma reflexão sobre estudos de 
COVID-19 em pacientes com doenças reumatológicas tratados com medicamentos anti-TNF. Silva et 
al., em sua coorte de pacientes com COVID-19, mostrou uma chance três vezes maior de admissão 
em terapia intensiva/ventilação mecânica no grupo com doença reumatológica comparado ao grupo 
sem doença. Consideraram que certos medicamentos imunossupressores poderiam explicar o 
maior risco de complicações respiratórias. No entanto, o risco associado a infecções graves difere 
entre os medicamentos imunossupressores; portanto, a análise das divulgações clínicas deve ser 
individualizada de acordo com a classe terapêutica. Mencionam o uso de corticosteroides em 37 
de 52 pacientes, provavelmente combinado com outros imunossupressores. Estudos em pacientes 
infectados com coronavírus e influenza, tratados com corticosteroides, mostram um risco maior 
de complicações e óbitos. O inibidor do fator de necrose tumoral (TNF) foi o medicamento mais 
utilizado. Pacientes com doenças reumatológicas em uso de imunossupressores, incluindo biológicos, 
foram considerados grupo de risco para a infecção por COVID-19 e suas complicações. Em relatos 
de casos recentes de pacientes com COVID-19 em uso de inibidores de TNF, não foram observadas 
complicações respiratórias ou morte. Os pacientes tiveram uma forma leve de COVID-19, sem 
dispneia ou necessidade de hospitalização; somente acompanhamento ambulatorial e tratados com 
paracetamol. Nenhum deles (três pacientes) utilizou antivirais ou hidroxicloroquina, e apenas um 
recebeu azitromicina. Todos haviam utilizado anti-TNF antes da infecção por COVID-19. Vinte e um 
dias após a resolução dos sintomas, deram continuidade ao tratamento com anti-TNF. Apesar deste 
ter sido associado a um risco aumentado de infecções, estas são seletivas, envolvendo alguns tipos 
de patógenos intracelulares virais (hepatite B, varicela zoster, vírus JC do poliomavírus humano) e 
bactérias (Listeria monocytogenes ou Salmonella spp), tuberculose, mas sem evidência, no momento, 
de risco de infecção por um coronavírus. Os relatos de casos mostraram uma forma leve da doença, 
e o uso de anti-TNF parece ter um efeito protetor na evolução para formas graves, prevenindo os 
efeitos prejudiciais dos altos níveis de citocinas associadas à imunopatogênese de infecção. Ensaios 
clínicos podem ajudar a definir o benefício real dos anti-TNFs e sua aplicabilidade para reduzir a 
incidência de formas graves de COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação metodológica JBI Critical Appraisal 
Checklist for Text and Opinion Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Os autores 
fazem uma reflexão sobre o uso de anti-TNF por pacientes reumatológicos 
associado ao risco aumentado desenvolver infecções por COVID-19. No 
entanto, para confrontar o estudo, utilizaram relatos de caso com uma amostra 
total de apenas três pacientes, conferindo um nível de evidência inferior para 
comparação dos resultados.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04435184/ EUA Produto biológico Crizanlizumab Placebo Ainda não recrutando 17/06/2020 Johns Hopkins University; 
Novartis; Socar Research 
AS; Brigham and Women's 
Hospital

2 NCT04435808/ EUA Antimalárico Hidroxicloroquina Sem comparador Recrutando 17/06/2020 University of New Mexico

3 NCT04435717/ 
Espanha

Produto biológico Tocilizumabe Tratamento padrão Recrutando 17/06/2020 Hospital Universitario 
Ramon y Cajal

4 NCT04435314/ Brasil Antiparasitário Nitazoxanida como 
profilaxia pós exposição

Placebo Ainda não recrutando 17/06/2020 Azidus Brasil; Farmoquimica 
S.A.

5 NCT04435795/ Canadá Glicocorticóide Ciclesonida Placebo Ainda não recrutando 17/06/2020 McGill University Health 
Centre; Research Institute of 
the McGill University Health 
Centre

6 NCT04435587/ 
Tailândia

Antiparasitário  Ivermectina Darunavir/ 
ritonavir/ 
hidroxicloroquina

Ainda não recrutando 17/06/2020 Mahidol University

7 NCT04435015/ EUA Inibidor de serina 
protease

Mesilato de Camostat Placebo Ainda não recrutando 17/06/2020 Yale University; Ono 
Pharmaceutical Co. Ltd

8 NCT04435522/ EUA Antirretroviral Maraviroc Sem comparador Ainda não recrutando 17/06/2020 Rhode Island Hospital

9 NCT04435379/ 
Alemanha

Vacina  VPM1002 Placebo Recrutando 17/06/2020 Vakzine Projekt 
Management GmbH; FGK 
Clinical Research GmbHIm
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático ¿ FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/ PROPESQ

102 13/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°55

BUSCA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 9 ARTIGOS E 6 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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3

VACINAS
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Neste documento institucional, a Organização Mundial da Saúde traz um levantamento de 
vacinas que atualmente estão em desenvolvimento para a COVID-19. Nesta última atualização, a OMS 
reporta que estão em desenvolvimento 13 vacinas em fase clínica e 127 em fase pré-clínica. Uma 
vacina está em fase 2b/3, a ChAdOx1-S da University of Oxford/AstraZeneca. As seguintes vacinas 
estão em fase 1 e 2: vetor de adenovírus tipo 5 da CanSino Biological Inc./Intituto de Biotecnologia de 
Pequim; mRNA de LNP encapsulado da Moderna/NIAID; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos 
de Wuhan/Sinopharm; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm; Inativada 
com adjuvante de vacinas Alum do Sinovac; Vacina de nanopartículas de glicoproteína com SARS-
CoV-2 recombinante com matriz M da Novavax; 3 LNP-mRNAs do BioNTech/Fosun e Pharma/Pfizer. 
As seguintes vacinas estão em fase 1: Inativada do Institute of Medical Biology, Chinese Academy of 
Medical Sciences; Vacina de plasmídeo de DNA por eletroporação da Inovio Pharmaceuticals; saRNA 
da Imperial College London; mRNA da Curevac.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de levantamento das vacinas para COVID-19 em 
desenvolvimento no mundo, atualizado regularmente.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ARÁBIA SAUDITA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, PAQUISTÃO, CANADÁ E NIGÉRIA

Neste artigo, os autores revisaram sistematicamente a literatura científica, a fim de estimar o risco 
de toxicidade cardíaca da cloroquina (CQ) ou hidroxicloroquina (HCQ) em pacientes com COVID-19. 
Foram selecionados estudos que incluíram mais de 10 pacientes tratados com HCQ ou CQ, com ou 
sem azitromicina, e que relataram alterações eletrocardiográficas e/ou arritmias cardíacas, como 
alteração no valor basal do QTc ≥ 60 ms, QTc ≥ 500 ms, torsade de pointes (TdP), taquicardia ventricular 
(TV), parada cardíaca, ou ainda, descontinuação do tratamento devido a prolongamento do intervalo 
QT. Foram incluídos um total de 19 estudos, com um total de 5652 pacientes. Segundo os autores, 
todos os estudos possuíam alta qualidade metodológica, em relação à determinação da exposição 
ou da avaliação dos desfechos de interesse. Entre 2719 pacientes tratados com CQ ou HCQ, foram 
relatados apenas dois episódios de TdP; a incidência combinada de TdP ou TV ou parada cardíaca foi 
de 3 por 1000, IC 95% (0–21), I2 = 96%, (em 18 estudos com 3725 pacientes). Em 13 estudos com 
4334 pacientes, a incidência combinada de descontinuação de CQ ou HCQ devido a QTc prolongado ou 
arritmias foi de 5%, IC 95% (1–11), I2 = 98%. A incidência combinada de alteração no valor basal do QTc 
≥ 60 ms foi de 7%, IC 95% (3–14), I2 = 94% (12 estudos com 2008 pacientes). A incidência combinada 
de QTc ≥ 500 ms foi de 6%, IC 95% (2–12), I2 = 95% (16 estudos com 2317 pacientes). Em 11 estudos 
com 3127 pacientes, a incidência combinada de alteração no valor basal do QTc ≥ 60 ms ou QTc ≥ 500 
ms foi de 9%, IC 95% (3–17), I2 = 97%. De acordo com os autores, a idade média/mediana, doença 
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4

arterial coronariana, hipertensão, diabetes, medicamentos concomitantes que prolongam o intervalo 
QT, cuidados na UTI e gravidade da doença nas populações estudadas explicam a heterogeneidade 
entre os estudos. Em conclusão, foi observado que o uso de HCQ ou CQ no tratamento de pacientes 
com COVID-19, sozinhas ou em combinação com azitromicina, está associado a um risco significativo de 
prolongamento do intervalo QT induzido por medicamentos, que é um precursor para TdP/VT ou parada 
cardíaca induzida por medicamentos. O uso de CQ/HCQ resultou em uma incidência relativamente 
maior de TdP em comparação com os medicamentos retirados do mercado por esse efeito adverso 
específico. Portanto, os autores alertam que a HCQ e a CQ devem ser utilizadas apenas no contexto 
de ensaios clínicos randomizados, em pacientes com baixo risco de prolongamento do intervalo QT 
induzido por medicamentos, e com monitoramento cardíaco adequado.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews 07/16 critérios foram atendidos. Não há declaração explícita de que os 
métodos de revisão foram estabelecidos antes da realização da revisão, nem 
justificativas para possível desvio significativo do protocolo. As informações sobre 
a estratégia de pesquisa bibliográfica utilizada foram parcialmente descritas. Os 
autores não forneceram uma lista dos estudos excluídos, nem justificaram as 
exclusões. Os detalhes dos estudos incluídos foram parcialmente descritos. Não 
houve menção sobre avaliação do risco de viés (RoB) nos estudos individuais 
incluídos nesta revisão e na metanálise. Os autores não relataram as fontes de 
financiamento dos estudos incluídos. Não foram relatadas potenciais fontes de 
conflito de interesses, incluindo algum financiamento recebido pela realização 
da revisão. Por fim, segundo os próprios autores, a natureza retrospectiva 
da maioria dos estudos incluídos nesta revisão os torna propensos a dados 
incompletos ou ausentes. Como exemplo, relataram variações na coleta de 
parâmetros individuais de QTc, devido à subnotificação desses dados. Alertam 
ainda que houve acentuada heterogeneidade nas estimativas agrupadas, mas 
que tal fato foi minimizado pela meta-regressão realizada.

METILPREDNISOLONA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ ESPANHA

Trata-se de um ensaio clínico multicêntrico, aberto, paralelo e parcialmente randomizado, que 
incluiu adultos hospitalizados com pneumonia por COVID-19, com troca gasosa prejudicada e evidência 
bioquímica de hiper-inflamação. O objetivo do estudo foi determinar se um curso de 6 dias de tratamento 
com metilprednisolona intravenosa (MP) diminui o nº de óbitos por todas as causas, a internação 
em UTI ou a necessidade de ventilação não invasiva (desfecho primário composto) em pacientes 
com risco de desenvolver Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os pacientes foram atribuídos 
em dois grupos: 1) tratamento padrão de atendimento (TPA, ou grupo controle), e 2) TPA mais MP 
intravenosa (40mg/12h, por 3 dias, seguido de 20mg/12h, por mais 3 dias). O TPA incluiu tratamento 
sintomático com acetaminofeno, oxigenoterapia, profilaxia para trombose com heparina de baixo peso 
molecular e antibióticos para co-infecções. Azitromicina, hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir foram 
frequentemente prescritos. Foram incluídos 85 pacientes (34 randomizados para MP,  29 para o grupo 
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5

controle, e 22 designados para receber MP, por preferência do clínico). Os autores observaram que a 
idade dos pacientes (média de 68 ± 12 anos) influenciou nos desfechos, onde indivíduos acima da idade 
média de 72 anos apresentaram maior probabilidade de atingir o desfecho composto, do que aqueles 
com 72 anos ou menos (risco relativo 1,97, IC 95% 1,11–3,47, p = 0,025). Na análise por intenção de 
tratar, estratificada por idade, o uso de MP foi associado a um risco reduzido de óbito por todas as 
causas, internação em UTI ou necessidade de ventilação não invasiva (razão de risco combinada [RR] 
0,55 [IC95% 0,33–0,91]; p = 0,024). Na análise por protocolo, o grupo que recebeu MP foi associado a 
um risco 50% menor de um desfecho negativo (na análise geral). Já na análise estratificada por idade, 
houve redução relativa de 63% no risco de desfecho negativo. O risco relativo foi de 0,11 (0,01–0,83) em 
pacientes ? 72 anos, 0,61 (0,32–1,17) naqueles com mais de 72 anos, e de 0,37 (0,19–0,74, p = 0,0037) 
em todo o grupo, após análise ajustada e estratificada por idade. A diminuição dos níveis de proteína 
C-reativa foi mais pronunciada no grupo MP (p = 0,0003). A hiperglicemia foi mais frequente no grupo 
tratado com MP. Como conclusão, os autores informaram que um curso curto de 6 dias de tratamento 
com MP mostrou efeito benéfico em pacientes com pneumonia grave por COVID-19, diminuindo o risco 
de admissão em UTI, a necessidade de ventilação não invasiva, e morte.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a Ferramenta da Colaboração Cochrane para avaliação do risco de 
viés de ensaios clínicos randomizados o estudo tem risco de viés moderado a alto. 
1) Geração da sequência aleatória: sequência gerada por alguma regra baseada no 
número do prontuário do hospital; (alto risco de viés). 2) Ocultação de alocação:  
informação insuficiente sobre o método utilizado para ocultar a sequência 
aleatória; (risco de viés incerto). 3) Cegamento de participantes e profissionais: 
estudo não cego (alto risco de viés). 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: 
informação insuficiente sobre as medidas utilizadas para cegar os avaliadores 
de desfecho; (risco de viés incerto). 5) Desfechos incompletos: não houve perda 
de dados dos desfechos (baixo risco de viés). 6) Relato de desfecho seletivo: os 
desfechos previstos no protocolo foram relatados no estudo (baixo risco de viés). 7) 
Outras fontes de viés: Alto risco relacionado ao delineamento específico do estudo; 
a inclusão de um braço preferencial dificulta o equilíbrio das características clínicas 
basais dos pacientes (alto risco de viés). Por fim, os próprios autores reconhecem 
que o tamanho amostral do estudo foi pequeno; é importante destacar que os 
resultados aqui apresentados foram obtidos a partir de uma análise interina 
(preliminar), de um ensaio clínico ainda em andamento. Portanto, recomenda-se 
cautela na interpretação das as observações aqui apresentadas.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL DE FARMACOVIGILÂNCIA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Estudos clínicos com COVID-19 e hidroxicloroquina (HCQ) relataram eficácia e benefícios clínicos 
limitados. Um ensaio clínico robusto para avaliar e eficácia não é viável em momentos de emergência. 
Além disso, no início da pandemia, haviam suspeitas que esse medicamento poderia causar reações 
adversas cardiovasculares (CV-AEs). O objetivo desta análise de farmacovigilância foi determinar e 
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6

caracterizar eventos adversos cardiovasculares associados a HCQ (CV-AEs). Os autores realizaram 
uma análise desproporcional dos CV-AEs associados a HCQ usando o banco de dados do sistema de 
notificação de eventos adversos do FDA (FAERS) que é composto por mais de 11.901.836 conjuntos 
de dados e 10.668.655 registros de pacientes com reações adversas a medicamentos. A análise da 
desproporcionalidade foi usada para calcular os odds ratio (ROR) com intervalos de confiança de 95% 
(IC) para prever os CV-AEs associados a HCQ. A HCQ foi associada a maior relato de hipertrofia ventricular 
direita (ROR: 6,68; IC95%: 4,02 a 11,17), hipertrofia ventricular esquerda (ROR: 3,81; IC95%: 2,57 a 
5,66), disfunção diastólica (ROR: 3,54; 95% IC: 2,19 a 5,71), pericardite (ROR: 3,09; IC95%: 2,27 a 4,23), 
torsades de pointes (TdP) (ROR: 3,05; IC95%: 2,30 a 4,10), cardiomiopatia congestiva (ROR: 2,98; 95 % IC: 
2,01 a 4,42), fração de ejeção diminuída (ROR: 2,41; IC95%: 1,80 a 3,22), insuficiência ventricular direita 
(ROR: 2,40; IC95%: 1,64 a 3,50), bloqueio atrioventricular completo (ROR: 2,30; IC95%: 1,55 a 3,41) e 
prolongamento do intervalo QT (ROR: 2,09; IC95%: 1,74 a 2,52). O prolongamento do intervalo QT e a 
TdP são mais relevantes para o regime de tratamento com COVID-19 em altas doses por um período 
curto e representam os EAs mais comuns associados à HCQ. Os pacientes que recebem HCQ correm 
maior risco de vários EAs cardíacos, incluindo prolongamento do intervalo QT e TdP. Os autores indicam 
que há limitações no estudo, pois as características cardíacas basais dos pacientes que recebem HCQ 
não são conhecidas; o grau de EAs cardíacos e o início da doença após o uso de medicamentos também 
não são relatados e em muitos relatórios de segurança de casos individuais, faltam as informações 
de dosagem, o que torna difícil prever consequências relacionadas à dose. Esses achados destacam a 
necessidade de estudos prospectivos, randomizados e controlados para avaliar a relação risco/benefício 
da HCQ no cenário COVID-19 antes de sua ampla adoção como terapia.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de estudos de 
farmacovigilância. Se considerado um estudo transversal, por analisar de forma 
descritiva uma base de dados e buscar associações, pode-se usar a ferramenta JBI 
Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies. Dessa forma, 5 de 
8 critérios foram atendidos. A limitações do estudo são: não descrever a população 
(relatórios de segurança) e locais de forma detalhada; não identificar fatores de 
confusão, nem estratégias para lidar com esses fatores. Vale ressaltar que os próprios 
pesquisadores mencionam as limitações do estudo como desconhecimento sobre 
as características cardíacas basais dos pacientes que receberam hidroxicloroquina 
e ausência de informações como o grau de EAs cardíacos e o início da doença após 
o uso de medicamentos e informações de dosagem.

KALETRA, OSELTAMIVIR E MOXIFLOXACINO
RELATO DE CASO \ CHINA

Relato de caso de paciente, homem, 41 anos, internado em Guangzhou, China, com história de 
três dias de tosse seca intermitente e febre baixa. Seu teste foi positivo para SARS-CoV-2. Três anos 
antes, foi diagnosticado com hipertensão e tratado com irbesartan. O exame laboratorial revelou 
um aumento do dímero D e de algumas enzimas do miocárdio. A tomografia computadorizada (TC) 
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7

não mostrou anormalidades. O paciente recebeu tratamento com kaletra, oseltamivir, moxifloxacina 
e oxigênio. Nos dias 2 a 7 de hospitalização, além da febre intermitente, relatou tontura no dia 5 e 
começou a tomar irbesartan. No dia 7, relatou desconforto abdominal. Dados os efeitos colaterais 
gastrointestinais do kaletra, foram adicionadas cápsulas bífidas para regular o trato gastrointestinal. 
No dia 8, relatou febre (38,6 ° C) e aperto no peito. Embora o RT-PCR tenha sido negativo no dia 8, 
a segunda TC mostrou opacidade em vidro fosco nos pulmões. A RT-PCR no dia 10 foi positiva e a 
terceira TC no dia 12 mostrou maior opacidade. O tratamento incluiu terapia antipirética, teicoplanina 
e metilprednisolona; levamlodipina foi administrado em vez do irbesartan, porque a ACE2 é um co-
receptor da entrada viral do SARS-CoV-2. O paciente apresentou diarreia por dois dias (9 e 13 dias). 
Diagnóstico diferencial de oito patógenos respiratórios foi negativo. No dia 14, o RNA negativo de 
SARS-CoV-2 reapareceu. No dia 15, a temperatura era de 40 °C, com tosse, expectoração, calafrios e 
dor muscular. No dia 16, o paciente estava letárgico com palpitações, tosse paroxística com escarro e 
perda de apetite. A quarta TC realizada mostrou exacerbação de pneumonia viral e o RT-PCR tornou-
se positivo de novo. O paciente foi admitido na UTI, sulperazona foi administrada, além do ambroxol 
e acetilcisteína, utilizados como expectorantes. Na tarde seguinte, o paciente teve cianose e tosse 
com expectoração com sangue, e recebeu ventilação com pressão positiva não invasiva sob sedação 
com morfina. O médico mudou a sulperazona para meropenem. Foi diagnosticado com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) e intubado. Após 13 dias, o paciente foi desmamado da ventilação 
mecânica. Após 17 dias, apresentou resultado negativo para SARS-CoV-2 e não se tornou positivo 
desde então. Os autores relatam que este é um caso com sintomas tardios que eventualmente 
desenvolveram SRAG grave. Concluem que imagens de TC e contagem de linfócitos hemolíticos são 
mais valiosas que os resultados de RT-PCR para a progressão da COVID-19.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
o estudo atendeu 7 de 8 critérios. Como limitação, o relato não detalhou as 
características demográficas do paciente. Ademais, relatos de caso servem para 
levantar hipóteses, e não são estudos robustos para tomada de decisão.

METILPREDNISOLONA E HEPARINA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de um paciente de nove anos que foi internado 
após sete dias de febre e dor abdominal. Na admissão a criança não tinha sintomas respiratórios, 
nem conjuntivite, erupção cutânea ou edema periférico. A radiografia de tórax foi negativa e o 
eletrocardiograma basal (ECG) foi normal. No entanto, verificou-se leucocitose com neutrofilia e 
linfopenia. Marcadores inflamatórios estavam fortemente elevados sugerindo anormalidade da função 
hepática, lesão renal aguda, lesão miocárdica, com troponina cardíaca de alta sensibilidade elevada 
e peptídeo natriurético cerebral (BNP). O paciente foi testado para anticorpos da COVID-19, onde 
revelou-se positividade de IgG e IgM. Azitromicina e metilprednisolona (2 mg/kg/dia) foram iniciados. 
Devido aos altos níveis de BNP e troponina, foi adicionada heparina subcutânea e a dosagem de 
metilprednisolona foi aumentada para 5 mg/kg/dia, no tratamento do paciente. Devido ao aumento 
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do intervalo QT no eletrocardiograma, a azitromicina foi substituída por doxiciclina. O paciente se 
recuperou gradualmente e a febre desapareceu após 48 horas. Os exames laboratoriais melhoraram 
drasticamente. Os autores concluem que é importante acompanhar crianças com COVID-19, mesmo 
que elas apresentem sinais leves da infecção.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7/8 critérios foram contemplados. Os autores não relataram o histórico de 
saúde do paciente. Até o momento, poucos relatos a respeito do tratamento 
de crianças foram publicados. Apesar do tratamentos bem sucedido, de um 
paciente, estudos como este podem auxiliar na terapia de outros pacientes 
pediátricos.  Ademais, relatos de caso servem para levantar hipóteses, e não 
são estudos robustos para tomada de decisão.

OSELTAMIVIR, METILPREDNISOLONA, MOXIFLOXACINA, 
CEFOPERAZONA, LOPINAVIR/RITONAVIR, ZADAXINA E 
IMUNOGLOBULINA HUMANA
RELATO DE CASO  \ CHINA

Os autores discorrem sobre um relato de caso de um paciente do sexo masculino, 42 anos, 
admitido no hospital, sem comorbidades, que relatou tosse seca há 6 seis dias, febre e fadiga há um 
dia. Iniciou o tratamento, no dia da admissão hospitalar, com fosfato de oseltamivir por via oral (75 
mg, 2x/dia) por 6 dias, também foi administrado 40 mg de metilprednisolona por via intravenosa (IV, 
1x/dia); 0,4 g de moxifloxacina IV, 1x/dia); 3 g de cefoperazona IV (1x a cada 12h) e diagnosticado com 
a COVID-19. No dia 4 da internação, a sua frequência respiratória e a febre aumentaram. Os linfócitos 
do sangue periférico diminuíram progressivamente e iniciou o tratamento com lopinavir/ritonavir 
(via oral, 3 comprimidos, 2x/dia) por 6 dias. No dia 6, foi feita a contagem de linfócito de 0,7 × 109/L, 
a proteína C-reativa hipersensível (hsCRP) de 19,4 mg/L, a procalcitonina (PCT) de 0,087 ng/mL e a 
taxa de sedimentação de eritrócitos (EHS) de 44,2 mm/h. Nesse mesmo dia, foi iniciada a infusão de 
Imunoglobulina humana (10g,1x/dia, diariamente). No dia 7, foi descontinuado de lopinavir/ritonavir 
e iniciado 0,2 g de arbidol (2 comprimidos, VO, 3x/dia) por 5 dias. No dia 8, apresentou febre de 
40,7° e, embora em inalação de alto fluxo, a saturação de oxigênio estava em 83%. Nos resultados 
de imagens de tórax (tomografia computadorizada) apresentaram opacidades em vidro fosco com 
evolução rápida. A dispneia não melhorou. A dose de metilprednisolona foi aumentada para 40 
mg (IV, 2x/dia) e a imunoglobulina intravenosa para 20g. Foi administrado por via subcutânea, o 
medicamento Zadaxina [timosina alfa-1 (1,6 mg, 1x/dia)]. No dia 13, metilprednisolona foi reduzida 
para 20mg, a SpO2 estava a 98% e resultado negativo para SARS-CoV-2. No dia 14, a Imunoglobulina 
humana foi reduzida para 10g. No dia 15, descontinuou os medicamentos, SpO2 a 98% e negativo 
para o teste para SARS-CoV-2. No dia 19, o paciente recebeu alta e foi acompanhado por três meses 
com boa recuperação. Os autores discutem sobre esse caso e apontam o uso de corticosteroides 
com cautela, pois esta terapêutica inibe a função imunológica e aumenta o risco de infecção. Além 
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disso, reiteram que não devem ser usados no estágio inicial da COVID-19 para reduzir a febre, pois 
devem ser usadas em estágio moderado à grave da doença em curto período de tempo. O uso de 
imunoglobulina reforça a imunidade passiva, aumentado a concentração de IgG de três a seis vezes. 
Por fim, os autores concluem que de acordo com o relato descrito, adultos jovens podem ser curados 
da COVID-19 com tratamento ativo.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
6/8 critérios foram contemplados. Não foram claramente descritos os métodos 
diagnósticos dos resultados apresentados, bem como potenciais eventos 
adversos às intervenções descritas no relato de caso. Os achados do relato de 
caso devem ser analisados em estudos mais robustos e controlados.

PLASMA CONVALESCENTE
REVISÃO NARRATIVA \ DIVERSOS PAÍSES

Trata-se de um consenso internacional de especialistas realizado por meio de teleconferências 
semanais (abril a maio de 2020). Dessa forma, foi elaborada uma série de perguntas referentes aos 
domínios dos doadores, produtos e pacientes para o uso de plasma convalescente. Até o momento, 
não existe um comparador óbvio de placebo com plasma convalescente. Em vez de um placebo, 
uma maneira de diminuir o viés é realizar grandes ensaios pragmáticos com medidas objetivas de 
eficácia. Testes de plataforma com design adaptativo, onde mais de um ‘domínio’ pode estar ativo 
simultaneamente e onde os pacientes podem ser alocados rapidamente a terapias promissoras, 
também podem ser maneiras eficientes de conduzir estudos de alta qualidade. O plasma convalescente 
deve ser oferecido apenas para pacientes com diagnóstico de COVID-19 confirmado ou como profilaxia 
em ensaios clínicos bem monitorados em populações de alto risco. O uso do plasma convalescente 
pode ter seu maior benefício em pacientes no início da doença e antes de serem submetidos à 
ventilação mecânica. Considerando que a pandemia é dinâmica, a inscrição de pacientes em ensaios 
clínicos pode ser um desafio em países que estão no estágio agudo da pandemia. Além disso, torna-
se um desafio cumprir a meta de inscrição nos estágios finais da pandemia, quando o número de 
casos elegíveis está diminuindo. Atualmente, uma variedade de doses está sendo avaliada, variando 
entre 200-600 mL por paciente adulto ou definidos de acordo com o peso corporal do paciente ou 
pelo número de unidades a serem transfundidas. A dose efetiva mínima, e se isso está relacionado a 
um título específico de anticorpos neutralizantes, é atualmente desconhecida. Os riscos associados 
ao PCC são provavelmente os mesmos que aqueles com plasma padrão. O pré-tratamento para 
minimizar as reações transfusionais pode ser considerado. Os autores consideram questões-chave 
e lacunas no conhecimento relacionadas ao uso clínico do plasma convalescente, inclusive para 
pacientes pediátricos e neonatais, bem como em países com menos recursos, e sugerem pontos a 
serem considerados para o desenvolvimento de novos estudos. As questões centrais são se o plasma 
convalescente é seguro e eficaz para pacientes adultos e pediátricos com COVID-19. Assim, os autores 
concluem que as lacunas no conhecimento identificadas, juntamente com as evidências emergentes, 
podem identificar os benefícios e os riscos do plasma convalescente.8

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação metodológica de revisões narrativas, 
ou de consenso de especialistas. Em leitura crítica, os autores não falam 
quantos especialistas foram recrutados, nem quais métodos de consenso 
foram empregados.

HEPARINA E NAFAMOSTATE
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nessa revisão, o autor apresenta as diretrizes provisórias da Sociedade Internacional de Trombose 
e Hemostasia para tratamento da coagulopatia induzida por COVID-19. As diretrizes recomendam 
uma dose profilática de heparina de baixo peso molecular (HBPM), a ser administrada a todos os 
pacientes com COVID-19 que necessitem de hospitalização, na ausência de contra-indicações, como 
sangramento ativo e contagem de plaquetas inferior a 25 x 109/L. A HBPM parece estar associada a 
melhores prognósticos de pacientes em relação à mortalidade (40,0% vs 64,2%, p = 0,029) quando 
comparada a pacientes que não fizeram uso dessa terapia. Além disso, a HBPM tem apresentado 
propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar no cenário de elevação de citocinas e estado 
pró-inflamatório dos casos de COVID-19. Até agora, vários estudos demonstraram que a heparina é 
benéfica no tratamento da coagulopatia induzida pela COVID-19, no entanto, houve relato de algumas 
falhas na resposta dos pacientes a este tratamento, no qual o autor sugere que o fato ocorreu devido 
à não medicação no momento da admissão, ou pela não utilização da dose correta de heparina. 
As diretrizes citam algumas recomendações dependendo das condições clínicas e dos achados 
laboratoriais do paciente. Além disso, a falha em responder à anticoagulação pode ser devida a baixos 
níveis de trombina e altos níveis de fibrinogênio, que tornam os pacientes mais resistentes as doses 
profiláticas de heparina. Neste caso, o autor relata a necessidade de mais pesquisas para avaliar se 
o tratamento com heparina mais cedo com a administração de anti-trombina poderia ser benéfica 
em pacientes com COVID-19. Por fim, o autor sugere também estudos com o uso de nafamostate, 
um anticoagulante frequentemente usado no Japão para tratamento da coagulação intravascular 
disseminada, para avaliar sua eficácia e segurança em pacientes com COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma revisão abrangente sobre o uso de anticoagulantes no tratamento da 
COVID-19. O autor não detalha como e onde buscou os estudos e se utilizou 
critérios de inclusão. Os dados dos estudos incluídos foram bem detalhados e 
esses foram avaliados de forma crítica pelo autor. Apesar dos relatos positivos 
do uso da heparina do tratamento de pacientes com COVID-19, o autor reitera 
a importância de mais estudos para definir o momento e a dosagem certa para 
uso dessa terapia.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA INTERVENÇÃO (GRUPOS) CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04438057/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 19/06/2020 Metro Infectious Disease 
Consultants

2 NCT04437693/ Qatar Antimalárico Hidroxicloroquina Placebo Ainda não recrutando 19/06/2020 Hamad Medical Corporation

3 NCT04437875/ 
Federação Russa

Vacina "Gam-COVID-Vac Lyo 
Vacina contra SARS-
CoV-2 baseada em 
adenovirus"

Sem comparador Recrutando 19/06/2020 Gamaleya Research 
Institute of Epidemiology 
and Microbiology, Health 
Ministry of the Russian 
Federation; Acellena 
Contract Drug Research and 
Development

4 NCT04436471/ 
Federação Russa

Vacina "Gam-COVID-Vac 
Vacina contra SARS-
CoV-2 baseada em 
adenovirus"

Sem comparador Recrutando 19/06/2020 Gamaleya Research 
Institute of Epidemiology 
and Microbiology, Health 
Ministry of the Russian 
Federation; Acellena 
Contract Drug Research and 
Development

5 NCT04437823/ 
Paquistão

Terapia celular Infusão intravenosa de 
células-tronco

Tratamento padrão Recrutando 19/06/2020 Jinnah Hospital; Johns 
Hopkins University

6 NCT04436458/ País 
não declarado

Antiparasitário Niclosamida Placebo Ainda não recrutando 19/06/2020 First Wave Bio, Inc.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



15

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



17

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/ PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°56

BUSCA REFERENTE AOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO:

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 13 ARTIGOS E 9 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências:
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VACINAS
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Neste documento institucional, a Organização Mundial da Saúde traz um levantamento de 
vacinas que atualmente estão em desenvolvimento para a COVID-19. Nesta última atualização, a 
OMS reporta que há 13 vacinas em fase clínica e 129 em fase pré-clínica. A vacina ChAdOx1-S, da 
University of Oxford/AstraZeneca, se encontra na fase 3 de avaliação. As seguintes vacinas estão em 
fase 1 e 2: vetor de adenovírus tipo 5 da CanSino Biological Inc./Instituto de Biotecnologia de Pequim; 
mRNA de LNP encapsulado da Moderna/NIAID; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de 
Wuhan/Sinopharm; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm; Inativada 
com adjuvante de vacinas Alum do Sinovac; Vacina de nanopartículas de glicoproteína com SARS-
CoV-2 recombinante com matriz M da Novavax; 3 LNP-mRNAs do BioNTech/Fosun e Pharma/Pfizer. 
As seguintes vacinas estão em fase 1: Inativada do Institute of Medical Biology, Chinese Academy of 
Medical Sciences; Vacina de plasmídeo de DNA por eletroporação da Inovio Pharmaceuticals; saRNA 
da Imperial College London; Vacina de vetor viral não replicante do Instituto de pesquisa Gamaleya; 
mRNA da Curevac.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de levantamento das vacinas para COVID-19 em 
desenvolvimento no mundo, atualizado regularmente.

VACINAS, REMDESIVIR, PLASMA CONVALESCENTE, 
CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS E ÍNDIA

Nessa revisão, os autores discutem as terapias antivirais e os estudos em andamento de vacinas 
para COVID-19. De acordo com um estudo de uso compassivo não randomizado com remdesivir, uma 
melhora clínica foi observada em 36 dos 53 pacientes (68%), tratados com 200 mg por via intravenosa 
no dia 1 e 100 mg diariamente por nove dias de tratamento. Outros dois estudos demonstraram 
resultados contraditórios em relação ao uso dessa terapia. O primeiro, não mostrou resultados 
estatisticamente significativos para o tempo de melhora clínica. Já no segundo, um estudo duplo-
cego controlado, houve diminuição estatisticamente significativa na recuperação de pacientes após 
4 dias com remdesivir. Um estudo piloto realizado na China, com plasma convalescente, demonstrou 
melhora de quatro de cinco pacientes com COVID-19 grave, em um período de quatro dias a duas 
semanas após a primeira transfusão. Um estudo inicial com cloroquina, na China, mostrou alguns 
resultados positivos, embora com um tamanho pequeno da amostra (n = 30). No entanto, outro 
estudo recente não encontrou benefício no tratamento de pacientes com COVID-19 tratados com 
cloroquina ou hidroxicloroquina. É destacado que a cloroquina e a hidroxicloroquina estão associados 
a efeitos colaterais como perda de visão, náusea e insuficiência cardíaca. Portanto, os autores não 
as recomendam para uso profilático. Até o momento, não há vacinas aprovadas para COVID-19. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



4

No entanto, o processo de desenvolvimento está sendo simplificado, e várias vacinas entraram em 
ensaios clínicos. Os autores destacam duas vacinas: um de ácido nucleico, mRNA-1273, que está 
atualmente na Fase 1 e outra com vírus atenuado que se encontra na Fase 2. A previsão é que ambas 
estejam disponíveis no início de 2021.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Os autores não 
descrevem a estratégia de busca dos artigos ou o que motivou a escolha das 
terapias e das vacinas comentadas nessa revisão. Além disso, os autores não 
aprofundam a discussão a respeito dos estudos citados, no qual comentam 
superficialmente sobre os achados.

HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ FRANÇA

Nesta revisão sistemática, os autores analisaram todos os estudos intervencionais registrados 
no ClinicalTrials.gov (em 27/04/20), onde a hidroxicloroquina (HCQ) foi utilizada para profilaxia da 
COVID-19. Segundo eles, a análise detalhada desses estudos, alguns já em fase de recrutamento, 
fornece uma visão geral do uso da HCQ como agente profilático para COVID-19 em todo o mundo. 
Quarenta e um (n = 41) estudos foram identificados no ClinicalTrials.gov. Após a verificação dos 
critérios de elegibilidade, 31 estudos foram incluídos na análise qualitativa. Desses, 28 eram estudos 
randomizados e paralelos, e a maioria deles (74%, 23/31) eram, no mínimo, duplo-cego. Os autores 
relatam ter encontrado uma grande diversidade de doses de HCQ utilizadas nesse ensaios. 61% 
(19/31) dos estudos incluídos usaram uma dose de carga de HCQ, seguida por doses diárias (14/19) 
ou semanais (5/19), com doses iniciais variando de 400 a 1400 mg no 1º dia. Em relação à duração 
da profilaxia, o período variou de 5 a 180 dias (mediana = 40 dias) para regime diário, e de 3 a 24 
semanas para regime semanal (mediana = 12 semanas). O regime profilático mais frequente (6/31 
(19%)) foi uma dose de carga de 800 mg de HCQ no dia 1, seguida de 400 mg de HCQ durante quatro 
dias adicionais. Os autores destacam que essa diversidade posológica é benéfica, pois possibilita que 
vários regimes profiláticos sejam testados. Contudo, alertam que essa alta diversidade pode levar a 
diferentes interpretações dos resultados, com conclusões conflitantes. Neste sentido, defendem que a 
análise final desses ensaios clínicos seja feita por meio de uma extensa leitura dos resultados obtidos, 
em relação ao desenho clínico planejado. Por fim, alertam que, antes de acreditar em uma pequena 
mensagem de mídia social que anuncia o fracasso ou sucesso de um tratamento para COVID-19, 
será crucial ler e avaliar cuidadosamente os resultados de cada estudo, considerando o desenho e a 
qualidade de cada ensaio clínico executado.3
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 03/16 critérios foram atendidos. Três critérios não foram aplicados, uma 
vez que não houve metanálise dos dados. São limitações desta revisão: a questão 
da pesquisa e os critérios de inclusão não foram definidos de acordo com os 
componentes PICO; não houve declaração explícita de que os métodos de revisão 
foram estabelecidos antes da realização do estudo, nem houve justificativa para 
possível desvio significativo do protocolo; as informações sobre a estratégia de 
pesquisa bibliográfica utilizada foram parcialmente descritas; não há informação 
se a seleção e a revisão dos estudos foram feitas em duplicata; os autores não 
forneceram uma lista dos estudos excluídos, nem justificaram as exclusões; os 
detalhes dos estudos incluídos foram parcialmente descritos; não houve menção 
sobre avaliação do risco de viés (RoB) nos estudos individuais incluídos; os autores 
não relataram as fontes de financiamento dos estudos incluídos.

MEDICAMENTOS ANTITROMBÓTICOS
REVISÃO RÁPIDA (SISTEMÁTICA) \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Esta revisão sistemática rápida teve como objetivo sintetizar evidências sobre a incidência e os 
resultados de tromboembolismo com terapias antitrombóticas na COVID-19. Os autores reportam 
que a incidência de tromboembolismo em pacientes hospitalizados com COVID-19 variou de 25 a 53% 
em quatro séries retrospectivas. Foram identificados 3 estudos (1 estudo de coorte retrospectivo, 1 
estudo observacional prospectivo não controlado e 1 série de casos) examinando os resultados entre 
os pacientes com COVID-19 que receberam terapias antitrombóticas. Todos esses estudos incluíram 
diferentes intervenções (tromboprofilaxia com heparina não fracionada (HNF) ou heparina de baixo 
peso molecular (HBPM); um protocolo de tromboprofilaxia intensivo com HBPM, antitrombina e 
clopidogrel; e terapia de resgate com ativador de plasminogênio tecidual e heparina). Esses estudos 
são de baixa qualidade geral devido a limitações metodológicas, incluindo protocolos pouco claros 
de seleção de pacientes, falta de relato ou ajuste das características basais do paciente, duração 
inadequada do acompanhamento e relato parcial dos resultados. Assim, concluem que as evidências 
sobre tromboembolismo na COVID-19 não justificam uma mudança na orientação atual sobre 
tromboprofilaxia entre pacientes hospitalizados.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 8/16 critérios foram atendidos (3 não são aplicáveis, pois não foi feita 
metanálise). Não houve registro a priori do protocolo utilizado para condução da 
revisão, a seleção dos estudos e extração dos dados foi feita por um único leitor, 
não foi fornecida a lista de estudos lidos e excluídos, bem como justificativa para 
exclusão dos mesmos, também não foi mencionada a fonte de financiamento 
dos estudos incluídos e não houve discussão sobre a heterogeneidade dos 
dados.
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LOPINAVIR E RITONAVIR
REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE \ ARÁBIA SAUDITA

Nesse estudo, os autores realizaram uma revisão sistemática e metanálise com o objetivo de 
avaliar a eficácia e segurança do lopinavir/ritonavir (Lop/r) em pacientes com COVID-19. A revisão, 
que seguiu um protocolo pré-publicado e buscas em oito bases de dados, teve como desfecho 
primário a eficácia do Lop/r em pacientes com COVID-19 e, como desfecho secundário, os eventos 
adversos associados ao seu uso. Após triagem e seleção, onze artigos foram incluídos na revisão 
sistemática e seis, na metanálise. A avaliação da cura virológica com sete dias de tratamento entre 
Lop/r (n = 171) e terapia antiviral (n = 117) demonstrou resultado favorável ao tratamento com Lop/r 
(diferença média = -0,81 dia; IC95%, - 4,44 a 2,81; p = 0,007, I2 = 80%). A avaliação da cura virológica 
com sete dias de tratamento entre Lop/r (n = 127) e umifenovir (n = 87) não demonstrou diferença 
significativa (diferença média = 0,95 dia; IC 95%, - 1,11 a 3,01; p = 0,09, I2 = 58%). A avaliação da 
cura virológica com sete dias de tratamento, entre Lop/r (n = 93) vs. umifenovir + Lop/r (n = 75) não 
demonstrou diferença significativa (-0,83 dia; IC 95%, -2,45 a 0,78; p = 0,66, I2 = 0%). A avaliação de 
tempo para normalização da temperatura corporal não demonstrou diferença quando comparado 
os tratamentos com Lop/r (n = 93) vs. umifenovir (n = 71) (OR = 0,87; IC 95%, 0,42 a 1,78; p = 0,61,  
I2 = 0%). A avaliação de tempo para normalização da temperatura corporal não demonstrou diferença 
na comparação entre tratamento com Lop/r (n = 93) e tratamento convencional (OR = 0,99; IC 95%, 
0,49 a 1,99, p = 0,35, I2 = 0%). Quanto aos eventos adversos, o braço Lop/r (n = 45) apresentou mais 
efeitos colaterais do que o braço umifenovir (n = 14) (OR = 2,66; IC 95%, 1,36 a 5,19; p = 0,004, I2 
= 0%) e do que o braço convencional (n = 10) (p < 0,001). Os principais eventos adversos relatados 
foram náusea, vômito e diarreia. Ademais, houve relato de gastrites agudas e lesão renal aguda. Os 
autores concluem que a terapia com Lop/r não demonstrou vantagem significativa em comparação 
com a terapia de umifenovir ou terapia convencional.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 15/16 critérios foram atendidos. Os autores não mencionam as fontes 
de financiamento dos artigos incluídos no estudo. Segundo os autores, a 
principal limitação do estudo foi o pequeno tamanho amostral, que totalizou 
1192 pacientes. Os autores também relataram dificuldade para comparar os 
estudos devido a heterogeneidade dos mesmos. Vale ressaltar que este artigo 
ainda não foi avaliado por pares.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE PROSPECTIVA \ BRASIL

O objetivo deste estudo prospectivo foi avaliar a depuração da carga viral em pacientes com 
COVID-19 submetidos ao tratamento com hidroxicloroquina (HCQ), em comparação com um grupo 
controle que não recebeu o medicamento. Os pacientes hospitalizados com COVID-19 moderada 
receberam 400 mg de HCQ a cada 12 horas por 10 dias, de acordo com a decisão médica. Amostras de 
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7

swab nasal foram coletadas nos dias 1, 7 e 14 após admissão, e analisadas por RT-PCR, onde os valores 
do limiar do ciclo (Cycle thereshold [Ct]) foram utilizados como medida semiquantitativa da carga viral. 
Ressalta-se que a quantidade de RNA viral presente nas amostras positivas é inversamente proporcional 
ao valor correspondente de Ct, ou seja, quanto maior a quantidade de RNA viral nas amostras, menor 
o valor de Ct obtido. A variação entre os valores consecutivos de Ct (ΔCt) para cada paciente também 
foi avaliada. Os autores informam que coletaram 155 amostras de 66 pacientes com COVID-19 (60% 
do sexo feminino), com idade média de 58 anos. Em todos os pacientes, cargas virais mais altas foram 
detectadas logo após o início dos sintomas, e diminuíram gradualmente por volta da segunda semana 
da doença. Contudo, não houve diferença significativa nas três medidas consecutivas de carga viral (ΔCt) 
entre os 2 grupos estudados (p > 0,05). A variação de carga viral (ΔCt) em diferentes intervalos de coleta 
de amostras (Δt < 7; 7-12 e > 12 dias) também foi avaliada. Novamente, não foi observada diferença 
significativa na depuração da carga viral entre os 2 grupos (p = 0,362 para Δt < 7 dias; p = 0,403 para Δt 
7-12; p = 0,516 para Δt > 12 dias, pelo teste ANOVA bidirecional). Como conclusão, os autores informam 
que, neste estudo, não foi observada nenhuma alteração na carga viral in vivo com o uso da HCQ.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
06/11 critérios foram atendidos. Embora recrutados a partir da mesma 
população, não há informação sobre as características clínicas e demográficas 
dos pacientes, para garantir que os dois grupos foram semelhantes. Em 
adição, embora o estudo tenha selecionado apenas pacientes com COVID-19 
moderada, não há informação sobre o método utilizado para classificar o grau 
da COVID-19 nos pacientes. Não foi informado como a exposição (uso da HCQ) 
foi medida, sendo assim, não e possível avaliar se um método válido e confiável 
de medida da exposição foi utilizado. Não foi mencionado se fatores de 
confusão foram identificados, nem se estratégias para lidar com esses fatores 
foram utilizadas nas análises. Embora os métodos estatísticos utilizados sejam 
adequados para comparar as variáveis do estudo, não fica claro se o número de 
amostras utilizados foi suficiente para garantir poder estatístico adequado. Por 
fim, trata-se de um estudo pré-publicado, que ainda não foi revisado por pares, 
o que pode explicar algumas diferenças entre informações contidas no resumo 
do artigo, com aquelas apresentadas nos resultados do estudo.

INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA ANGIOTENSINA 
(IECAS) E BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA 
ANGIOTENSINA (BRA)
COORTE RETROSPECTIVO \ DINAMARCA

O estudo de coorte retrospectivo foi realizado a fim de esclarecer questões sobre as hipóteses 
levantadas referentes ao uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) e 
bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA), e um risco de piores desfechos da COVID-19. 
Neste estudo foi avaliado se o uso de IECA/BRA estava associada a suscetibilidade à COVID-19 e ao 
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risco de morte ou infecção grave entre aqueles com a infecção. Foram incluídos no estudo 4.480 
participantes com a COVID-19; 895 (20%) em uso de IECA/BRA e 3.585 (80%) não usuário de IECA/
BRA. Das características basais dos pacientes, o grupo em uso de IECA/BRA tinha mais idosos que 
os não usuários (mediana: 72,8 anos [IQR, 61,0–81,0] vs. 50,1 anos [IQR, 37,2–64,5]) e com mais 
comorbidades, principalmente, cardiovascular (21,6% vs. 5,2% infarto do miocárdio prévio e 14,6% 
vs. 3,1% com insuficiência cardíaca). No grupo IECA/BRA, 18,1% morreram em até 30 dias vs. 7,3% 
no grupo não usuário, mas essa associação não mostrou significância quando realizado o ajuste para 
idade, sexo e histórico médico (razão de risco ajustada [HR], 0,83 [IC95% 0,67–1,03]). Morte por 
COVID-19 grave ocorreu em 31,9% dos usuários de IECA/BRA vs.14,2% dos não usuários em 30 dias 
(HR ajustada, 1,04 [IC 95%, 0,89–1,23]). A COVID-19 grave ocorreu em até 30 dias em 576 pacientes 
(12,9%): 203 (22,6%) entre os usuários de IECA/BRA e 373 (10,4%) entre os não usuários. Na análise 
de caso-controle aninhada referente à suscetibilidade da COVID-19, 571 pacientes com a doença 
e hipertensão prévia (idade média de 73,9 anos; 54,3% homens) foram comparados com 5.710 
controles pareados por idade e sexo com hipertensão prévia, mas sem a COVID -19. Entre aqueles 
com a COVID-19, 86,5% usaram IECA/BRA versus 85,4% dos controles; O uso de IECA/BRA comparado 
a outros anti-hipertensivos não foi significativamente associada a maior incidência de COVID-19 (HR 
ajustado, 1,05 [IC 95%, 0,80–1,36]). Entre os pacientes diagnosticados com COVID-19, este estudo 
não encontrou associação significativa entre o uso prévio de IECA/BRA e mortalidade ou COVID-19 
grave após a análise ajustada das comorbidades e dados demográfico apresentados na linha de base. 
Além disso, o uso de IECA/BRA não foi associada a uma maior taxa de incidência do diagnóstico da 
COVID-19 em relação aos usuários de outros medicamentos anti-hipertensivos. Os autores concluem 
que os achados neste estudo não apoiam a descontinuação de medicamentos IECA/BRA no contexto 
da pandemia da COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
10 de 11 critérios foram atendidos. Uma das fragilidades observadas foi que 
alguns dos participantes incluídos no estudo não estavam com seus resultados 
para SARS-CoV-2 disponíveis e, assim, não seria possível garantir que estavam 
livres do desfecho. Os grupos comparados não eram similares. Os participantes 
foram selecionados a partir de um sistema nacional de informações de 
pacientes e em um curto período de tempo. Isso poderia resguardar um viés 
de seleção, pois as estratégias de triagens podem ter sido diferentes no início 
da pandemia. Foram incluídos poucos pacientes no grupo intervenção, pois, 
de acordo com os autores, pacientes de outras unidades não são registrados 
no sistema do hospital, somente aqueles atendidos no serviço. Além disso, 
foram recuperadas informações das farmácias para o uso de IECA/BRA, pois 
não estavam disponíveis os dados das medicações dos pacientes no sistema do 
hospital. É um estudo observacional, desta forma nenhuma inferência de causa 
e efeito pode ser realizada e sim somente interpretação de associação.
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CLOZAPINA
COORTE RETROSPECTIVO \ REINO UNIDO

Uma vez que a clozapina tem efeitos na imunidade e no risco de pneumonia, investigou-se se este 
tratamento estava associado a um risco aumentado de ter COVID-19 em pacientes com esquizofrenia 
em 4 bairros de Londres. Trata-se de coorte retrospectiva com dados do South London e Maudsley 
NHS Foundation Trust (SLAM), um provedor de saúde mental. A coorte foi composta por indivíduos 
com diagnóstico de distúrbios do espectro da esquizofrenia; em uso de medicação antipsicótica; e 
em atendimento ambulatorial ou hospitalar no SLAM em 01/03/2020 (data anterior ao primeiro caso 
de COVID-19 no SLAM). Os pacientes foram acompanhados até serem diagnosticados com COVID-19, 
morrerem ou atingirem o final do período de observação (18/05/2020), o que ocorresse primeiro. O 
desfecho de interesse foi infecção por SARS-CoV-2. As pessoas em uso de clozapina foram o grupo 
exposto e aqueles em qualquer outro tratamento antipsicótico, o grupo não exposto. Haviam 6.309 
pacientes que atenderam aos critérios de inclusão. A média de idade foi de 46,5 (DP = 14,8) anos, e os 
homens eram 61,7%. Em descrição étnica: 50,6% eram pretos, 33,2% brancos, 13,7% asiáticos e outras 
etnias, e 2,5% tinham dados faltantes. Dos indivíduos que usavam clozapina, 66% eram homens, 46% 
eram pretos, 80% eram fumantes e 48% tinham IMC alto (obeso). Comparado aos pacientes que não 
estavam em tratamento com clozapina, uma proporção maior de pacientes tratados com clozapina 
estava internada no hospital (13% vs. 6%), e tiveram mais dias de serviços SLAM nos últimos 3 meses. 
Daqueles que eram positivos para COVID-19, 41% estavam recebendo clozapina, comparados a 20% 
de pacientes que não eram positivos para COVID-19. A regressão de Cox foi realizada com dados de 
5.535 indivíduos com informações completas, e o período médio de seguimento foi de 78,00 (DP = 
7,03) dias. Desses, 92 apresentaram resultado positivo para COVID-19. O modelo bruto mostra uma 
taxa de risco (HR) de 2,62 (IC 95%: 1,73–3,96) para pacientes recebendo tratamento com clozapina 
e que deram positivo para COVID-19 . Realizou-se análises ajustadas para fatores sociodemográficos, 
internação e contato com o serviço SLAM, IMC e tabagismo. Os autores concluem que o tratamento 
com clozapina está associado ao aumento do risco de COVID-19, em comparação com qualquer outro 
tipo de tratamento antipsicótico, para pacientes com esquizofrenia. Fatores de confusão atenuaram, 
mas não explicaram completamente este efeito.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 8 
de 11 critérios foram atendidos. A exposição, isto é, tratamento com clozapina, 
foi mensurada de acordo com o prontuário médico, o que pode acarretar em 
viés se o paciente não for aderente à terapia. O desfecho de interesse não 
foi mensurado de forma válida ou confiável, uma vez que não se sabe como 
o diagnóstico de COVID-19 foi confirmado. Ademais, os autores excluem da 
análise ajustada os pacientes com dados faltantes dos prontuários, mas não 
exploram o porquê do seguimento incompleto.
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HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVO \ FRANÇA

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo observacional realizado no hospital universitário 
de Pitié-Salpêtrière, que avaliou pacientes adultos hospitalizados com sintomas leves a graves de 
COVID-19. Foram comparados os pacientes em tratamento padrão e pacientes que receberam 
hidroxicloroquina [HCQ (200 mg 3x/dia, por 10 dias)] em uso compassivo, além do tratamento 
padrão (TP). Foi realizada uma análise ponderada do escore de propensão para controlar os fatores 
de confusão: idade, sexo, tempo entre o início dos sintomas e a internação ≤ 7 dias, índice de 
comorbidade de Charlson, histórico médico de hipertensão arterial e obesidade, escore do NEWS2 
na admissão hospitalar e gravidade da pneumonia. O desfecho primário foi o tempo transcorrido até 
um desfecho desfavorável, definido como: morte, admissão em uma unidade de terapia intensiva ou 
decisão de retirar ou suspender tratamentos que sustentam a vida, o que ocorresse primeiro. Foram 
analisados dados de 89 pacientes com COVID-19 confirmado por laboratório, 84 dos quais foram 
considerados na análise primária; 38 pacientes tratados com HCQ e 46 pacientes tratados com TP. 
Na admissão, a idade média dos pacientes era de 66 anos, a mediana do índice de comorbidade de 
Charlson era 3 e a mediana do escore de gravidade do NEWS2 era 3. Após a ponderação do escore 
de propensão, o tratamento com HCQ não foi associado a um risco significativamente reduzido de 
desfecho desfavorável (HR: 0,90 [0,38; 2,1], p = 0,81). A sobrevida global não foi significativamente 
diferente entre os dois grupos (HR 0,89 [0,23; 3,47], p = 1). Assim, os autores concluem que, em 
adultos hospitalizados com COVID-19, não foi observada redução significativa do risco de desfechos 
desfavoráveis do tratamento com HCQ em comparação ao TP. Contudo, ressaltam que os fatores de 
confusão não medidos podem influenciar no poder do estudo e, por isso, ainda é necessário aguardar 
os resultados dos ensaios controlados em andamento para determinar se existe um lugar para a HCQ 
no tratamento da COVID-19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
11/11 critérios foram atendidos. Apesar dos autores medirem alguns fatores 
de confusão, os mesmos mencionam que há alguns que podem não ter sido 
avaliados.

MEDICAMENTOS ANTI-REUMÁTICOS MODIFICADORES DA 
DOENÇA(DMARDB, DMARDS SINTÉTICOS CONVENCIONAIS 
E GLUCOCORTICOIDES)
ESTUDO DE CASO-CONTROLE \ ITÁLIA

Estudo de caso-controle que avaliou o curso da COVID-19 em pacientes com doenças subjacentes, 
reumatismo e musculoesqueléticas. Foram coletados os dados de 1.525 pacientes com essas 
comorbidades, atendidos no ambulatório, e excluídos pacientes que foram classificados como urgentes. 
O grupo controle foi formado por pacientes sem as comorbidades reumatológicas e musculoesqueléticas 
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11

com diagnóstico confirmado para a COVID-19 e o grupo caso, com as comorbidades e a COVID-19. Foi 
realizada uma comparação entre os pacientes suspeitos e confirmados com COVID-19, sendo que 65 
pacientes tinham confirmação para SARS-CoV-2 e 52 tinham um espectro de sintomas indicativos da 
COVID-19, sem testagem. Observou-se que os pacientes confirmados tinham idade mais avançada do 
que aqueles com suspeita de COVID-19 (mediana de idade: 68 [IQR 55–76] anos vs. 57 [49–67] anos; 
p = 0,0010) e eram mais propensos a ter hipertensão arterial (33 pacientes [51%] vs. 14 [27%]; odds 
ratio [OR] 2,8 [IC 95% 1,3–6,1]; p = 0,031) e obesidade (11 [17%] vs. 1 [ 2%]; OU 11,0 [1,3–83,4]; p = 
0,0059). Não foram encontradas diferenças quanto à doença reumatológica ou terapia de base entre 
os casos confirmados e suspeitos da COVID-19. Quarenta e sete (72%) dos 65 pacientes com COVID-19 
confirmados que desenvolveram pneumonia, exigiam admissão hospitalar. Doze (10%) mortes ocorreram 
entre os 117 pacientes com COVID-19 confirmada ou suspeita (dez com a COVID-19 confirmada e 
dois naqueles com suspeita). Pacientes falecidos com COVID-19 confirmada eram mais idosos que os 
sobreviventes (idade média 78,8 anos [IQR 75,3–81,3) vs. 65,5 anos [53,3–74,0); p = 0,0002). No estudo 
de caso-controle, 26 participantes formaram o grupo caso e 62 participantes formaram o grupo controle. 
Não foram encontradas diferenças significativas entre os casos e controles na duração dos sintomas da 
COVID-19 antes da admissão, no tempo de permanência no hospital ou no sistema local de pontuação 
dos exames de imagens. Os glicocorticoides foram utilizados para manifestações respiratórias graves 
relacionadas ao comprometimento pulmonar no grupo caso em 17/26 (65%) e tocilizumabe em 6/26 
(23%) dos casos; eventos trombóticos ocorreram em 4/26 (15%) dos casos. Faleceram 4/26 (15%) dos 
casos e 6/62 (10%) dos controles durante o período do estudo. Os autores reforçam a hipótese de que o 
prognóstico da infecção por SARS-CoV-2 esteja relacionada à presença de outros fatores de risco como 
idade, obesidade e hipertensão, do que à doença reumatológica/músculo-esquelética ou à terapia de 
uso crônico dos pacientes.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação JBI Critical Appraisal Checklist for 
Case Control Studies foram atendidos 8 de 10 critérios. Uma das fragilidades 
observadas foram um grupo caso com número pequeno. O tamanho amostral 
muito pequeno não permitiu a realização da análise multivariada. Além disso, 
também pelo n pequeno, não foi possível analisar e comparar o efeito da 
infecção por SARS-CoV-2 nas doenças reumatológicas e musculoesqueléticas 
individuais. Os autores apontam como limitação a ausência de dados completos 
no momento da coleta para todos os pacientes com doenças reumáticas 
internados no hospital durante o período do estudo, desta forma o estudo 
caso-controle foi realizado somente com pacientes de um único centro.

TOCILIZUMABE
TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O tocilizumabe, um antagonista do receptor da interleucina-6 (IL-6Ra), pode tratar a síndrome de 
liberação de citocinas (RSC) com melhora na condição clínica de pacientes com COVID-19. Assim, neste 
estudo observacional descritivo os autores buscaram avaliar se o tratamento com tocilizumabe poderia 
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beneficiar pacientes hospitalizados com COVID-19. A decisão pela administração de tocilizumabe foi 
feita por um algoritmo que levava em consideração marcadores inflamatórios circulantes e condição 
clínica do paciente, sendo a dose administrada de 8mg/kg I.V, desde que não excedesse 800 mg. 
Uma segunda dose poderia ser administrada a pacientes com IMC elevado. Foram avaliados 239 
pacientes, cuja idade mediana foi de 64 anos; 36% e 19% eram negros e hispânicos, respectivamente. 
A doença grave foi associada a menor sobrevida (78% vs. 93%; p < 0,001), com uma maior proporção 
necessitando de ventilação mecânica (VM) (44% vs. 5%; p < 0,001) e maior tempo médio de VM 
(5,5 vs. 1,0; p = 0,003). Os pacientes tratados com tocilizumabe (n = 153, 64%) faziam parte de 90% 
dos pacientes graves; 44% dos pacientes não graves o receberam por evoluir com RSC. Os pacientes 
tratados com tocilizumabe com doença grave apresentaram concentrações mais altas de proteína 
C-reativa (hsCRP) na admissão (120 vs. 71mg/L; p < 0,001), receberam tocilizumabe mais cedo (2 vs. 
3 dias; p < 0,001), mas a sobrevida foi semelhante aos pacientes não graves (83% vs. 91%; p = 0,11). 
Para pacientes tratados com tocilizumabe que necessitaram de VM, a sobrevida foi de 75% (IC95%: 
64%–89%). Após o tocilizumabe, ocorreram poucos eventos adversos, a oxigenação e biomarcadores 
inflamatórios (por exemplo, hsCRP, IL-6) melhoraram; no entanto, a concentração sérica de dímero-D 
e IL-2R aumentou significativamente. A sobrevivência em negros e hispânicos, após o controle da 
idade, foi significativamente maior do que em brancos (log-rank p = 0,002). Os autores concluem 
que o uso do tocilizumabe para impedir a RSC pode influenciar positivamente a progressão à VM e 
sobrevida. Além disso, nos pacientes tratados com tocilizumabe, a oxigenação e os biomarcadores 
inflamatórios melhoram com sobrevida acima do esperado.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 6/8 critérios foram contemplados. Os autores não identificaram 
fatores de confusão e, por isso, não adotaram nenhuma estratégia para lidar 
com esses. Os próprios autores mencionam que deve-se aguardar o resultado 
de ensaios randomizados para confirmar esses achados.

HEPARINA
REVISÃO NARRATIVA \ ITÁLIA

Neste artigo, os autores revisaram os possíveis mecanismos envolvidos no comprometimento 
da coagulação após infecção viral pelo SARS CoV-2 e o possível papel da heparina no tratamento 
de pacientes com COVID-19. A hipótese avaliada foi de que a heparina de baixo peso molecular 
(HBPM) pode atenuar a tempestade de citocinas em pacientes com COVID-19, portanto, poderia 
ser considerada como um fármaco terapêutico adjuvante válido para o tratamento da pneumopatia 
por COVID-19. Os autores apresentam estudos que explicam as interações fisiopatológicas entre 
inflamação e coagulação, e discutem sobre os mecanismos envolvidos no comprometimento da 
função plaquetária, com diminuição da produção ou destruição de plaquetas, durante quadros 
infeciosos virais. Trazem ainda uma discussão sobre a relação entre os marcadores da coagulação, 
como fibrinogênio e D-dímero, e achados histopatológicos observados numa coagulopatia induzida 
por infecção viral. Explicam os possíveis mecanismos de ação da HBPM, que justificariam seu uso em 
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quadros de COVID-19, e discutem, por fim, as implicações terapêuticas desse uso na prática clínica. 
Informam que, embora os dados ainda sejam numericamente insuficientes para estabelecer qual 
pode ser o regime terapêutico adequado, a adição de heparina pode ter um impacto favorável na 
progressão da doença por infecção por COVID-19, principalmente naqueles pacientes com persistência 
de sintomas respiratórios. Para esses pacientes, mesmo que isolados em casa, os autores defendem 
seja iniciada uma profilaxia com HBPM ou com fondaparinux, caso a função renal esteja preservada 
(depuração da creatinina > 50 mL/min). Em estágios mais avançados da COVID-19, à medida que a 
poderosa geração intravascular de trombina ocorre, alegam que a heparina não fracionada pode 
ter um papel crucial no tratamento, especialmente em pacientes com insuficiência renal grave 
(depuração da creatinina < 30 mL/min). Por fim, alertam que, nesses pacientes, é necessária uma 
monitoração cuidadosa dos parâmetros de coagulação, devido ao possível desenvolvimento de 
coagulação intravascular disseminada, no estágio final da COVID-19.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Após leitura crítica, informa-se que os autores não informaram 
as estratégias de busca e os critérios utilizados para selecionar os artigos 
incluídos nesta revisão. Em adição, os estudos que relatam o uso da heparina 
no tratamento da COVID-19 foram poucos; não houve discussão crítica sobre 
a qualidade desses estudos específicos. Dessa forma, observa-se que as 
recomendações feitas pelos autores precisam ser confirmadas por meio de 
estudos mais robustos. Sendo assim, recomenda-se cautela na interpretação 
dos achados aqui apresentados.

TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \ IRÃ

O objetivo dos autores foi revisar as evidências relativas à segurança e eficácia do uso de tocilizumabe 
no tratamento da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nos pacientes com COVID-19. Os autores 
avaliaram diversos estudos, entre eles, uma série de casos com 21 pacientes chineses com COVID-19 
crítico e grave, idade média de 56,8 ± 16,5 anos. Todos receberam lopinavir, metilprednisolona, 
analgésicos e oxigenoterapia, além do tocilizumabe. É importante mencionar que sete dias antes do 
tocilizumabe, apesar do tratamento de rotina, nenhuma melhora foi observada. Os resultados mostraram 
melhora imediata dos sintomas, alterações na opacidade da TC e hipoxemia. Outra série de casos de 15 
pacientes chineses com COVID-19 moderada, grave e crítica, e idade média de 73 anos foi comentada. 
Todos receberam pelo menos uma dose de tocilizumabe isoladamente (47%) ou com metilprednisolona 
(53%). No dia sete após o tratamento, 67% dos pacientes estavam clinicamente estáveis, 13% tiveram 
deterioração e 20% morreram. Uma série de casos de 63 pacientes com COVID-19 grave teve idade 
média de 62,0 (DP 12,5 anos). Ao todo, 34 pacientes receberam tocilizumabe intravenoso e 29, 
subcutâneo. A taxa de mortalidade foi de 11% e não houve diferença estatisticamente significante 
entre as administrações subcutânea e intravenosa. O tocilizumabe diminuiu a chance de mortalidade 
dentro de seis dias do tratamento (HR = 2,2; IC 95%: 1,3–6,7, p < 0,05). Série de casos de 100 pacientes 
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com COVID-19 grave teve idade média de 62 anos. Os pacientes receberam tocilizumabe intravenoso, 
além de antivirais, antibióticos, hidroxicloroquina e dexametasona. A condição clínica foi melhorada 
ou estabilizada em 77% dos pacientes e 23% pioraram. Ademais, estudo retrospectivo foi realizado em 
171 pacientes com COVID-19 não grave, 77 receberam tocilizumabe e 94 não. Os pacientes também 
receberam antivirais, hidroxicloroquina, azitromicina, heparina e metilprednisolona. Os pacientes do 
grupo tocilizumabe tiveram significativamente menos admissões na UTI e necessidade de ventilação 
invasiva, em comparação com o grupo controle (10,3% vs. 27,6%, p = 0,005; 0 vs. 13,8%, p = 0,001). Além 
disso, a taxa de mortalidade (10,3%) foi menor nos pacientes que receberam tocilizumabe. Em análise 
multivariada, o tocilizumabe foi variável protetora da admissão ou morte na UTI. Os autores concluem 
que os dados sobre o uso de tocilizumabe no tratamento de lesão pulmonar aguda em pacientes com 
COVID-19 são muito limitados para permitir conclusões.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Os autores não 
descrevem a estratégia de busca dos artigos ou o que motivou a escolha dos 
estudos comentados nessa revisão. Os autores não aprofundam a discussão 
sobre a qualidade metodológica ou risco de viés dos estudos citados.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04441385/ 
Espanha

Antirretroviral Maraviroc 300 mg Tratamento padrão Ainda não recrutando 22/06/2020 Hospital Universitario Infanta 
Leonor; Hospital Clínic de 
Barcelona; ViiV Healthcare

2 NCT04442191/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Recrutando 22/06/2020 University of Illinois at 
Chicago

3 NCT04441918/ China Produto biológico JS016 (anticorpo 
monoclonal anti-SARS-
CoV-2)

Controle Recrutando 22/06/2020 Shanghai Junshi Bioscience 
Co., Ltd.

4 NCT04441398/ Brasil Antiparasitário Nitazoxanida Placebo Ainda não recrutando 22/06/2020 Azidus Brasil; Farmoquimica 
S.A.

5 NCT04442178/ EUA Produto biológico CYT107 (intercelucina - 7) Placebo Ainda não recrutando 22/06/2020 Revimmune; Washington 
University School of 
Medicine; Amarex Clinical 
Research

6 NCT04442048/ Canadá Imunoestimulador  IMM-101 Observação Ainda não recrutando 22/06/2020 Canadian Cancer Trials 
Group; Immodulon 
Therapeutics Ltd; BioCan 
Rx; Canadian Cancer Society 
Research Institute (CCSRI); 
ATGen Canada Inc; Canadian 
Centre for Applied Research 
in Cancer Control (ARCC)

7 NCT04442230/ País 
não declarado

Produto biológico  NasoVAX (vetores de 
adenovírus deficientes 
em replicação em 
suspensão)

Placebo Ainda não recrutando 22/06/2020 Altimmune, Inc.Im
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

8 NCT04441424/ Iraque Imunoterapia Plasma convalescente Hidroxicloroquina e 
azitromicina

Completo 22/06/2020 Alkarkh Health Directorate-
Baghdad

9 NCT04441047/ EUA Vacina AlloStim (Células imunes 
alogênicas ativadas, 
como a memória, Th1 
ativadas)

Sem comparador Ainda não recrutando 22/06/2020 Immunovative Therapies, 
Ltd.; Mirror Biologics, Inc.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



24

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/ PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°57

BUSCA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 7 ARTIGOS E 9 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências: 
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3

VACINAS
REVISÃO NARRATIVA \ IRÃ

O objetivo da presente revisão é abordar as informações disponíveis sobre determinantes 
moleculares nos módulos de fisiopatologia da doença e definir as abordagens computacionais 
empregadas no reposicionamento sistemático de medicamentos e nas configurações de 
desenvolvimento de vacinas para SARS-CoV-2. Alguns estudos com vacinas com objetivo de determinar 
segurança e eficácia em humanos estão sendo iniciados. Mas a questão ainda é quais fatores podem 
afetar a escolha das vacinas. Para os desenvolvedores, a atenção deve ser voltada totalmente para 
a segurança de uma nova vacina candidata contra SARS-2 em humanos. É importante garantir que a 
vacina não induza lesão imunopatológica nas células hospedeiras. Nesse sentido, a principal questão 
a ser considerada é o tipo de vacina e os imunógenos selecionados. As vacinas de subunidades 
geralmente são seguras e são compostas por uma ou várias formulações recombinantes de proteínas 
ou peptídeos sintéticos. As vacinas de subunidade oferecem muitas vantagens sobre aquelas com 
organismos vivos atenuados ou inativados. Fornecem uma melhor eficácia, pois são incapazes de 
reverter a forma virulenta do patógeno e eliminam o risco de inativação incompleta, tornando-as 
biologicamente seguras. No entanto, elas geralmente requerem coadministração de adjuvantes. 
Além disso, as vacinas de subunidade podem ser projetadas para conter epítopos neutralizantes bem 
caracterizados, definidos como aqueles que provocam uma resposta de anticorpos neutralizantes, 
mas evitam epítopos com efeitos patológicos, melhorando a imunogenicidade. Outro desafio 
científico para o desenvolvimento da vacina é a via de administração. Evidências de infecção do trato 
respiratório e achados de SARS?2 nas fezes sugerem que as vias de administração oral ou em aerossol 
da vacina parecem ser possíveis modos de imunização contra SARS-CoV-2. Todavia, ainda existem 
obstáculos sociais, clínicos e econômicos a serem enfrentados pelos programas de vacinação. No caso 
de uma vacina contra SARS-2, por exemplo, há necessidade de disposição do público em receber uma 
nova vacina, variação no potencial de eficácia em diferentes populações, bem como reações adversas 
graves. Embora as pesquisas com vacinas para SARS-2 estejam em seus estágios iniciais, a perspectiva 
de uma vacina preventiva ou terapêutica parece realista como resultado de uma cooperação global 
mais intensa e também aproveitando os dados coletados sobre SARS e MERS. À medida que os 
estudos continuam, as chances de se combater essa doença com as melhores terapias ficam cada vez 
mais próximas.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Os autores não 
descrevem a estratégia de busca dos artigos ou o que motivou a escolha das 
terapias e das vacinas comentadas nessa revisão. Além disso, não aprofundam 
a discussão a respeito dos estudos citados. Apenas levantaram referências 
disponíveis na literatura e resumem as informações publicadas sobre pesquisa 
e desenvolvimento de vacinas para COVID-19.
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4

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO CLÍNICO ABERTO RANDOMIZADO \ CHINA

Estudo clínico randomizado aberto e controlado cujo objetivo foi avaliar a eficácia e segurança 
da cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) em relação à terapêutica local padrão, no tratamento 
da COVID-19. Foram randomizados 48 participantes com COVID-19 moderada, que foram alocados na 
proporção de 2: 2: 1 no seguintes braços de tratamento: cloroquina (1000 mg, 1x/dia no primeiro dia, 
após 500 mg, 1x/dia por mais 9 dias)/tratamento padrão (18 participantes); hidroxicloroquina (200 mg, 
2x/dia, por 10 dias)/tratamento padrão (18 participantes) ou tratamento padrão, como grupo controle 
(12 participantes). O desfecho primário avaliado no estudo foi o tempo para a recuperação clínica (TRC). 
Desfechos secundários: o tempo para negativar o RT-PCR para SARS-CoV-2. No braço CQ, a média de idade 
foi de 45,22 ± 13,66 anos, com 7 homens (38,89%). No braço HCQ, a idade média de 45,67 ± 14,37 anos, 
com 8 homens (44,44%). No braço do controle, a média da idade foi 51,33 ± 15,36 anos, com 7 homens 
(58,33%). Nenhum dos pacientes incluídos no estudo evoluiu do estágio da COVID-19 moderada para 
a forma grave ou crítica da doença, bem como não houve morte. Na avaliação do desfecho primário, o 
grupo CQ teve um TRC mais rápido, quando comparado ao grupo controle (p = 0,019). Os pacientes que 
receberam HCQ também mostraram uma tendência para menor TRC, em comparação ao grupo controle 
(p = 0,049), embora não tenha atingido significância estatística, segundo os autores. Testes exploratórios 
adicionais entre os três grupos revelaram a heterogeneidade das respostas de TRC devido aos benefícios 
terapêuticos da cloroquina e hidroxicloroquina (p = 0,035) em relação ao grupo controle. A mediana de 
dias de TRC no grupo da CQ, grupo HCQ e controle foram respectivamente, 5,50 (IQR: 3,25–7,50) dias, 
6,00 (IQR: 3,00–8,00) dias e 7,50 (IQR: 5,00–16,25). Todos os pacientes tiveram negativação da RT-PCR 
para o SARS-CoV-2, sendo a mediana de dias do grupo controle [dia mediano: 7,0 (IQR: 3,0–10,0) dias], 
do grupo CQ [dia mediano: 2,5 (IQR: 2,0–3,8) dias] e o grupo HCQ [dia mediano: 2,0 (IQR: 2,0–3,5) dias], 
com significância estatística no número de dias necessários para alcançar o resultado negativo do RT-
PCR (p = 0,006 e p = 0,010 pelo teste de Logrank (Mantel-Cox), respectivamente). Não houve diferença 
significativa no tempo para os pacientes receberem alta. Quanto aos eventos adversos, a CQ e a HCQ se 
mostraram seguras e bem toleradas. Os autores concluem que a CQ exerceu efeito semelhante ao da 
HCQ, embora este último apresentou uma magnitude de efeito limitada e que os seus resultados devem 
ser avaliados em estudos maiores.2
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

1) Geração da sequência aleatória: Os autores citam que os participantes 
foram alocados com o uso de um programa de computador. Baixo risco de viés; 
2) Ocultação de alocação: os autores descrevem que foi realizada a ocultação 
da alocação. Baixo risco de viés; 3) Cegamento de participantes e profissionais: 
estudo aberto. Alto risco de viés. 4) Cegamento de avaliadores de desfecho: não 
mencionam cegamento dos avaliadores de desfechos. Risco de viés incerto; 
5) Desfechos incompletos: não houve perda de dados dos desfechos (baixo 
risco de viés); 6) Relato de desfecho seletivo: os desfechos previstos no 
protocolo eram referentes à eficácia e à segurança da HCQ e CQ em relação 
ao tratamento padrão, mas a análise estatística utilizada de Kaplan-Meier 
para o desfecho primário de TCR não é uma estimativa pontual da eficácia. 
Embora tenha avaliado o desfecho primário, resguardando risco moderado 
de viés; 7) Outras fontes de viés: os autores não descreveram claramente a 
posologia das intervenções do grupo controle, resguardando alto risco de viés. 
Devido ao controle da pandemia na China, o número alvo de participantes não 
foi alcançado no recrutamento, sendo realizado com um número pequeno de 
participantes, o que traz limitações a este estudo. A posologia utilizada para 
a CQ seguiu um regime de dose, com o objetivo de maximizar a eficácia e 
minimizar possíveis desfechos de segurança, e a posologia da HCQ utilizada 
neste estudo foi a mesma para doenças reumatológicas e não de acordo com 
os estudos prévios realizados com particpantes com a COVID-19.

TOCILIZUMABE
CASO-CONTROLE \ ESTADOS UNIDOS

Nesse estudo de caso-controle, os autores avaliaram a eficácia do tocilizumabe (TCZ) em 193 
pacientes diagnosticados com COVID-19. O desfecho primário do estudo foi a mortalidade geral, e o 
desfecho secundário foi a mortalidade dentre os pacientes não entubados. Um total de 96 pacientes 
recebeu tratamento com tocilizumabe, enquanto 97 serviram como grupo controle. A idade média 
foi de 60 anos (TCZ = 58,8 ± 13,6; controle = 62,0 ± 14; p = 0,11) e os homens foram maioria, em 
ambos os grupos (TCZ = 77%; controle = 64,9%). As comorbidades mais relatadas foram hipertensão, 
diabetes e insuficiência cardíaca, porém sem diferença entre os grupos caso e controle. A maioria 
dos pacientes nos dois grupos recebeu hidroxicloroquina e azitromicina (92% e 92% para o grupo de 
tratamento e 97% e 94% para o grupo controle), além de corticosteroides (43% nos casos e 33% no 
grupo controle) e terapia com anticoagulante em dose completa (59% e 48% nos casos e controles, 
respectivamente). Não houve diferença na administração dessas terapias entre os grupos. A avaliação 
da mortalidade demonstrou não haver diferença entre os grupos tratados com TCZ e controle (52% 
vs. 62%, p = 0,09). Ao excluir pacientes entubados, o grupo TCZ apresentou menor mortalidade em 
comparação ao grupo controle (6% vs. 27%, p = 0,024). O tempo de internação, excluindo os pacientes 
que permaneceram hospitalizados no momento da submissão, foi menor no grupo de tratamento; no 
entanto, esse achado não foi estatisticamente significativo (15 dias vs. 17 dias, p = 0,32). Os autores 
concluem que o estudo mostrou uma tendência não significativa de menor mortalidade em pacientes 
com COVID-19 grave tratados com tocilizumabe.3
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6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control 
Studies, 4 de 10 critérios foram atendidos. Os autores relatam não ter 
conseguido pareamento adequado dos dois grupos. Fatores de confusão 
não foram relatados no estudo. Além disso, as várias terapias administradas 
dificultam a análise do efeito do TCZ na mortalidade dos dois grupos.

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA
TRANSVERSAL \ DINAMARCA

Foram utilizados registros e eletrocardiogramas (ECGs) de cuidados de saúde da atenção primária 
dinamarqueses para definir três estudos: 1) Um estudo que acompanhou indivíduos antes e durante 
o uso de CQ/HCQ, 2) um estudo de indivíduos que tomam CQ/HCQ, em comparação com controles e 
3) um estudo de mortalidade em pessoas que tomam HCQ, de acordo com o controle. O uso de CQ foi 
associado a um aumento de 5,5 ms (0,7–10) no QTc no estudo 1 (n = 10). No estudo 2 (n = 28, controles 
= 280), o QTc aumentou significativamente em indivíduos que receberam CQ em 4,7 ms (-3,4–13). 
Com um ΔQTc de 1,0 (-5,6–7,5), o uso de HCQ não foi associado a um aumento do QTc no estudo 1 
(n = 32). No estudo 2 (n = 172, controles = 1.720), o QTc também não foi diferente entre os grupos 
(p = 0,5). No estudo 3, de mortalidade (n = 3.368), o uso do HCQ foi associado a uma taxa de risco de 
0,67 (0,43–1,05). Os autores concluem que nos indivíduos avaliados, que não estão com COVID-19, 
há um pequeno aumento no QTc associado ao uso de cloroquina, mas não hidroxicloroquina. Além 
disso, não observaram aumento da mortalidade associada ao uso de hidroxicloroquina.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, cada estudo, individualmente, atendeu 6/8 critérios. 
Os autores não consideraram fatores de confusão nas suas análises e, por 
isso nenhuma estratégia foi utilizada para lidar com esses em nenhum dos 
estudos propostos. Além disso, vale mencionar que uma coorte de 449.584 
pacientes foi avaliada e apenas um pequeno número amostral foi incluído em 
cada estudo (o maior n amostral foi do estudo de mortalidade). Não obstante, 
foram analisados dados de pacientes que não estavam com a COVID-19, o que 
dificulta a extrapolação desses dados para essa população, devido ao padrão 
de infecção do SARS-CoV-2, que pode alterar os parâmetros observados. Assim, 
os resultados apontados pelos autores devem ser interpretados com cautela.Im
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DIVERSAS TERAPIAS ANTIVIRAIS
OBSERVACIONAL DESCRITIVO \ CHINA

Este estudo tem como objetivo encontrar um novo regime de combinação antiviral em pacientes 
hospitalizados com COVID-19 grave. Para isso, recrutou 151 casos graves de infecção por COVID-19 
diagnosticados em um único hospital. Foram estudadas diferenças potenciais na gravidade da 
doença e nas características clínicas, perfil hematológico e tratamentos farmacológicos atuais em 
cinco diferentes regimes terapêuticos: i) umifenovir; ii) umifenovir e lianhua qingwen; iii) umifenovir, 
ribavirina e lopinavir/ritonavir (LPV/r), iv) umifenovir, ribavirina, LPV/r e lianhua qingwen e; v) umifenovir, 
ribavirina, LPV/r, peramivir e cloreto de sódio, oseltamivir, penciclovir, ganciclovir. Os pacientes foram 
divididos em três grupos, utilizado 13 variáveis não especificadas pelos autores, de acordo com 
diferentes respostas à terapia antiviral. O grupo 1 recebeu as terapias i, ii, iii e v, o grupo 2 recebeu a 
terapia iv e o grupo 3 as terapias i, ii, iii e iv. Embora a gravidade da doença fosse comparável entre 
três grupos, esta foi marcadamente diferente em termos de status dos testes laboratoriais. Houve 
alteração de marcadores de coagulação principalmente nos grupos 1 e 2, com aumento significativo 
de neutrófilos no grupo 2. Os pacientes do grupo 3 apresentaram os resultados hematológicos mais 
alterados, incluindo anormalidades graves de coagulação, leucocitose, granulocitose neutrofílica e 
linfopenia. Os autores sugerem que uma terapia combinada quádrupla (Ribavirina, Lopinavir/ritonavir, 
Umifenovir e Lianhua Qingwen) pode ser considerada como uma abordagem de tratamento preferida 
para pacientes graves com COVID-19, pois após o tratamento, a coagulação anormal e os leucócitos 
melhoraram acentuadamente com um melhor prognóstico.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 4/8 critérios foram contemplados. Os sujeitos do estudo não 
foram descritos em detalhe, os tratamentos empregados foram variáveis entre 
si, sobretudo no que concerne ao tempo de tratamento, fatores de confusão não 
foram mencionados, assim como uma estratégia para lidar com esses. Deve-se 
mencionar que os critérios adotados para divisão dos pacientes em três grupos 
não foram mencionados em lugar nenhum e que o tamanho amostral do grupo 
2, defendido pelos autores como melhor terapia, era de apenas 33 sujeitos.

PLASMA CONVALESCENTE E HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ CHINA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de um paciente com COVID-19 que recebeu tratamento 
com plasma convalescente (PC) e hidroxicloroquina (HCQ). Um homem de 65 anos de idade, 
apresentou febre (38,8 °C), calafrios e mialgia. Uma tomografia computadorizada (TC) mostrou 
pneumonia bilateral. Exames laboratoriais mostraram alto nível de ácido lático (2,1 mmol/L), proteína 
C reativa (PCR, 48,8mg/L) e baixa concentração de leucócitos (1,96 × 10 9/L), indicando COVID-19. 
Após diagnóstico, o paciente foi tratado com PC (400 mL) por via intravenosa e HCQ (0,2g três vezes 
ao dia) por via oral, por uma semana. No quarto dia após a transfusão de PC, os níveis de ácido lático 
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e de proteína C reativa permaneceram altos (2,1 mmol/L e 73,23 mg/L, respectivamente). No dia 11 
após a transfusão de PC, o teste de RNA permaneceu positivo em amostra da garganta e TC revelou 
lesões pulmonares graves. Os autores concluem sugerindo que a eficácia da terapia combinada de PC 
e HCQ pode não ser a ideal para tratar pacientes com COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
4/8 critérios foram contemplados. Os autores descreveram superficialmente 
os aspectos demográficos do paciente e não relataram histórico médico do 
mesmo. O último dado de acompanhamento do paciente foi relatado pelos 
autores no décimo primeiro dia, quando o paciente se encontrava em estado 
grave. Após esse relato, os autores não revelaram o desfecho do caso.

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA; REMDESIVIR; 
PLASMA CONVALESCENTE; INIBIDORES DE IL-6
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nesta revisão, os autores discutem sobre tratamentos em investigação para COVID-19, 
assim como dados preliminares e os principais ensaios clínicos em andamento. Cloroquina/
hidroxicloroquina: um estudo clínico randomizado (ECR), com 150 pacientes, não encontrou uma 
probabilidade significativamente maior de depuração viral no grupo hidroxicloroquina, e o risco de 
eventos adversos foi maior em comparação ao tratamento padrão. O estudo ORCHID (NCT04332991), 
em andamento, é um ECR multicêntrico e cego cujo objetivo é comparar o efeito da hidroxicloroquina 
versus placebo nos resultados clínicos de adultos hospitalizados com COVID-19. Remdesivir: O estudo 
ACTT (NCT04280705), randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, demonstrou, por meio de 
uma análise parcial dos dados, que os pacientes do braço do remdesivir tiveram um tempo menor 
de recuperação (mediana 11 dias versus 15 dias, p < 0,001) e mortalidade reduzida aos 14 dias 
(7,1% vs. 11,9%), em comparação com o placebo. Pacientes com doença crítica pareciam ter uma 
taxa de recuperação mais baixa que aqueles com doença menos grave; no entanto, é importante 
observar que a coleta e análise de dados de acompanhamento ainda não estão concluídas. Ensaios 
clínicos adicionais de Fase 3 (NCT04292730, NCT0429899), para determinar a segurança e eficácia do 
remdesivir no tratamento de COVID-19 moderada e grave, permanecem em andamento e planejam 
incluir mais de 7.000 participantes. Plasma convalescente (PC): embora as séries de casos do início da 
pandemia de SARS-CoV-2 demonstrem um possível papel da PC em COVID-19, não há dados de ECR 
disponíveis. Há ECRs em andamento que estão investigando o uso do PC em pacientes hospitalizados, 
em ambulatórios e na profilaxia pós-exposição. Inibidores de IL-6: o estudo CORIMUNO-TOCI 
(NCT04331808), um ECR aberto e multicêntrico, observou uma melhora significativa entre pacientes 
com COVID-19 moderada ou grave randomizados para receber tocilizumabe ou tratamento padrão. 
O sarilumab, está atualmente sendo estudado em um ECR de fase II/III, duplo-cego e controlado 
por placebo (NCT04315298). Ambos os estudos ainda não concluíram suas análises. Outros ensaios 
estão em andamento com vários imunomoduladores. Nas epidemias já conhecidas, as decisões de 
tratamento foram tomadas com base em relatórios observacionais e ECRs limitados. Segundo os 
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autores, a longo prazo, a falta de ensaios clínicos randomizados leva a respostas insuficientes em 
relação a segurança e eficácia desses tratamentos, comprometendo a confiança da população nas 
agências de saúde. A velocidade sem precedentes com que numerosos ensaios clínicos foram iniciados 
durante a pandemia da COVID-19 ressalta a capacidade da comunidade científica de fornecer essas 
respostas essenciais.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Os autores não 
descrevem a estratégia de busca dos artigos ou o que motivou a escolha das 
terapias e das vacinas comentadas nessa revisão. Além disso, não aprofundam 
a discussão a respeito dos estudos citados. Apenas levantaram referências 
disponíveis na literatura e resumiram as informações publicadas sobre 
tratamentos em investigação para COVID-19, assim como dados preliminares e 
os principais ensaios clínicos em andamento.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04443270/ México Antimalárico Fosfato de cloroquina Controle Ainda não recrutando 23/06/2020 CMN "20 de Noviembre"

2 NCT04444271/ 
Paquistão

Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais

Placebo Recrutando 23/06/2020 Armed Forces Bone 
Marrow Transplant Center, 
Rawalpindi, Pakistan; Pak 
Emirates Military Hospital

3 NCT04443881/ 
Espanha

Antirreumático Anakinra Tratamento padrão Recrutando 23/06/2020 Fundacion Miguel Servet

4 NCT04443725/ Egito Antimalárico; Antiviral Hidroxicloroquina, 
Sofosbuvir, daclatasvir

Tratamento padrão Ainda não recrutando 23/06/2020 Cairo University

5 NCT04441918/ China Produto biológico JS016 (anticorpo 
monoclonal anti-SARS-
CoV-2)

Controle Recrutando 23/06/2020 Shanghai Junshi Bioscience 
Co., Ltd.

6 NCT04444674/ África 
do Sul

Vacina ChAdOx1 nCoV-19 Placebo Ainda não recrutando 23/06/2020 University of Witwatersrand, 
South Africa; University of 
Oxford; Medical Research 
Council, South Africa; 
Bill and Melinda Gates 
Foundation

7 NCT04443868/ País 
não declarado

Imunomodulador Medicamento com 
liberação de óxido nítrico

Placebo Ainda não recrutando 23/06/2020 Sanotize Research and 
Development corp.

8 NCT04444700/ Brasil Anticoagulantes Anticoagulação 
terapêutica

Tratamento padrão Recrutando 23/06/2020 University of Sao Paulo 
General Hospital; St. 
Michael's Hospital, Toronto; 
University of Vermont 
Medical Center

9 NCT04442958/ Turquia Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Completo 23/06/2020 Bagcilar Training and 
Research Hospital
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/ PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°58

BUSCA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 17 ARTIGOS E 16 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências: 

ACHADOS: 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



2

Vacina BCG ..............................................................................................................................................................................3
Estudo ecológico 

Glicocorticoides.......................................................................................................................................................................4
Revisão sistemática rápida (com metanálise) 

Hidroxicloroquina ...................................................................................................................................................................4
Coorte retrospectiva 

Dexametasona ........................................................................................................................................................................5
Ensaio clínico randomizado 

Coorte ......................................................................................................................................................................................6
Metformina 

Plasma convalescente ............................................................................................................................................................7
Observacional transversal 

Vários medicamentos .............................................................................................................................................................8
Observacional transversal 

Azitromicina/hidroxicloroquina, dexmedetomidina e propofol .........................................................................................9
Série de casos 

Lopinavir e ritonavir, metilprednisolona e tocilizumabe ...................................................................................................10
Relato de caso 

Interferon α-2b .....................................................................................................................................................................11
Relato de caso 

Tocilizumabe ..........................................................................................................................................................................11
Relato de caso 

Rituximabe ............................................................................................................................................................................12
Relato de caso 

Ixekizumabe ..........................................................................................................................................................................13
Relato de caso 

Anakinra ................................................................................................................................................................................14
Relato de caso 

Tocilizumabe ..........................................................................................................................................................................15
Revisão narrativa 

Glicocorticoides.....................................................................................................................................................................16
Artigo de opinião 

Células-tronco .......................................................................................................................................................................16
Revisão narrativa 

Referências ............................................................................................................................................................................18

Apêndice 1: Protocolos de Ensaios Clínicos registrados na Base ClinicalTrials.gov  .................................................................20

Apêndice 2: Ensaios Clínicos sobre COVID-19 aprovados pela CONEp ....................................................................................22

SUMÁRIO

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



3

VACINA BCG
ESTUDO ECOLÓGICO \ SUÉCIA

Na ausência de uma vacina contra SARS-CoV-2, é urgente saber se os efeitos não específicos 
da BCG podem ser aproveitados como tratamento profilático substituto. Neste estudo, usando o 
método de regressão de descontinuidade (RD), os autores aproveitaram uma mudança na política 
de vacinação da Suécia para investigar associação entre a vacinação BCG na infância e os casos 
de Covid-19, hospitalizações e óbitos per capta para coortes nascidas imediatamente antes e logo 
após abril de 1975, representando 1.026.304 e 1.018.544 indivíduos, respectivamente. Nessa data, 
a Suécia interrompeu seu programa de vacinação com BCG para recém-nascidos, levando a uma 
queda drástica na taxa de cobertura vacinal de 92% para 2% para coortes nascidas logo antes e logo 
após a mudança. Os resultados sugerem que a vacinação com BCG não afeta o número de casos 
com COVID-19 por 1000 habitantes para indivíduos nascidos em 1975. Conclusões semelhantes se 
aplicam quando se observa o número de internações por COVID-19 por 1.000 habitantes e o número 
de mortes por COVID-19 por 1.000 habitantes. Os efeitos da política de vacinação BCG em casos por 
1.000 habitantes e hospitalizações por 1000 habitantes não são estatisticamente diferentes de 0. Com 
base nos intervalos de confiança, podemos rejeitar com 95% de confiança que a vacinação universal 
com BCG reduz o número de casos por 1000 habitantes em mais de 0,409, um efeito equivalente a 
13% do número de casos por 1000 habitantes na coorte de 1975. Para o número de hospitalizações 
por 1000 habitantes, o efeito que podemos rejeitar é igual a 15% do número de hospitalizações por 
1000 habitantes na coorte de 1975. O estimador de RD não pôde ser calculado para o resultado de 
mortes. Então, foi apenas comparado o número de mortes por COVID-19 por 1.000 habitantes nas 
coortes anuais de nascimento de 1972–1973–1974 e 1975–1976–1977 usando um teste t padrão, 
que mostrou que a diferença entre as mortes por 1.000 habitantes dos dois grupos não é diferente 
de 0. Segundo os autores, comparar casos de COVID-19 entre dois grupos muito semelhantes de 
pessoas do mesmo país permite que o estudo fique livre de todos os fatores de confusão vinculados 
às diferenças entre países, gêneros ou status socioeconômico que geralmente estão presentes em 
estudos observacionais. Por fim, este trabalho exemplifica o potencial de influência de políticas de 
saúde anteriores e técnicas estatísticas projetadas pelas ciências sociais para responder às perguntas 
atuais de saúde.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de estudos ecológicos. Uma análise 
crítica permite observar que o processo utilizado para levantamento dos dados 
foi descrito de maneira superficial. Além disso, apesar dos autores afirmarem 
que comparar casos de COVID-19 entre dois grupos muito semelhantes de 
pessoas do mesmo país permite que o estudo fique livre fatores de confusão, 
não é possível garantir, já que dentro da população de um país também há 
diferenças. O estudo foi realizado em uma população com características mais 
homogêneas tornando difícil a extrapolação dos dados para outros países, e o 
efeito protetor da vacinação pode ser diferente nas populações. Para avaliar o 
efeito protetor de uma vacinação em uma nova patologia como a COVID-19 são 
necessários estudos recentes como ensaios clínicos randomizados.
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GLICOCORTICOIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA (COM METANÁLISE) \ CHINA

Nesta revisão sistemática, os autores buscaram avaliar a eficácia e segurança do uso de 
corticoides para o tratamento da COVID-19. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECR) 
e estudos de coorte que avaliaram a eficácia e segurança de glicocorticoides em crianças e adultos 
com COVID-19, síndrome respiratória aguda grave (SARS) e síndrome respiratória do Oriente Médio 
(MERS), e realizaram metanálises dos principais indicadores identificados nos estudos. A pesquisa 
levantou 23 estudos, incluindo um ECR e 22 estudos de coorte, com um total de 13.815 pacientes. 
Em adultos com COVID-19, o uso de glicocorticoide sistêmico não reduziu a mortalidade [razão 
de risco (RR) = 2,00, intervalo de confiança de 95% (IC): 0,69 a 5,75, I2 = 90,9%] ou a duração 
da inflamação pulmonar [diferença média ponderada (ADM) = -1 dias, IC 95%: -2,91 a 0,91], 
enquanto foi encontrada uma redução significativa na duração da febre (ADM = -3,23 dias, IC 95%: 
-3,56 a -2,90). Nos pacientes com SARS, os glicocorticoides também não reduziram a mortalidade 
(RR = 1,52, IC 95%: 0,89 a 2,60, I2 = 84,6%), duração da febre (ADM = 0,82 dias, IC 95%: -2,88 
a 4,52, I2 = 97,9%) ou duração da absorção da inflamação pulmonar (ADM = 0,95 dias, IC 95%: 
-7,57 a 9,48, I2 = 94,6%). O uso de terapia sistêmica com glicocorticoide prolongou a duração da 
internação em todos os pacientes (COVID-19, SARS e MERS). Os autores concluem que a terapia com 
glicocorticoides reduz a duração da febre, mas não a mortalidade, a hospitalização ou a absorção 
de inflamação pulmonar. Além disso, uso prolongado de glicocorticoides em altas doses aumentou 
o risco de reações adversas, como coinfecções, portanto, segundo os autores, o uso rotineiro de 
glicocorticoides sistêmicos para pacientes com COVID-19 não pode ser recomendado.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical 
appraisal tool for systematic reviews, 14/16 critérios foram atendidos. Não há 
declaração explícita de que os métodos de revisão foram estabelecidos antes 
da realização da revisão e a lista dos estudos excluídos das análises não foi 
apresentada. Por fim, é relevante apontar que a maioria dos estudos analisados 
corresponde ao tratamento de SARS e MERS, não da COVID-19 exclusivamente, 
o que requer cautela na interpretação dos resultados.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE RETROSPECTIVA \ ÍNDIA

Trata-se de um estudo de coorte entre profissionais de saúde expostos a pacientes com COVID-19, 
em um centro de atendimento na Índia, onde houve um surto abrupto de casos entre o pessoal de 
plantão. O estudo comparou as taxas de incidência de infecção por SARS CoV-2, confirmada por RT-
PCR, entre dois grupos de profissionais: aqueles que tomaram voluntariamente a hidroxicloroquina 
(HCQ) antes da exposição (grupo teste) versus profissionais que não fizeram uso da HCQ (grupo 
controle). Todos os participantes com histórico de contato verificável foram testados para COVID-19 
(RT-PCR), entre os dias 7 e 14 da suspeita de exposição. Os autores informaram que os dois grupos 
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5

eram comparáveis em termos de idade, sexo, comorbidades, grau e tipo de exposição a pacientes com 
COVID-19. No geral, 106 profissionais de saúde foram avaliados neste estudo, dos quais 54 fizeram 
uso de HCQ, e o restante (52) não. Como resultado, os autores informam que a análise comparativa 
da incidência de infecção entre os dois grupos demonstrou que o uso voluntário de HCQ foi associado 
a menor probabilidade de desenvolver infecção por SARS-CoV-2, em comparação com aqueles que 
não utilizaram HCQ (X2 = 14,59, p < 0,001). Observou-se que a profilaxia com HCQ pré-exposição foi 
associada a uma redução de 80,7% no risco de adquirir uma infecção por SARS-CoV-2. Não foram 
observados efeitos adversos graves em nenhum dos usuários de HCQ. Os autores concluem que o 
consumo voluntário de HCQ como profilaxia pré-exposição pelos profissionais de saúde está associado 
a uma redução estatisticamente significativa no risco de infecção por SARS-CoV-2. Por fim, destacam a 
necessidade de examinar essa associação com mais detalhes, a partir de uma amostra maior, usando 
ensaios clínicos randomizados (ECR).3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
07/11 critérios foram atendidos. Os dados sobre perfil demográfico, como idade, 
sexo, presença de comorbidades e uso de profilaxia com hidroxicloroquina 
foram autorelatados pelos participantes, o que pode ser considerado como 
uma fonte de viés. As doses de HCQ utilizadas pelo grupo teste não foram 
mencionadas no artigo. O tempo de acompanhamento dos participantes não 
foi relatado, portanto, não é possível avaliar se este acompanhamento foi 
completo, e suficientemente longo para que o desfecho (infecção por SARS 
CoV-2) ocorresse em ambos os grupos. Nenhuma estratégia para lidar com 
possível perda de seguimento foi mencionada no artigo. O estudo previa a 
inclusão de 128 participantes, contudo apenas 106 foram incluídos nas análises. 
O efeito desse menor número amostral, com consequente efeito sobre o poder 
estatístico do teste, não foi considerado pelos autores na apresentação dos 
resultados. Há ainda a possibilidade de que outros fatores de confusão não 
tenham sido considerados nas análises. Por fim, os próprios autores alertam 
que esses resultados se aplicam apenas a indivíduos jovens e saudáveis, 
sem condições de saúde subjacentes relevantes. Por isso, recomendam que 
validações adicionais, por meio de ensaios clínicos randomizados, sejam 
realizadas, a fim de confirmar esses achados.

DEXAMETASONA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ REINO UNIDO

Os pacientes foram designados para tratamento padrão ou para dexametasona 6 mg uma vez 
ao dia por até 10 dias. Os participantes e a equipe do estudo não estavam cegos para o tratamento. 
O desfecho primário foi mortalidade por todas as causas em 28 dias, os desfechos secundários foram 
tempo para alta hospitalar, e o desfecho composto foi recebimento subsequente de ventilação 
mecânica invasiva + morte. Dos pacientes elegíveis, 2.104 foram randomizados para dexametasona 
e 4.321, para o tratamento usual. A idade média foi de 66,1 anos e 36% eram do sexo feminino. 
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6

Nesta análise, 82% dos pacientes tiveram infecção por SARS-CoV-2 confirmada. Na randomização, 
16% estavam recebendo ventilação mecânica invasiva ou oxigenação extracorpórea por membrana, 
60% estavam recebendo apenas oxigênio e 24% não estavam recebendo oxigênio suplementar. O 
período médio de tratamento com dexametasona foi de 6 dias. O uso de azitromicina foi semelhante 
nos dois braços (23% vs. 24%) e poucos pacientes receberam hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir 
ou antagonista de interleucina-6. Menos pacientes alocados à dexametasona tiveram mortalidade 
em 28 dias do que no grupo de tratamento habitual (21.6 % no grupo dexametasona vs. 24,6% no 
tratamento habitual; razão de taxas = 0,83; IC 95%: 0,74 a 0,92; p < 0,001). Houve tendência de maior 
benefício entre os pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva na randomização (p < 0,001). 
A dexametasona reduziu a mortalidade em 28 dias em 35% nos pacientes que receberam ventilação 
mecânica invasiva (razão de taxas = 0,65 [IC 95% 0,51 a 0,82]; p < 0,001) e em 20% nos pacientes que 
receberam oxigênio sem ventilação mecânica invasiva (razão de taxas = 0,80 [95 % CI 0,70 a 0,92]; 
p = 0,002). No entanto, não houve evidência de benefício entre os pacientes que não estavam recebendo 
suporte respiratório (razão de taxas = 1,22 [IC95% 0,93 a 1,61]; p = 0,14). A alocação de dexametasona 
foi associada a menor duração da hospitalização do que os cuidados usuais (mediana 12 dias vs. 13 
dias) e uma maior probabilidade de alta dentro de 28 dias (razão de taxa 1,11 [IC 95% 1,04 a 1,19]; 
p = 0,002) com o maior efeito entre aqueles que receberam ventilação mecânica invasiva na linha de 
base (p = 0,002). Os autores concluem que o tratamento com dexametasona reduziu a mortalidade 
em 28 dias em pacientes com COVID-19 que estavam recebendo suporte respiratório, mas não entre 
os pacientes que não precisaram de oxigênio.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com o Risco de viés da Cochrane, o estudo tem risco de viés moderado, 
conforme julgamento abaixo:1. Geração de sequência aleatória: baixo risco 
de viés, pois foi baseada em sistema web. 2. Ocultação da alocação: risco de 
viés incerto, pois fala que foi realizado, mas não revela como.3. Cegamento 
de participantes e profissionais: alto risco de viés, pois ambos sabiam sobre 
o tratamento.4. Cegamento de avaliadores de desfecho: risco de viés incerto, 
não há informação suficiente para julgar. 5. Desfechos incompletos: baixo risco 
de viés, pois as perdas não foram significantes.6. Relato de desfecho seletivo: 
baixo risco de viés, os desfechos previstos foram relatados. 7. Outras fontes de 
viés: baixo risco de viés.

COORTE
METFORMINA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nesta coorte retrospectiva, os autores avaliaram se o tratamento com metformina reduziu a 
mortalidade de pacientes com diabetes tipo 2 e/ou com obesidade, diagnosticados com COVID-19, 
e se houve alguma interação relacionada ao sexo dos pacientes. Um total de 6256 pessoas foram 
incluídas no estudo, sendo que 2333 pacientes relataram uso de metformina e 3923 não fizeram 
uso desse antidiabético. A mediana de idade dos pacientes do grupo metformina foi de 73 (IQR 
66–80) anos, enquanto a mediana de idade do grupo controle foi de 76 (IQR 67–84) anos. As 
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7

mulheres correspondiam a 48,4% dos pacientes do grupo metformina e a 55,4% dos pacientes do 
grupo controle. Nos pacientes do grupo metformina, 99,3% dos pacientes tinham diabetes tipo 2 
e no grupo controle essa porcentagem foi de 94,8%. A hipertensão foi relatada em 56,3% e 60,4% 
nos grupos metformina e controle, respectivamente. O uso de metformina foi significativamente 
associado à diminuição da mortalidade em mulheres em regressão logística, OR = 0,792 (IC 95%: 
0,640–0,979, p = 0,031), modelo de efeitos mistos, OR = 0,780 (IC 95%: 0,631–0,965, p = 0,022), 
Modelo de riscos proporcionais de Cox, HR = 0,785 (IC 95%: 0,650–0,951, p = 0,013) e modelo de 
propensão correspondente, OR = 0,759 (IC 95%: 0,601–0,960, p = 0,021). Nas análises não ajustadas 
de homens e mulheres com diabetes tipo 2 ou obesidade, a metformina não foi significativamente 
associada à diminuição da mortalidade, OR = 0,859 (IC 95%: 0,737–1,002), nem pelos modelos de 
riscos proporcionais de Cox, HR = 0,808 (IC 95%: 0,651–1,003). A metformina foi significativamente 
associada à diminuição da mortalidade em mulheres com diabetes tipo 2 ou obesidade no modelo 
de fragilidade compartilhada minimamente ajustada de Cox, OR = 0,790 (IC 95%: 0,637–0,978) e no 
modelo correspondente à propensão, OR = 0,744 (IC 95%: 0,565–0,980). Os autores concluem que a 
metformina foi significativamente associada à redução da mortalidade em mulheres com obesidade 
ou diabetes tipo 2 hospitalizados com COVID-19. No entanto, estudos prospectivos são necessários 
para entender os mecanismos e a causalidade desses achados.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 11 
de 11 critérios foram atendidos. No entanto, os autores relatam não garantir o 
uso da metformina pelos pacientes por pelo menos 90 dias nos últimos 12 meses, 
conforme critério de inclusão. Além disso, pacientes do grupo controle também 
poderiam ter feito uso desse medicamento, devido ao seu baixo custo e a não 
necessidade de receita para compra do fármaco. Por fim, os autores mencionam 
que o estudo retrospectivo está sujeito a vieses e fatores de confusões.

PLASMA CONVALESCENTE
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL \ CHINA

A COVID-19 ainda não tem agentes terapêuticos específicos, especialmente para pacientes 
graves ou críticos. Para avaliar de forma abrangente a eficácia, segurança e indicações da terapia 
por transfusão de plasma convalescente (CPT) em pacientes com COVID-19 graves ou críticos, foram 
analisadas as características clínicas, laboratoriais e radiológicas de 1.568 pacientes no hospital 
Huoshenshan, em Wuhan, dos quais 138 pacientes receberam CPT. O tempo médio desde o primeiro 
sintoma até a CPT foi de 45 dias. 2,2% e 4,1% dos casos morreram no grupo CPT e no grupo de 
tratamento padrão, respectivamente. 2,4% e 5,1% dos pacientes no CPT e no grupo de tratamento 
padrão foram admitidos na UTI eventualmente. 70% dos pacientes que apresentaram sintomas 
respiratórios graves melhoraram e tiveram o suporte de oxigênio removido dentro de 7 dias após a CPT. 
As cargas virais e a concentração da proteína C-reativa (PCR) diminuíram significativamente (p < 0,001), 
a porcentagem de linfócitos aumentou (p = 0,006) e 76,8% dos casos tiveram melhorias radiológicas 
em 14 dias após a CPT. Pacientes com maior porcentagem de linfócitos e menor porcentagem de 
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8

neutrófilos e concentração de PCR responderam melhor à CPT (p < 0,05). A CPT, mesmo após duas 
semanas (mediana de 45 dias) de início dos sintomas, poderia melhorar os sintomas e a mortalidade 
em pacientes com COVID-19 graves ou críticos. Os autores concluem ter encontrado evidências de 
uma melhora significativa de pacientes tratados com CPT, que fornecem informações importantes 
para a prática clínica no tratamento da COVID-19.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, cada estudo, individualmente, atendeu 6/8 critérios. 
Os autores não consideraram fatores de confusão nas suas análises e, por isso 
nenhuma estratégia foi utilizada para lidar com esses em nenhum dos estudos 
propostos. Deve-se mencionar que foi feita uma análise do período no qual os 
pacientes receberam o plasma convalescente, porém não houve uma descrição 
detalhada do período e razões que levaram a decisão da adoção desta terapia. 
Também não foi mencionado os tratamentos concomitantes empregados.

VÁRIOS MEDICAMENTOS
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL \ FRANÇA

Neste estudo transversal, os autores avaliaram a frequência de infecções graves por COVID-19, 
definidas como hospitalização ou morte, em pacientes com psoríase em uso de tratamentos sistêmicos 
e biológicos (TSB), principalmente nos quatro meses após o início do TSB. Durante as consultas dos 
pacientes, os dados demográficos, os tratamentos atuais da psoríase e o período de tratamento 
(inicial [antes de 4 meses]; ou de manutenção [a partir do 5° mês]), as comorbidade e informações 
sobre um diagnóstico clinicamente confirmado de COVID-19 foram coletados. No geral, os dados de 
1418 pacientes foram incluídos. Dentre esses, 300 estavam recebendo metotrexato, 26 ciclosporina, 
4 acitretina, 48 apremilast, 25 etanercept, 165 adalimumabe, 40 infliximabe, 8 certolizumabe pegol, 
240 ustekinumabe, 206 secukinumabe, 112 ixekizumabe, 38 brodalumabe, 146 guselkumabe, 25 
risankizumabe e 35 combinação de metotrexato e imunobiológico. No total, 22,4% dos pacientes em 
terapia sistêmica e 13,8% em produtos biológicos interromperam o tratamento durante a pandemia. 
Foram relatados 5 casos de pacientes com infecção por COVID-19 que necessitaram de hospitalização. 
Ou seja, 0,35% dos pacientes apresentaram uma forma grave de COVID-19, necessitando de 
hospitalização, 60% dos quais (todos em UTI) apresentaram outros fatores de risco para infecção 
grave. Dois pacientes foram hospitalizados, devido ao TSB, considerados no início da pandemia como 
fator de risco para uma forma grave de infecção por COVID-19. Não houve diferença significativa no 
número de casos graves de COVID-19, entre os pacientes que estavam no período inicial do TSB (1 em 
230 pacientes) e os que estavam no período de manutenção (4 em 1188 pacientes) (teste de Fisher 
p = 0,58, OR = 1,29 [IC 95% 0,03–13,4]). Em conclusão, os autores informam que este estudo fornece 
os primeiros dados que mostram que não há incidência aumentada de COVID-19 grave em pacientes 
com psoríase que recebem TSB, tando em período inicial de tratamento, quanto em tratamento 
de manutenção. Segundo os autores, os resultados apresentados podem permitir que os médicos 
iniciem, caso a caso, TSB em pacientes com psoríase grave no contexto da pandemia de COVID-19.7
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9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies 03/08 critérios foram atendidos. Trata-se de um estudo 
transversal publicado sob forma de Carta ao Editor, o que pode explicar a falta 
de inúmeras informações importantes. Apesar de ter sido descrito que foram 
incluídos no estudo pacientes adultos com psoríase que recebem tratamento 
sistêmico e biológico, nenhum outro critério de inclusão foi mencionado. As 
informações sobre os participantes do estudo e o cenário foram parcialmente 
descritos. Embora alguns fatores de risco tenham sido identificados, não fica 
claro se estratégias para lidar com esses fatores foram utilizadas nas análises. 
Não há informação sobre os métodos estatísticos utilizados. Por fim, a ausência 
de um grupo controle e a falta de confirmação sorológica ou por RT-PCR de 
todos os casos prováveis de COVID-19 foram limitações adicionais deste estudo.

AZITROMICINA/HIDROXICLOROQUINA, 
DEXMEDETOMIDINA E PROPOFOL
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores referem que a lesão miocárdica aguda é considerada a manifestação cardíaca mais 
comum em pacientes com a COVID-19. Entretanto, não há muitos relatos sobre o desenvolvimento 
de bradicardia sinusal em pacientes com COVID-19. Discorrem sobre uma série de casos de quatro 
pacientes internados na UTI e todos positivos para teste de PCR para pneumonia por COVID-19 , 
apresentando insuficiência respiratória hipóxica aguda grave, e com intubação e ventilação mecânica 
presentes. As idades dos pacientes foram de (1–4): 55, 60, 78 e de 73 anos, respectivamente. Dois 
pacientes eram do sexo masculino e dois do sexo feminino. Os pacientes 1 e 2 não apresentavam 
comorbidades cardiovasculares (CV) documentadas. Os pacientes 3 e 4 tinham doença arterial 
coronariana subjacente, hipertensão e hiperlipidemia. Nenhum apresentava história prévia de 
arritmias (bradi ou taquicardia). O início da bradicardia sinusal nos pacientes 1, 2 e 3 foram nos dias 
nove, 15 e cinco da admissão hospitalar, respectivamente. No paciente 4 ocorreu três episódios 
de bradicardia, dias 10–11, dias 13–14 e dias 16–18 da admissão. Os episódios de bradicardia dos 
pacientes duraram de um a 14 dias. Todos os quatro pacientes estavam em uso de propofol em 
algum momento da bradicardia. Os pacientes 1, 2 e 3 também receberam dexmedetomidina. Todos 
os pacientes iniciaram azitromicina/hidroxicloroquina no dia da admissão, exceto o paciente 2 que 
iniciou apenas hidroxicloroquina por ter um intervalo QT corrigido (QTc) 539 milissegundos (ms) na 
admissão. Os pacientes desenvolveram mais episódios de bradicardia enquanto não estavam em uso 
desses medicamentos. Os autores concluem que a infecção por SARS-CoV-2 apresenta um potencial 
de induzir uma bradicardia transitória, como observado nos casos apresentados, embora a etiologia 
possa ser multifatorial. Além disso, em pacientes com doenças cardiovasculares, a vigilância deve 
ser rigorosa ao saber que a bradicardia é uma das sequelas da COVID-19, bem como pode ser um 
sinal de alerta para o início da tempestade de citocinas. Por fim, embora deva ser mais investigado, a 
bradicardia poderia ser um possível preditor de um pior desfecho da COVID-19.8
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10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Case 
Series 9/10 critérios foram atendidos e 1/10 não foi aplicável. A descrição dos 
casos foi bem conduzida, embora para a inclusão consecutiva dos pacientes 
não ficou claro se todos que tinham os critérios de elegibilidade e que foram 
admitidos no hospital na data da inclusão de casos.

LOPINAVIR E RITONAVIR, METILPREDNISOLONA E 
TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ CHINA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 72 anos com histórico de artrite 
reumatoide (AR) há quase 30 anos. Ela havia tomado leflunomida (20 mg, via oral, uma vez por dia) 
por 10 anos e hidroxicloroquina (HCQ) (0,2 g, via oral, duas vezes ao dia) por 1 ano. Esta paciente 
relatou febre (< 38°C), tosse, expectoração e leve falta de ar. Exame de tomografia computadorizada 
(TC) demonstrou pneumonia no lobo superior direito dos pulmões. O teste de COVID-19 confirmou 
a infecção por SARS-CoV-2 na paciente. Após tratamento com antivirais (lopinavir/ritonavir) e 
glicocorticoides (metilprednisolona), a paciente se recuperou. No entanto, voltou a sofrer dos 
sintomas da COVID-19 alguns dias depois. Novamente foi iniciado um tratamento com antivirais e 
glicocorticoides que melhoraram o quadro clínico da paciente. No entanto, mais uma vez ela voltou a 
apresentar sintomas da COVID-19 dias após a interrupção dos medicamentos. A paciente, então, foi 
transferida para outro hospital, onde iniciou tratamento com tocilizumabe (400 mg, via intravenosa). 
Infelizmente, a condição da paciente piorou, de modo que os médicos concluíram que esse agravamento 
não poderia ser explicado exclusivamente pela infecção por SARS-CoV-2. Uma equipe multidisciplinar 
discutiu o caso e sugeriram que a paciente poderia estar infectada por um outro patógeno. Iniciou-se, 
então, terapias antivirais, antibacterianas e antifúngicas, concomitantemente. A paciente melhorou 
gradativamente e recebeu alta algumas semanas após o início do novo tratamento. Como conclusão, 
os autores recomendam atenção redobrada ao tratar pacientes com sistema imunológico desregulado, 
como foi o caso dessa paciente com AR e COVID-19, uma vez que é necessário balancear as terapias 
para as diferentes comorbidades dos pacientes.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
foram superficialmente descritas. As informações sobre a condição clínica do 
paciente, antes e após as intervenções, bem como os métodos diagnósticos 
e tratamentos utilizados, foram descritos de forma completa e detalhada. Por 
fim, os próprios autores alertam que novas investigações devem ser realizadas, 
a fim de confirmar as observações feitas a partir deste relato de caso.
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INTERFERON α-2B
RELATO DE CASO \ CHINA

As características clínicas e o tratamento de crianças com COVID-19 não são claros e são pouco 
estudados. Os autores relatam os casos de três crianças com infecção por COVID-19, com idades 
entre 2 e 12 anos, que foram acompanhadas prospectivamente desde a internação até a alta. Seus 
sintomas iniciais não eram específicos e variavam de febre persistente à tosse, mas não incluíam 
dores musculares, coriza ou sintomas gastrointestinais, como diarreia. Um paciente apresentou tosse 
leve e outro apresentou infecção por bronquiolite na admissão no hospital. Na admissão, todas as 
crianças foram tratadas com interferon α-2b por aerossolização (20 µg/kg) duas vezes ao dia. Foi 
decidido pela não utilização de lopinavir/ritonavir pois os médicos consideraram possíveis efeitos 
colaterais. Dois pacientes precisaram de inalação de oxigênio. Após a terapia, os sintomas dos 
pacientes foram aliviados e não foram observados efeitos adversos. Todos os pacientes tiveram uma 
recuperação completa, sem evidência clínica de radiografias de tórax indicando impacto na função 
pulmonar. Nenhum paciente apresentou recorrência de RNA positivo ou pós-sintomas no seguimento 
de quatro semanas após a alta hospitalar. Os autores concluem que seus achados sugerem que os 
sintomas de COVID-19 em crianças são inespecíficos e, por isso, sintomas clínicos estritos não devem 
ser usados para diagnosticar crianças. Contudo, o prognóstico a longo prazo de crianças infectadas 
com a infecção por COVID-19 é favorável.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 6/8 
critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes não 
foram claramente descritas e o histórico clínico não foi apresentado ao longo 
de uma linha do tempo.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ TURQUIA

Trata-se do relato de caso de um homem de 51 anos, sem comorbidades e não fumante, que 
na internação tinha febre, tosse seca, dispneia, taquipneia, com uma saturação de oxigênio de 88%. 
Rapidamente, o paciente desenvolveu uma síndrome respiratória aguda grave e foi intubado com 
urgência no mesmo dia da internação. A tomografia computadorizada do tórax mostrou pneumonia 
intersticial bilateral e o RT-PCR do swab nasofaríngeo foi positivo para SARS-CoV-2. Os testes 
laboratoriais mostraram aumento de proteína C-reativa (PCR): 2386 mg/L (VR: 0,0–5,0 mg/L), lactato 
desidrogenase (LDH): 890 U/L (VR: 240–480 U/L), ferritina: 6045,6 ng/mL (VR: 30–400 ng/mL) e 
dímero-D: 2890 ng/mL (> 500 ng/mL). Foram administrados hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, 
ceftriaxona e heparina de baixo peso molecular. Cinco dias depois, as condições clínicas do paciente 
se deterioraram e foi decidido administrar uma dose intravenosa de tocilizumabe (8 mg/kg). Uma 
segunda infusão na mesma dosagem foi repetida após 12 h. Um dia após a infusão de tocilizumabe, 
as concentrações de PCR, LDH, ferritina e dímero-D diminuíram (87,9 mg/L; 631 U/L; 3915,5 ng/
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mL e 778 ng/mL, respectivamente). Após 3 dias a tomografia computadorizada do tórax mostrou 
uma melhora significativa. Dois dias depois, o paciente foi extubado e transferido para a unidade de 
medicina pulmonar, com um valor normal de LDH, PCR de 11,9 mg/L, um valor de ferritina de 1505,9 
ng/mL e dímero D de 1630 ng/mL. A interleucina-6 foi medida 1 dia antes da infusão de tocilizumabe 
e após 3, 5 e 7 dias, mostrando uma diminuição progressiva de 201 pg/mL para 139, 42 e 33 pg/mlL 
respectivamente (1–13,1 pg/mL são considerados valores normais em caucasianos). Vinte dias após 
a admissão, o paciente recebeu alta sem necessidade de suplementação de oxigênio. Os autores 
concluíram que o tocilizumabe pode ser útil no tratamento do estado hiperinflamatório e do ataque 
de citocinas associado a formas graves de COVID-19; no entanto, os resultados de ensaios clínicos 
randomizados são necessários.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 5/8 
critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes não 
foram claramente descritas, possíveis efeitos adversos não foram identificados 
e discutidos e os autores não discutem possíveis lições aprendidas com este 
relato de caso.

RITUXIMABE
RELATO DE CASO \ BÉLGICA

Especula-se que tratamentos imunossupressores podem dificultar a depuração viral em casos 
de COVID-19. Por outro lado, levantou-se a hipótese de que imunossupressores inibem respostas 
imunes hiperativas, responsáveis por desencadear uma tempestade de citocinas, frequentemente 
associada à deterioração clínica observada na infecção por SARS CoV-2. Neste estudo, os autores 
apresentam o relato de caso de uma paciente de 33 anos, formalmente diagnosticada com COVID-19 
enquanto estava em tratamento com o agente anti-CD20, rituximabe (curso intravenoso único de 1000 
mg) para um quadro de esclerose múltipla (EM). Admitida por causa da progressão clínica da EM, a 
paciente desenvolveu febre, dor muscular, dor de cabeça, tosse produtiva e dispneia leve, 7 dias após 
internação. A análise sanguínea identificou alteração nos valores de proteína C reativa (PCR), linfopenia 
e neutropenia, diferente dos valores basais na admissão. A análise do swab nasofaríngeo por RT-PCR 
confirmou o diagnóstico de infecção por SARS CoV-2. Medidas estritas de isolamento foram aplicadas. 
A paciente se recuperou totalmente sob tratamento sintomático, aproximadamente 1 semana após 
diagnóstico da COVID-19; os níveis de SaO2 permaneceram > 96% durante todo o período da doença. 
A análise sanguínea demonstrou uma restauração (quase) completa das anormalidades acima 
mencionadas. A imunologia celular adicional, realizada 1 semana após o diagnóstico da COVID-19, 
mostrou números não afetados de linfócitos CD4 + e CD8 + T, bem como de células NK. Os níveis 
de células B CD19 + foram, como esperado com o rituximabe, reduzidos para 0,3% da população 
total de linfócitos (faixa normal de 5,0 a 20,0%). Foi observada hipogamaglobulinemia ((7.11 g/L,) 
e valores elevados de dímeros D (738 µg/L), de acordo com dados anteriores de pacientes com 
COVID -19. Os autores defendem que a modulação das vias de produção das citocinas (IL2, IL7, TNF-alfa, 
etc.) pode ser benéfica na abordagem da COVID-19, mas alertam que o papel preciso do rituximabe 
ainda precisa ser elucidado. Informam que infecção por SARS-CoV-2 não se traduz necessariamente 
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em um prognóstico ruim em pacientes com EM que estão recebendo agentes depleção de células 
B. Entretanto, afirmam que dados adicionais e avaliações mais abrangentes são necessários para 
confirmar os resultados apresentados.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
06/08 critérios foram atendidos. Como limitações, observou-se que as 
características clínicas da paciente foram parcialmente descritas, e não houve 
informações sobre possíveis eventos adversos (danos) ou imprevistos durante 
internação e tratamento da paciente.

IXEKIZUMABE
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Trata-se do relato de caso de um homem de 46 anos com síndrome de Brugada tipo I e 
hipertensão arterial, e com COVID-19, recentemente tratado com ixekizumab 80 mg, após ineficácia 
secundária de ustekinumab 45 mg para psoríase em placas crônica moderada a grave. Uma semana 
após a primeira dose de ixekizumab, o paciente desenvolveu febre e mal-estar. Um swab nasofaríngeo 
confirmou resultado positivo para SARS-CoV-2. Após 4 dias do início dos sintomas, foi admitido com 
dispneia e dor no peito. A saturação de oxigênio foi de 90% e o ultrassom torácico foi consistente 
com pneumonia intersticial bilateral; a radiografia de tórax não mostrou opacidades pulmonares ou 
derrame pleural. O paciente foi hospitalizado e tratado com hidroxicloroquina (400 mg 2x/dia no 1º 
dia, seguido de 200mg 2x/dia), ceftriaxona (1g 2x/dia) e oxigenação via CPAP, em ventilação prona. 
Antivirais não foram administrados devido ao risco de arritmia. A febre desapareceu após 14 dias, 
permitindo a transição do CPAP para oxigênio de baixo fluxo. O paciente recebeu alta após 22 dias, 
com saturação de 97% de oxigênio no teste de caminhada. Os autores utilizam esse caso para discutir 
o papel de medicamentos anti-inflamatórios sobre o curso da COVID-19. Abordam brevemente 
o papel do tocilizumab (anti-IL6) e do adalimumab (anti-TNF), e informam que, como o paciente 
interrompeu o ixekizumabe (um anticorpo monoclonal humanizado anti-IL-17A, com propriedades 
anti-inflamatórias) após a primeira injeção de 160 mg, não é possível especular sobre seu papel no 
curso da COVID-19. Segundo os autores, parece improvável que seu uso tenha sido útil na prevenção 
de um curso complicado da infecção por SARS CoV-2. Alertam, por fim, que a prática clínica para o 
tratamento da psoríase com este fármaco deve seguir os dados atualmente disponíveis sobre o perfil 
geral de segurança e as indicações licenciadas de ixekizumab, antes que novas diretrizes baseadas em 
evidências sejam definitivamente emitidas.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
03/08 critérios foram atendidos. Trata-se de um relato de caso publicado sob 
forma de Carta ao Editor, o que pode explicar a ausência de várias informações 
importantes no artigo. As características demográficas do paciente, sua 
condição clínica antes e após a intervenção, a apresentação do caso em uma 
linha do tempo, bem como os métodos diagnósticos e de avaliação, foram 
descritos de forma superficial.
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ANAKINRA
RELATO DE CASO \ ESPANHA

O estudo traz o relato de um caso de pneumonia grave por COVID-19 tratada com anakinra 
(antagonista do receptor de IL-1 recombinante ou IL-1Ra) por via subcutânea. Homem de 47 anos, 
não fumante, com histórico de asma bem controlada e não tratada, e com provável intolerância 
a glicocorticoides, foi admitido com sete dias de história de febre e tosse seca , juntamente com 
falta de ar nos últimos três dias. O exame físico revelou pressão arterial normal, febre (38,3 °C), 
taquipneia (25 respirações por minuto) com saturação de oxigênio de 92%. Um teste por reação em 
cadeia da polimerase (swab nasofaríngeo) confirmou a infecção por SARS-CoV-2. Uma radiografia 
de tórax mostrou opacidades bilaterais, irregulares e nebulosas nos campos médio e inferior do 
pulmão. Os exames laboratoriais revelaram linfopenia (630 células/µl), aumento da PCR (140 
mg/l; faixa normal de 0 a 5 mg/l), ferritina (807 ng/ml; faixa normal de 20 a 300 ng/ml), IL-6 
(12,5 pg/ml; valor normal < 1,8 pg/ml), lactato desidrogenase sérica (360 U/l; faixa normal 
14–280 U/l) e triglicerídeos (374 mg/dl; faixa normal 25-200 mg/dl). Contagem normal de plaquetas 
(303 000/µl) e elevado dímero-D (1773 ng/ml; valor normal < 500 ng/ml) também foram detectados. 
No primeiro dia, iniciou-se o tratamento com azitromicina, hidroxicloroquina, enoxaparina 40 mg/
dia e oxigenoterapia. No dia 4, a condição respiratória piorou. A angiografia pulmonar por tomografia 
computadorizada revelou opacidades pulmonares difusas bilaterais envolvendo todos os lobos 
com áreas dispersas de opacidade em vidro fosco. Posteriormente, o anakinra foi iniciado com 100 
mg a cada 6 h por via subcutânea. Nenhum glicocorticoide foi administrado. Observou-se melhora 
rápida e progressiva da febre e manifestações respiratórias, com estabilização clínica sustentada e 
normalização dos parâmetros inflamatórios após 10 dias. Nesse momento, a dose de anakinra foi 
reduzida para 100 mg a cada 8 h, até completar 14 dias. Finalmente, no dia 19, o paciente recebeu 
alta sem necessidade de suplementação de oxigênio. A radiografia de tórax nesse momento 
mostrou clara melhora dos infiltrados pulmonares. Não foram observadas reações adversas ou 
anormalidades laboratoriais atribuídas ao anakinra. Em conclusão, os autores afirmam que este 
foi o primeiro caso de pneumonia grave associada ao COVID-19, tratada com sucesso apenas com 
anakinra subcutâneo, sem problemas de segurança. Espera-se que resultados de ensaios clínicos 
sejam revelados em breve para que se saiba a real utilidade do uso de glicocorticoides e/ou terapias 
com citocinas direcionadas no tratamento da COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 5/8 
critérios foram contemplados. Os autores citaram superficialmente os aspectos 
demográficos do paciente. As informações sobre a condição clínica antes da 
intervenção foi descrita de forma detalhada, porém, após a intervenção, não 
apresentam os parâmetros indicativos de melhora, apenas a informação de que 
o paciente melhorou. Por fim, os próprios autores alertam que se deve aguardar 
resultados de ensaios clínicos para avaliar a real utilização de glicocorticoides 
e/ou terapias com citocinas direcionadas, a fim de confirmar as observações 
feitas a partir deste relato de caso.
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TOCILIZUMABE
REVISÃO NARRATIVA \ GRÉCIA E REINO UNIDO

Os autores discutem as diferentes conclusões de estudos sobre o tocilizumabe. Por um lado, 
Uysal B et al. mostram que o tocilizumabe é eficaz para a síndrome de tempestade de citocinas 
provocada por SARS-CoV-2. Por outro lado, os resultados preliminares do estudo SMACORE mostram 
que não houve diferença entre os grupos controle e tocilizumabe na mortalidade e internação na 
UTI. Os autores comentam que o estudo SMACORE tem pouca capacidade de responder à questão da 
morte e da admissão na UTI, por causa do tamanho da amostra. Discutem que, em sua experiência, 
no cenário de insuficiência respiratória aguda, o tocilizumabe é eficaz para interromper a doença 
e, potencialmente, evitar maior deterioração. O estudo Brescia também mostrou que o tratamento 
precoce com tocilizumabe melhora o resultado em pacientes com síndrome de tempestade de 
citocinas. No estudo SMACORE, a população foi composta por todos os pacientes hospitalizados, em 
vez dos mais doentes. Se as conclusões forem confirmadas pelos resultados finais do estudo SMACORE, 
isso poderá sugerir que nem todos os pacientes hospitalizados se beneficiem do tocilizumabe. Dados 
recentes mostram que a doença grave de COVID-19 é causada por uma desregulação imune complexa 
que envolve a produção de citocinas inflamatórias, além de baixa expressão do antígeno leucocitário 
humano D-relacionado com IL-6 (HLA-DR). Essa desregulação, geralmente chamada de síndrome da 
tempestade de citocinas associada a COVID-19, parece estar presente em quase todos os pacientes 
com insuficiência respiratória aguda. O tocilizumabe potencialmente bloqueia essa desregulação 
imune/reação hiperinflamatória. A síndrome de hiperinflamação está clinicamente bem definida e 
todos os seus critérios precisam ser levados em consideração quando o tratamento com tocilizumabe 
é considerado. Os autores expressam sua opinião de que seu uso deve ser restrito a pacientes com 
evidência da síndrome da tempestade de citocinas, e os ensaios clínicos devem ser projetados com 
uma definição clínica clara desse evento. Como o tocilizumabe não é um medicamento antiviral e nem 
todos os pacientes têm tal síndrome, esse seria o principal motivo pelo qual o ensaio clínico falha em 
mostrar seus benefícios. Além disso, o tocilizumabe pode não ter efeito sobre a coagulopatia causada 
pela COVID-19. Assim, uma combinação de tratamento eficiente com anticoagulação e tocilizumabe 
poderia ser mais eficaz que o tocilizumabe sozinho na redução da mortalidade.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar revisões narrativas. O estudo se confunde 
entre uma revisão narrativa e um artigo de opinião. Traz críticas válidas aos 
artigos publicados sobre o tocilizumabe, com considerações sobre qual 
população de pacientes seriam mais beneficiada pelo tratamento. No entanto, 
não fica claro como os autores selecionaram os artigos. Além disso, não foram 
conduzidas avaliações formais de qualidade metodológica.
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GLICOCORTICOIDES
ARTIGO DE OPINIÃO \ BRASIL

Pacientes submetidos à terapia de reposição de glicocorticoides (GC) devido à insuficiência da 
adrenal (IA) representam um grupo altamente vulnerável e podem desenvolver complicações graves 
devido à infecção por SARS-CoV-2. Os autores descrevem estratégias a fim de evitar que pacientes com 
IA e com a COVID-19 apresentem uma crise da adrenal. Classificam-se os pacientes que recebem a 
terapia com GC em dois grupos: 1) pacientes com insuficiência adrenal primária, secundária e terciária 
que recebem terapia de substituição por GC; e 2) pacientes que recebem doses suprafisiológicas 
de GC devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. Pacientes com IA e sintomas 
consistentes de COVID-19 devem imediatamente dobrar a dose de reposição de GC e quando 
não puderem administrar por via oral a dose de GC devem buscar uma unidade hospitalar para a 
administração por infusão. Recentemente, foi demonstrado por estudos de farmacocinética que uma 
infusão contínua em bolus de hidrocortisona por via venosa favorece a prevenção e tratamento de 
crises adrenais durante um grande estresse como se configura a COVID-19. As recomendações da 
terapia com GC para pacientes com IA e um diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, com 
sintomas leves a mais graves, foram: em sintomas leves, 40mg de hidrocortisona pela manhã e na 
parte da tarde a administração de 20mg ou 10mg de prednisona pela manhã e entre 2,5–5mg na noite, 
se intensa fadiga; com sintomas mais severos, hidrocortisona 100mg com infusão em bolus (100mg) e 
em seguida 50mg a cada 6h ou 200mg/dia por infusão intravenosa contínua. Até o momento, não há 
dados disponíveis para o uso de GC em pacientes em estado crítico da COVID-19. No caso de adultos 
em ventilação mecânica, muitos dos especialistas preferem não emitir uma recomendação para o uso 
do GC até que dados de alta qualidade estejam disponíveis na literatura científica.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers 6/6 foram contemplados. A opinião dos autores foi descrita de forma 
clara, embora não sejam apresentados muitos estudos na população de 
pacientes referida. Eles reiteram sobre cuidados a fim de evitar o agravamento 
da insuficiência da adrenal no contexto da COVID-19.

CÉLULAS-TRONCO
REVISÃO NARRATIVA \ CHINA

Nessa revisão, os autores dissertam sobre o uso de células-tronco mesenquimais (CTM) no 
tratamento de pacientes com COVID-19. Um estudo com sete pacientes gravemente enfermos que 
receberam a terapia com CTM por via intravenosa (1 x 10^6 células por quilograma de peso corporal) 
seguida de 14 dias de observação. O tratamento foi seguro, sem relatos de efeitos adversos. Além disso, 
a função pulmonar e os sintomas desses sete pacientes melhoraram significativamente dois dias após o 
início do tratamento. Os autores observaram também que as células-tronco eram negativas para ACE2 
e TMPRSS2, sugerindo a improbabilidade de infecção por vírus nas células transplantadas. Em outro 
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estudo, 24 pacientes com COVID-19 grave foram tratados com CTM. A terapia foi segura e resultou em 
melhora funcional dos pacientes. Como conclusão, os autores apontam que CTM mostram uma boa 
resposta clínica para tratamento da COVID-19, uma vez que podem modular a resposta imune para 
reduzir a lesão pulmonar. Dessa forma, constitui uma estratégia terapêutica promissora.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar revisões narrativas. Trata-se de uma revisão 
abrangente sobre o uso de CTM contra infecções por coronavírus. O artigo foi 
bem estruturado e detalhado, no entanto, os autores não relatam como, onde 
e quais foram os critérios para seleção dos artigos incluídos nesse estudo.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



18

REFERÊNCIAS
1. de Chaisemartin C, de Chaisemartin L. BCG Vaccination in infancy does not protect against 

COVID-19. Evidence from a natural experiment in Sweden. 2020. Available at SSRN: https://ssrn.
com/abstract=3621167 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3621167 

2. Lu S, Zhou Q, Huang L, Shi Q, Zhao S, Wang Z, Li W, Tang Y, Ma Y, Luo X, Fukuoka T, Ahn HS, 
Lee MS, Luo Z, Liu E, Chen Y, Zhou C, Peng D. Effectiveness and safety of glucocorticoids to 
treat COVID-19: a rapid review and meta-analysis. Ann Transl Med. 2020 May;8(10):627. doi: 
10.21037/atm-20-3307.

3. Bhattacharya R, Chowdhury S, Mukherjee R, et al. Pre exposure Hydroxychloroquine Prophylaxis 
for COVID-19 in healthcare workers: a retrospective cohort. medRxiv preprint doi: https://doi.
org/10.1101/2020.06.09.20116806.

4. Horby P, Lim WS, Emberson J, Mafham M, Bell J, Linsell L, et al. Effect of Dexamethasone in Hospitalized 
Patients with COVID-19: Preliminary Report. medRxiv [Internet]. 2020 Jan 1;2020.06.22.20137273. 
Available from: http://medrxiv.org/content/early/2020/06/22/2020.06.22.20137273.abstract

5. Bramante CT, Ingraham NE, Murray TA, Marmor S, Hovertsen S, Gronski J, et al. Observational 
Study of Metformin and Risk of Mortality in Persons Hospitalized with Covid-19. MedRxiv 
preprint Doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.19.20135095

6. Xia X, Li K, Wu L, Wang Z, Zhu M, Huang B, Li J, Wang Z, Wu W, Wu M, Li W, Li L, Cai Y, Bosco B, 
Zhong A, Liu X, Lv T, Gan Z, Chen G, Pan Y, Liu C, Zhang K, Xu X, Wang C, Wang Q. Improved Clinical 
Symptoms and Mortality on Severe/Critical COVID-19 Patients Utilizing Convalescent Plasma 
Transfusion. Blood. 2020 Jun 23:blood.2020007079. doi: 10.1182/blood.2020007079.

7. Fougerousse A C, Perrussel M, Bécherel P A, et al. Systemic or biologic treatment in psoriasis 
patients does not increase the risk of a severe form of COVID-19. Journal of the European 
Academy of Dermatology and Venereology. https://doi.org/10.1111/JDV.16761

8. Amaratunga EA, Corwin DS, Moran L, Snyder R. Bradycardia in Patients With COVID-19: A Calm 
Before the Storm? Cureus [Internet]. 2020 Jun 13;12(6):e8599–e8599. Available from: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32550090

9. Cai S, Sun W, Li M, Dong L. A complex COVID-19 case with rheumatoid arthritis treated with 
tocilizumab. Clinical Rheumatology (2020) https://doi.org/10.1007/s10067-020-05234-w

10. Cai J, Sun W, Huang J, Gamber M, Wu J, He G. Clinical features and the treatment of children with 
COVID-19: A case series from Wenzhou, China. J Med Virol. 2020 May 30:10.1002/jmv.26092. 
doi: 10.1002/jmv.26092. Online ahead of print.

11. Comel AC, Mosaner W, Bragantini D, Lanzafame M. Rapid radiological improvement of COVID-19 
pneumonia after treatment with tocilizumab. Infection. 2020 Jun 15:1-2. doi: 10.1007/s15010-
020-01449-w. 

12. Devogelaere J, D’hooghe M B, Vanderhauwaert F, D’haeseleer M. Coronavirus disease 2019: 
favorable outcome in an immunosuppressed patient with multiple sclerosis. Neurological 
Sciences https://doi.org/10.1007/s10072-020-04522-2

13. Facheris P, Valenti M, Pavia G, et al. Complicated coronavirus disease 2019 (COVID-19) in a 
psoriatic patient treated with ixekizumab. International Journal of Dermatology 2020. doi: 
10.1111/ijd.15008

14. González-García A, García-Sánchez I, Lopes V, Moreno-Arrones OM, Tortosa-Cabañas M, Elías-
Sáenz I, et al. Successful treatment of severe COVID-19 with subcutaneous anakinra as a sole 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



19

treatment. Rheumatology. 2020; 318. Disponível em: https://doi.org/10.1093/rheumatology/
keaa318

15. Andrianopoulos I, Papathanasiou A, Papathanakos G, Chaidos A, koulouras V. Tocilizumab’s 
efficacy in COVID-19 patients is determined by the presence of cytokine storm. J Med Virol 
[Internet]. 2020 Jun 22;n/a(n/a). Available from: https://doi.org/10.1002/jmv.26209

16. Almeida Madson Q., Mendonca Berenice B. Adrenal Insufficiency and Glucocorticoid Use During 
the COVID-19 Pandemic. Clinics [Internet]. 2020 [cited 2020 June 24] ; 75: e2022. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322020000100415&lng=en. 
Epub June 12, 2020. https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e2022.

17. Yu F, Ji R, Tang Y, Liu J, Wei B. SARS-CoV-2 infection and stem cells: Interaction and intervention. 
Stem Cell Research (2020). https://doi.org/10.1016/j.scr.2020.101859

18. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Boletim Ética em Pesquisa – Edição Especial Coronavírus (Covid-19). CONEP/CNS/MS. 
2020, 26: página 1-página 67

ESTRATÉGIA DE BUSCA: 

CITAÇÃO

BRASIL. Departamento de Ciência e Tecnologia. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde. Ministério da Saúde. Informe Diário de Evidências – COVID-19 (25 de junho 
de 2020). 2020.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



20

Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 

(GRUPOS)
CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04445272/Espanha Produto biológico Tocilizumabe Sem comparador Recrutando 24/06/2020 Fundacion SEIMC-GESIDA; 
Roche Pharma AG; Dynamic 
Science S.L.

3 NCT04445285/EUA Medicamento para 
fibrose cística

Pulmozyme/rh-Dnase Placebo Recrutando 24/06/2020 Jon Simmons; University of 
South Alabama

4 NCT04446377/EUA Antineoplásico Apilimod Dimesylate 
Capsule

Placebo Ainda não recrutando 24/06/2020 AI Therapeutics, Inc.; Yale 
University

5 NCT04445935/Qatar Anticoagulante Bivalirudin Tratamento padrão Recrutando 24/06/2020 Hamad Medical Corporation

6 NCT04445389/Coreia 
do Sul

Vacina GX-19 (Vacina de DNA 
que expressa o antígeno 
da proteína S da SARS-
CoV-2)

Placebo Recrutando 24/06/2020 Genexine, Inc.

7 NCT04446104/
Singapura

Antimalárico; 
Aniparasitário; 
Suplementos

Hidroxicloquina; 
Ivermectina; Zinco; 

Povidone-Iodine; 
Vitamina C

Recrutando 24/06/2020 National University Hospital, 
Singapore

8 NCT04445220/País não 
declarado

Terapia celular SBI-101 (células 
estromais mesenquimais 
humanas alogênicas 
e dispositivo de 
plasmaférese)

Placebo Ainda não recrutando 24/06/2020 Sentien Biotechnologies, Inc.

9 NCT04445623/Itália Anticoagulante Prasugrel Hydrochloride Placebo Ainda não recrutando 24/06/2020 Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata 
Verona; University of Milan

10 NCT04445246/Qatar Medicamento para 
hipertensão arterial 
pulmonar

ILOPROST Sem comparador Recrutando 24/06/2020 Hamad Medical Corporation
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 

(GRUPOS)
CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

11 NCT04446429/Brasil Inibidor da 
alta redutase; 
Antiparasitário; 
Antibiótico

Dutasteride + 
Ivermectina + 
Azitromicina

Ivermectina + 
Azitromicina

Ainda não recrutando 24/06/2020 Applied Biology, Inc.

12 NCT04445311/Egito Antiparasitário Ivermectina Sem comparador Recrutando 24/06/2020 Zagazig University

13 NCT04445467/País não 
declarado

Antiviral Favipiravir Placebo Not yet recruiting 24/06/2020 Bayside Health

14 NCT04445454/Bégica Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais

Sem comparador Recrutando 24/06/2020 University of Liege

15 NCT04445428/Guiné-
Bissau

Vacina Vacina oral contra pólio Sem comparador Ainda não recrutando 24/06/2020 Bandim Health Project

16 NCT04444986/Turquia Antiviral Favipiravir referência 
troca para genérico

Favipiravir genérico 
troca para 
referência

Completo 24/06/2020 Kocak Farma; Novagenix 
Bioanalytical Drug R&D 
Center; Farmagen Ar-Ge 
Biyot. Ltd. Sti

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



22

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°59

BUSCA REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 14 ARTIGOS E 9 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências: 
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3

VACINAS
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Neste documento institucional, a Organização Mundial da Saúde traz um levantamento de 
vacinas que atualmente estão em desenvolvimento para a COVID-19. Nesta última atualização, a 
OMS reporta que há 16 vacinas em fase clínica e 125 em fase pré-clínica. A vacina ChAdOx1-S, da 
University of Oxford/AstraZeneca, se encontra na fase 3 de avaliação. As seguintes vacinas estão 
em fase 1 e 2: vetor de adenovírus tipo 5 da CanSino Biological Inc./Instituto de Biotecnologia de 
Pequim; mRNA de LNP encapsulado da Moderna/NIAID; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos 
de Wuhan/Sinopharm; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm; 
Inativada com adjuvante de vacinas Alum do Sinovac; Vacina de nanopartículas de glicoproteína com 
SARS-CoV-2 recombinante com matriz M da Novavax; 3 LNP-mRNAs do BioNTech/Fosun e Pharma/
Pfizer. As seguintes vacinas estão em fase 1: Inativada do Institute of Medical Biology, Chinese Academy 
of Medical Sciences; Vacina de plasmídeo de DNA por eletroporação da Inovio Pharmaceuticals; 
Vacina de DNA (GX-19) da Genexine Consortium; Adeno-based da Gamaleya Research Institute; Vacina 
nativa com a subunidade trimérica Spike Protein da Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax; 
Proteína recombinante adjuvante (RBD-Dimer) da Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Instituto 
de Microbiologia, Academia Chinesa de Ciências; LNP-nCoVs.aRNA do Imperial College of London; e 
vacina de mRNA da Curevac.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de levantamento das vacinas para COVID-19 em 
desenvolvimento no mundo, atualizado regularmente.

RUXOLITINIBE E ECULIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

Nesta coorte, os autores compararam os resultados clínicos de 2 grupos de pacientes (N total = 
17) com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) relacionada ao SARS-CoV-2. Sete (n = 7) pacientes 
foram tratados com a combinação de ruxolitinibe, um inibidor de JAK1/2 (10 mg 2x/dia, por 14 dias) e 
eculizumabe, um anticorpo monoclonal do complemento anti-C5a (900 mg IV/semana, por um período 
máximo de três semanas), enquanto 10 pacientes que não receberam ruxolitinibe e eculizumabe 
serviram como grupo controle. Em relação aos detalhes dos tratamentos, os autores informaram 
que todos os 17 pacientes receberam profilaxia antibiótica com azitromicina. No grupo controle, 
5/10 pacientes receberam heparina subcutânea e 8/10 receberam hidroxicloroquina (HCQ); neste 
grupo, a ventilação mecânica foi indicada de acordo com os valores da pressão parcial de oxigênio no 
sangue arterial (PaO2). No grupo teste, além de ruxolitinibe e eculizumabe, os 7 pacientes também 
receberam HCQ e heparina; oxigênio de baixo fluxo foi administrado de acordo com valores de PaO2. 
Corticosteroides (20 mg 2x/dia) foram administrados em 5/7 pacientes do grupo teste e em 3/10 no 
grupo controle. Como resultados, os autores observaram que, após 7 dias de acompanhamento, os 
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4

pacientes tratados com a combinação ruxolitinibe e eculizumabe mostraram melhorias significativas 
nos sintomas respiratórios e nas lesões pulmonares, além de diminuição de dímero-D circulante, 
em comparação com o grupo controle. Como conclusão, os autores informam que tais resultados 
apoiam o uso combinado de ruxolitinibe e eculizumabe no tratamento de SRAG relacionada ao 
SARS-CoV-2, interrompendo, provavelmente, várias etapas do ciclo inflamatório causado pela infecção 
viral e bloqueando respostas imunes que desencadeiam uma ativação descontrolada do sistema da 
coagulação, das cininas e da cascata de coagulação. Alertam que esses resultados preliminares podem 
abrir novos cenários para o tratamento, não apenas de infecções graves por SARS-CoV-2, mas também 
da SRAG. Por fim, defendem a realização de mais ensaios clínicos controlados e randomizados, com 
maiores populações, a fim de confirmar esses resultados.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
08/11 critérios foram atendidos. Não há informação sobre identificação de 
fatores de confusão, não sendo possível saber se foram considerados, nem se 
estratégias para lidar com esses fatores foram utilizadas nas análises estatísticas. 
Embora o tempo de acompanhamento dos pacientes tenha sido relatado (7 
dias), é possível que ele não tenha sido suficientemente longo para que os 
desfechos ocorressem em ambos os grupos.

TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

O objetivo deste estudo foi avaliar o papel do tocilizumabe na redução do risco de ventilação 
mecânica invasiva e morte em pacientes com pneumonia grave por COVID-19. Todos os 544 pacientes 
incluídos neste estudo foram tratados com o padrão de atendimento (oxigênio suplementar, 
hidroxicloroquina, azitromicina, antirretrovirais e heparina de baixo peso molecular), e um subconjunto 
de 179 pacientes também recebeu tocilizumabe, de forma não randomizada. Dentre os 365 pacientes 
do grupo controle, 57 (16%) precisavam de ventilação mecânica, em comparação com 33 (18%) dos 
179 pacientes tratados com tocilizumabe (p = 0,41). Em relação à mortalidade, 73 pacientes (20%) 
do grupo controle morreram, em comparação com 13 pacientes (7%) tratados com tocilizumabe 
(p < 0,0001). Os autores informam que observaram uma forte associação entre o uso de tocilizumabe 
e risco reduzido de morte (taxa de risco ajustada [HRa] 0,38, IC95% 0,17–0,83; p = 0,015). Após análise 
ajustada para sexo, idade, centro de recrutamento, duração dos sintomas e escore SOFA (que avalia o 
risco de falência múltipla dos órgãos e mortalidade), o tratamento com tocilizumabe foi associado a 
um risco reduzido de ventilação mecânica invasiva e morte (HRa 0,61, IC95% 0,42–0,92) ; p = 0,020). 
Vinte e quatro (13%) dos 179 pacientes tratados com tocilizumabe foram diagnosticados com novas 
infecções, contra 14 (4%) dos 365 pacientes do grupo controle (tratamento padrão) (p < 0,0001). Em 
conclusão, os autores informaram que a administração intravenosa e subcutânea de tocilizumabe 
pode ser capaz de reduzir o risco de ventilação mecânica invasiva ou morte em pacientes com 
pneumonia grave por COVID-19. Por fim, alertam que, embora esses resultados sejam encorajadores, 
eles devem ser confirmados por meio de estudos randomizados em andamento.3
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5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 10/11 critérios foram atendidos. Trata-se de um estudo aberto, e não 
randomizado, portanto, passível de fatores de confusão não mensurados. Os 
próprios autores informam que, embora tenham considerado nas análises 
fatores de confusão, como idade, sexo, escore SOFA, etc., alertam que 
outros fatores não puderam ser considerados, como a presença de câncer e 
insuficiência renal, bem maiores no grupo controle. Ademais, informam que 
alguns dos biomarcadores de inflamação e coagulação não estavam disponíveis 
para todos os pacientes, sendo este mais um fator de confusão não avaliado. 
Por fim, devido ao curto período de acompanhamento dos pacientes, não foi 
possível avaliar a segurança a longo prazo e os efeitos adversos do tratamento 
com TCZ. Mais estudos são necessários para definir a dosagem apropriada e 
minimizar os efeitos colaterais desse fármaco.

TOCILIZUMABE
COORTE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo de coorte, os autores avaliaram 154 pacientes que necessitaram de ventilação 
mecânica, incluindo 78 tratados com tocilizumabe (TCZ), 8 mg/kg x 1 ao dia, e 76 não tratados. O 
tempo médio de acompanhamento foi de 47 (28-67) dias. Os pacientes tratados com TCZ eram mais 
jovens (55 vs. 60 anos; p = 0,05) e tinham menor probabilidade de ter doença pulmonar crônica 
(10% vs. 28%; p = 0,006) ou doença renal crônica (35% vs. 49%; p = 0,08). As proporções medianas 
de PaO2/FiO2 foram menores no grupo TCZ (mediana 153,5 vs. 196; p < 0,001). O momento do 
início da ventilação mecânica não diferiu entre os dois grupos, com a maioria dos pacientes sendo 
intubados dentro de 48 horas antes da transferência ou durante as primeiras 24 horas de admissão. 
O TCZ foi administrado mais comumente dentro de 24 horas de intubação, com uma minoria de 
uso (26%) ocorrendo com mais de 48 horas após a intubação. A probabilidade de sobrevivência foi 
significativamente maior entre os pacientes tratados com TCZ em comparação com os não tratados 
(p = 0,0189). A taxa de mortalidade de casos em 28 dias também foi menor nos pacientes tratados 
com TCZ (18% vs. 36%; p = 0,01). Os pacientes que receberam TCZ apresentaram duas vezes mais 
chances de desenvolver uma superinfecção do que os pacientes do grupo controle (54% vs. 26%, 
respectivamente; p < 0,001), impulsionado principalmente por um grande aumento da pneumonia 
associada ao ventilador (TCZ 45% vs. controle 20%; p < 0,001). Não houve diferença entre os grupos 
quanto ao tempo da infecção, incidência de infecções da corrente sanguínea ou desenvolvimento 
de mais de uma infecção. Em conclusão, os autores afirmam que o TCZ foi associado à melhora da 
sobrevida, apesar da maior ocorrência de superinfecções, em uma coorte de pacientes com COVID-19 
que necessitaram de ventilação mecânica.4
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 10 
de 11 critérios foram atendidos. Apesar dos autores mencionarem estratégias 
para lidar com fatores de confusão, nenhum fator foi identificado. Os autores 
mencionam que estudos randomizados controlados são necessários para 
confirmar os achados desse estudo observacional. Além disso, haviam dados 
incompletos para variáveis laboratoriais, e os autores relatam terem usado 
métodos contemporâneos para imputar esses dados ausentes. No entanto, não 
deram informações o suficiente para julgar se esses métodos foram adequados, 
o que pode diminuir a confiança nos achados.

PREDNISOLONA, AZITROMICINA, NAPROXENO E 
LOPINAVIR/RITONAVIR
COORTE \ IRÃ

Nesta coorte retrospectiva, os autores avaliaram 60 pacientes positivos para COVID-19. De 
acordo com o regime medicamentoso, os pacientes foram divididos em dois grupos; grupo I 
(n = 30) – regime consistindo de azitromicina, prednisolona, naproxeno e lopinavir/ritonavir; grupo 
II (n = 30) – meropenem, levofloxacina, vancomicina, hidroxicloroquina e oseltamivir. A idade média 
de pacientes foi de 59,33 (± 14,40) anos no grupo I e 57,46 (± 12,74) anos no grupo II. Além disso, o 
estudo incluiu 25 (41,66%) homens e 35 (58,33%) mulheres, e dois pacientes apresentavam doenças 
subjacentes (diabetes). A avaliação da temperatura corporal após três dias de medicação demonstrou 
melhora significativa no grupo I, quando comparado à temperatura no momento da admissão dos 
pacientes (37,02 vs. 37,62°C, respectivamente; p < 0,001). A mudança da temperatura no grupo II 
não demonstrou diferença significativa (37,52 vs. 37.28°C, respectivamente; p = 0,06). A saturação 
de oxigênio melhorou positivamente, entre a admissão e a avaliação com três dias, nos pacientes 
que receberam o regime I (86,70 vs. 89,75%, respectivamente; p = 0,011). Não houve diferença na 
saturação de oxigênio no grupo II, entre a admissão e a avaliação com três dias (83,17 vs. 83,68%, 
respectivamente; p = 0,527). Os resultados indicaram uma diferença significativa do tempo médio 
de permanência no hospital entre os dois grupos, onde os pacientes sob regime I apresentaram um 
tempo mais curto (6,97 vs. 9,93 dias, p = 0,001). Como conclusão, os autores relatam que o estudo 
demonstrou o efeito benéfico do uso a curto prazo de prednisolona, em baixa dose em combinação 
com azitromicina, naproxeno e lopinavir/ritonavir (regime I), na diminuição da permanência hospitalar 
em comparação com o regime II. Como ainda faltam evidências de segurança deste regime, novas 
investigações são necessárias.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 5 
de 11 critérios foram atendidos. Como não houve grupo controle, dois critérios 
não eram aplicáveis, principal limitação do estudo. Outra limitação considerável 
foi a observação com apenas três dias após início do tratamento. Além disso, 
fatores de confusão não foram identificados.
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TOCILIZUMABE
COORTE RETROSPECTIVA \ ITÁLIA

Trata-se uma coorte retrospectiva que incluiu adultos (≥ 18 anos) com pneumonia grave por 
COVID-19, admitidos em três centros na Itália. Todos os pacientes foram tratados com atendimento 
padrão (oxigênio suplementar, hidroxicloroquina, azitromicina, antirretrovirais e heparina de baixo 
peso molecular) e um subconjunto de pacientes selecionados aleatoriamente também recebeu 
tocilizumabe 8 mg/kg de peso corporal (dose máxima 800 mg), administrado por via intravenosa em 
duas infusões, com 12 h de intervalo; ou por via subcutânea em 162 mg, em duas doses simultâneas, 
uma em cada coxa (324 mg no total). O desfecho primário foi ventilação mecânica invasiva ou morte. 
Os dados foram coletados por um período mínimo de 14 dias. Dos 1.351 pacientes admitidos, 544 
(40%) apresentaram pneumonia grave por COVID-19 e foram incluídos no estudo. No geral, 359 
(66%) pacientes eram do gênero masculino, com idade mediana de 67 anos (IQR 56-77). Cinquenta e 
sete (16%) dos 365 pacientes do grupo de tratamento padrão estavam em ventilação mecânica, em 
comparação com 33 (18%) dos 179 pacientes tratados com tocilizumabe (p = 0,41; 16 [18%] dos 88 
pacientes tratados por via intravenosa e 17 [ 19%] dos 91 pacientes tratados por via subcutânea); 73 
(20%) pacientes no grupo de tratamento padrão morreram, em comparação com 13 (7%; p < 0,0001) 
pacientes tratados com tocilizumabe (seis [7%] tratados por via intravenosa e sete [8%] tratados 
por via subcutânea). Após o ajuste para sexo, idade, centro de recrutamento, duração dos sintomas 
e escore SOFA, o tratamento com tocilizumabe foi associado a um risco reduzido de ventilação 
mecânica invasiva ou morte (HR ajustada = 0,61, IC95% 0,42-0,92; p = 0,020); 24 (13%) dos 179 
pacientes tratados com tocilizumabe foram diagnosticados com novas infecções, contra 14 (4%) dos 
365 pacientes tratados apenas com o padrão de tratamento (p < 0,0001). Apesar do estudo ter suas 
limitações, os autores concluíram que a administração intravenosa e subcutânea de tocilizumabe pode 
ser capaz de reduzir o risco de ventilação mecânica invasiva ou morte em pacientes com pneumonia 
grave por COVID-19. Embora esses resultados sejam encorajadores, eles devem ser confirmados por 
estudos randomizados em andamento.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 7 
de 11 critérios foram atendidos. As limitações do estudo são citadas a seguir. Os 
grupos não estavam livres do desfecho [ventilação mecânica] no início do estudo 
e no momento da exposição. Ademais, a comparação não foi aleatorizada. 
Cabe destacar que os participantes que receberam apenas o tratamento 
padrão tinham idade mais avançada, portanto, apresentavam maior risco inicial 
de ventilação invasiva e morte. Os pacientes que receberam tocilizumabe, 
além do tratamento padrão, foram selecionados principalmente com base 
na disponibilidade do medicamento. Além disso, alguns dados não estavam 
disponíveis para todas as variáveis. Nota-se que o estudo foi aberto, logo, a 
indicação para ventilação mecânica pode variar de acordo com a experiência, 
disponibilidade de recursos ou mesmo pelo julgamento do paciente estar no 
grupo de tratamento padrão. Por fim, o período de acompanhamento foi curto, 
não sendo possível avaliar a segurança a longo prazo.
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PLASMA CONVALESCENTE
OBSERVACIONAL DESCRITIVO \ MÉXICO

Trata-se de um estudo que buscou estudar a segurança e os resultados da administração de 
plasma convalescente (CoPla) em indivíduos com COVID-19 grave. Para isso, 10 pacientes foram 
tratados prospectivamente com plasma de doadores convalescentes de COVID-19. Cada paciente 
recebeu 200mL de CoPla e os critérios para que o recebessem foram: mais de 18 anos de idade, 
PaO2/FiO2 < 300, com ou sem auxílio de respiradores, internação na UTI e concordância em participar 
do estudo. Os autores reportaram que, em 8 dias da transfusão, o escore sequencial de avaliação de 
falência de órgãos caiu significativamente em todos os pacientes, de 3 para 1,5 (p = 0,014); a relação 
PaO2/FiO2 aumentou de 124 para 255 (p < 0,0001), a temperatura corporal diminuiu significativamente 
de 38,1 para 36,9°C (p = 0,0058) e as concentrações de ferritina também caíram significativamente 
de 1736,6 para 1061,8 ng/mL (p = 0,0001). A radiografia de tórax melhorou em 7/10 casos e, em 
6/10, a tomografia computadorizada revelou melhora da lesão pulmonar. Também foram observados 
decréscimos de proteína C reativa e no dímero-D. Três dos cinco pacientes em suporte de ventilação 
mecânica puderam ser extubados, nove foram transferidos para a ala hospitalar convencional e 
seis foram enviados para casa; dois pacientes morreram. A administração de CoPla não teve efeitos 
colaterais e a sobrevida global em 24 dias foi de 77%. Assim, concluem que, embora outros tratamentos 
também tenham sido administrados aos pacientes (corticosteroides, hidroxicloroquina, azitromicina, 
tocilizumabe, lopinavir/ritonavir), parece que a adição de CoPla melhorou a função pulmonar.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, 6/8 critérios foram contemplados. Os autores não 
identificaram fatores de confusão e, por isso, não adotaram nenhuma estratégia 
para lidar com esses. Os próprios autores mencionam que os resultados podem 
ser difíceis de interpretar devido a ampla variedade de tratamentos oferecidos, 
diferente entre os paciente.

METILPREDNISOLONA
TRANSVERSAL \ ITÁLIA

Trata-se de um estudo observacional multicêntrico que buscou avaliar se o tratamento 
prolongado com metilprednisolona (MP) é capaz de acelerar a resolução da doença, diminuindo 
a necessidade de UTI e mortalidade (desfecho primário). Os desfechos secundários avaliados foram 
dias livres de ventilação mecânica (VM) e alterações nas concentrações de proteína C reativa (PCR). 
A exposição à metilprednisolona obedeceu ao seguinte protocolo: uma dose de 80 mg I.V. no início 
do estudo, seguida de uma infusão de 80 mg/dia em 240 mL de solução salina normal a 10 mL/h 
por pelo menos oito dias, até atingir PaO2: FiO2 > 350 mmHg ou PCR < 20 mg/L. Após, administração 
oral de 16 mg ou 20 mg I.V. duas vezes ao dia até a PCR atingir < 20% da faixa normal ou PaO2: 
FiO2 > 400 (Sat HbO2 alternativo ≥ 95% no ar ambiente). Pacientes com COVID-19 não expostos 
(controles) foram selecionados com os mesmos critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos 83 
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9

pacientes no grupo MP e 90 controles (CTL). O endpoint primário foi alcançado em 19 MP vs. 40 CTL 
(22,9% vs. 44,4%, p = 0,003) [razão de risco ajustada (HR) 0,41; Intervalo de confiança de 95% (IC): 
0,24–0,72], indicando uma redução de 59% no risco de encaminhamento à UTI, VM invasiva ou morte. 
Em particular, a transferência para a UTI foi necessária em 15 MP vs. 27 CTL (18,1% vs. 30,0%, p = 0,07) 
e para VM invasiva em 14 MP vs. 26 CTL (16,9% vs. 28,9%, p = 0,10). O grupo MP teve menos mortes 
(6 vs. 21, FC ajustada = 0,29; IC 95%: 0,12–0,73) e mais dias sem VM invasiva (24,0 ± 9,0 vs. 17,5 ± 
12,8; p = 0,001). O tratamento foi associado à rápida melhoria nos níveis de PaO2: FiO2 e PCR. A taxa de 
complicações foi semelhante nos dois grupos (p = 0,84). Assim, em pacientes com pneumonia grave 
por COVID-19, a administração precoce de tratamento prolongado com MP foi associada a um risco 
significativamente menor de morte (71%) e diminuição da dependência do ventilação mecânica.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, 6/8 critérios foram contemplados. Os autores não 
identificaram fatores de confusão e, por isso, não adotaram nenhuma 
estratégia para lidar com esses. Além disso, apontam que estudos controlados 
randomizados são necessários para confirmar esses achados.

ANAKINRA
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Neste artigo, os autores relatam o caso de um homem de 51 anos com diagnóstico de infecção 
respiratória grave associada ao SARS-CoV-2, refratária ao tratamento antiviral e anti-IL-6 (tocilizumabe), 
que obteve resultado clínico favorável e melhora nos parâmetros laboratoriais após tratamento com 
anti -IL-1 (anakinra). Foi admitido com febre (> 38 °C) e dispneia, após uma semana de evolução dos 
sintomas. O paciente apresentava histórico de DPOC, cirrose hepática e adenocarcinoma do reto. 
Infiltrados bilaterais com padrão de vidro fosco foram observados na radiografia de tórax, indicando 
pneumonia bilateral secundária à infecção por SARS-CoV-2. O diagnóstico de COVID-19 foi confirmado 
por RT-PCR. Foi iniciado tratamento com antibióticos de amplo espectro (ceftriaxona, azitromicina 
e posterior escalada para piperacilina-tazobactam), hidroxicloroquina (HCQ) e lopinavir/ritonavir 
(LPV/r). Devido a necessidade de suporte respiratório, foi iniciado o tratamento com tocilizumabe 
(8 mg/kg a cada 12 h, 2 doses subcutâneas). Dada a ausência de melhora respiratória e persistência 
nas alterações dos exames laboratoriais 48 horas após a administração de tocilizumabe, foi decidida 
a administração de anakinra (dose única total de 100 mg, subcutânea). Posteriormente, o paciente 
apresentou boa evolução clínica, sendo possível a suspensão do suporte ventilatório. O paciente 
recebeu alta hospitalar 14 dias após admissão. Como conclusão, os autores alegam que o bloqueio 
específico da IL-1 (pelo anakinra) poderia ser uma alternativa eficaz no tratamento de pacientes com 
infecção por SARS-CoV-2 que não se beneficiaram de outros tratamentos, como o tocilizumabe.9
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
foram parcialmente descritas. O histórico do paciente foi descrito de forma 
resumida, e não foi apresentado como uma linha do tempo. Não há informação 
sobre eventuais eventos adversos (danos) ou imprevistos após a intervenção. 
Em adição, existe a possibilidade de que o benefício clínico observado após 
administração do anakinra tenha sido influenciado por um possível efeito 
tardio do tocilizumabe. Uma vez que tal efeito não foi avaliado neste paciente, 
recomenda-se cautela na interpretação desses resultados.

PLASMA CONVALESCENTE
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A imunoterapia passiva pela transfusão de plasma convalescente doado por pacientes recuperados 
de COVID-19 pode ser uma opção eficaz para combater o novo coronavírus, especialmente se usado no 
início do curso da doença. Os autores relatam a experiência no uso de plasma convalescente em um centro 
de atendimento terciário em uma cidade de médio porte, que não sofreu um grande surto da doença. 
Foram incluídos pacientes hospitalizados com COVID-19 confirmada, com doença grave ou em risco de 
vida. A doença grave foi definida como a presença de dispneia, frequência respiratória ≥ 30/min, saturação 
de oxigênio ≤ 93%, PaO2/FiO2 < 300, e/ou infiltrado pulmonar > 50% em 24 a 48 horas. O risco de vida 
foi definido como insuficiência respiratória, choque séptico e/ou disfunção ou falha de múltiplos órgãos, 
no momento da transfusão. Os dados e resultados clínicos foram coletados retrospectivamente. Trinta 
e um pacientes foram tratados com plasma convalescente coletado de doadores locais recuperados da 
COVID-19. Dentre eles, 16 (52%) estavam em estado grave e 15 (48%) em risco de morte. Os pacientes 
em risco de morte não eram significativamente diferentes daqueles com doença grave no momento 
da transfusão em relação ao gênero, níveis de IMC, dímero D ou ferritina, mas apresentaram valores 
maiores de proteína C reativa (p = 0,028) e permanência hospitalar mais longa (p = 0,012). O tempo 
médio de internação nesses grupos foi de 9 dias (média de 11,1 ± 6,9 dias e variação de 4–29 dias). A 
mortalidade geral foi de 27% (4/31), mas apenas os pacientes com risco de morte evoluíram para óbito 
(doença grave vs. risco de morte; p = 0,032); 94% daqueles com doença grave, não tiveram piora do 
quadro, assim, evitaram a ida para UTI e ventilação mecânica; 67% dos pacientes com risco de morte 
foram extubados após mediana de 10 dias desde a transfusão de plasma. A maioria dos pacientes 
teve uma rápida diminuição de suas necessidades de suporte ventilatório no dia 7 ou após o dia da 
transfusão de plasma convalescente. Os autores concluem que os resultados demonstram que o plasma 
convalescente está associado à redução das necessidades ventilatórias em pacientes com COVID-19 
grave e em risco de morte, mas parece ser mais benéfico quando administrado no início do curso da 
doença, quando os pacientes tem potencial de evoluir para doença grave.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 6 
de 10 critérios foram atendidos. Não há menção se a inclusão dos casos foi 
completa e consecutiva. Além disso, os autores relataram superficialmente as 
informações demográficas e clínicas dos incluídos. Poderiam ter adicionado 
informações como idade, etnia e detalhar quais os medicamentos que estavam 
sendo administrados nos pacientes durante a internação, pois esta informação 
é relevante para a interpretação dos resultados sobre a melhora dos pacientes 
em relação ao plasma convalescente.

TOCILIZUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nesta série de casos, os autores relatam a experiência com o uso de tocilizumabe em pacientes com 
pneumonia grave causada por SARS-CoV-2. Os incluídos foram pacientes que apresentavam pneumonia 
por SARS-CoV-2 (confirmado) e saturação de oxigênio < 90%. Foram avaliados os parâmetros clínicos, 
necessidade de oxigênio, uso de vasopressores, perfis de citocinas e níveis de proteína C reativa (PCR), 
antes e até 27 dias após a administração de tocilizumabe. Um total de 27 pacientes consecutivos 
receberam uma dose única de 400mg do medicamento. Desses, 21 estavam em ventilação mecânica 
(VM) no dia da administração e 6 estavam recebendo suplementação de oxigênio por cânula nasal. 
A maioria eram do gênero masculino (85%) e tinha mediana de idade de 63 anos (IQR: 51–75 anos); 
nenhum era fumante e 17 (63%) tinham comorbidades, sendo hipertensão a mais comum (12/17; 71%). 
Todos receberam azitromicina e 26/27 receberam hidroxicloroquina. Sete pacientes também foram 
incluídos em um estudo duplo-cego, controlado por placebo que investigava o uso do remdesivir. Dos 21 
pacientes que estavam em VM no momento da administração do tocilizumabe, 15 foram extubados em 
tempo médio de 8 dias após o tocilizumabe (IQR: 4–10 dias). Nove pacientes receberam alta hospitalar, 
em média, 14 dias após o tocilizumabe (IQR: 9–16 dias). A citocina predominante nos pacientes foi IL-6 
com níveis significativamente mais altos em comparação com outras citocinas (média 356,07 ± 616 pg/
mL, normal 0–5 pg/mL, p < 0,001). Foram observadas reduções significativas na concentração de PCR 
em 72 horas após a administração de tocilizumabe (pré-tocilizumabe: mediana 160 mg/L, IQR: 89–235; 
pós-tocilizumabe: mediana 20 mg/l; IQR: 12–30; p < 0,001). A administração de tocilizumabe resultou 
em redução significativa da temperatura corporal em 24 horas (pré-tocilizumabe: mediana: 101°F, IQR: 
100–103°F; pós-tocilizumabe: mediana: 98,3°F; IQR: 98–99°F; p < 0,001). Um paciente desenvolveu 
trombocitopenia nove dias após a administração de tocilizumabe. Embora, outras causas possam estar 
envolvidas com esse evento, não se pode excluir a possibilidade de associação com o medicamento. Duas 
mortes ocorreram, mas não foram associadas ao tocilizumabe. Os autores concluem que a medicação 
pode levar à melhora clínica, recuperação de insuficiência respiratória e prevenção de morte. Apesar 
desses resultados serem encorajadores, é necessário aguardar os resultados de estudos controlados 
por placebo que já estão em andamento.11
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
9 de 10 critérios foram atendidos. Apesar dos autores mencionarem que a 
inclusão foi consecutiva, não relatam se foi completa. Cabe destacar que, neste 
estudo, os pacientes também receberam outras terapias experimentais para 
o tratamento da COVID-19, dificultando a associação dos resultados positivos 
obtidos ao tocilizumabe.

RUXOLITINIBE
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

A motivação dos autores foi verificar se a inibição das Janus quinases (JAK) poderia reverter a 
síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na COVID-19. Trata-se de relato de caso de mulher asiática de 
65 anos com SRAG induzida por COVID-19 e tratada, com sucesso, com ruxolitinibe. Apresentava dispneia 
progressiva e febre por 3 dias. Embora não houvesse doença preexistente, seu desconforto respiratório 
se deteriorou rapidamente e ela teve que ser intubada 3 horas após chegar à sala de emergência. 
A tomografia computadorizada do tórax revelou extensas opacidades e consolidações bilaterais em 
vidro fosco. A paciente foi transferida para a UTI. A infecção por SARS-CoV-2 foi confirmada por PCR. As 
investigações laboratoriais iniciais não revelaram anormalidades, exceto uma linfopenia e níveis elevados 
de LDH, ferritina e IL-6 e troponina I altamente sensível, parâmetros que sugerem um curso clínico adverso. 
Doze horas depois, o estado respiratório deteriorou-se. Para atingir uma pressão de perfusão adequada, 
a noradrenalina foi iniciada em 4–16 μg/min. O posicionamento prona foi realizado. Como se suspeitava 
de uma superinfecção bacteriana devido ao agravamento das trocas gasosas, leucocitose e aumento 
substancial de PCR e procalcitonina, iniciou-se o tratamento antibiótico com meropenem. Dentro de 
algumas horas, os valores de NT-proBNP e TNI aumentaram substancialmente e uma disfunção ventricular 
esquerda grave foi diagnosticada. O prognóstico geral foi considerado muito ruim. Foi iniciado um 
tratamento experimental com 10 mg de ruxolitinibe, por sonda nasogástrica. Paralelamente, o tratamento 
padrão foi continuado. Durante os dias seguintes, a oxigenação melhorou, facilitada pela sedação com 
dexmedetomidina, propofol e sufentanil. No dia 8 após a admissão na UTI, foi realizada traqueotomia 
dilatacional percutânea e a paciente foi desmamada intermitentemente do respirador a partir do dia 10. 
Os níveis de IL-6 e ferritina voltaram ao normal. A decisão de tratar a paciente com ruxolitinibe para inibir 
as JAKs foi baseada no conhecimento atual da fisiopatologia da COVID-19, que se pensa ser mediado por 
uma resposta inflamatória de citocinas e, portanto, é muito provável que envolva a sinalização de JAK. 
Os autores concluíram que, ao bloquear as JAK1/2-quinases, as consequências do dano inflamatório do 
tecido pulmonar poderiam ser diminuídas. Os autores especulam que a inibição do JAK1/2 contribuiu 
para o curso clínico favorável. O achado pode ter implicações para a busca contínua de terapia ideal para 
pacientes que sofrem de COVID-19 grave.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
5 de 8 critérios foram atendidos. As limitações do relato de caso foram: não 
descrever as características demográficas da paciente; não descrever seu 
caso como uma linha no tempo, nem descrever com detalhes sua condição 
pós intervenção.
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DEXAMETASONA
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo, os autores descrevem uma série de 21 pacientes que testaram positivos para 
SARS-CoV-2 e foram tratados com um curso curto de dexametasona (4 mg três vezes ao dia por 
dois dias, seguido por 4 mg duas vezes ao dia por dois dias e 4 mg uma vez ao dia por dois dias), 
isoladamente ou combinado com outras terapias. A maioria dos pacientes eram do sexo masculino 
(61,9%), com idade média de 60 (± 15) anos e as comorbidades mais comuns foram hipertensão 
(61,9%) e a diabetes mellitus (38,09%). Os níveis médios da proteína C reativa (PCR) no momento da 
admissão eram de 129,52 ± 72,05 mg/L. No momento da alta, os níveis médios foram de 40,73 ± 49,28 
mg/L. Houve uma redução de 77,98% nos níveis máximos de PCR após o início da dexametasona. 
Nenhum paciente foi transferido para a UTI ou apresentou insuficiência respiratória necessitando de 
ventilação mecânica. No entanto, um paciente teve o tratamento com dexametasona interrompido 
devido à hiperglicemia. Dos 21 pacientes que foram admitidos no hospital, 15% receberam alta 
com uma média de 7,8 dias, quatro pacientes receberam alta para instalações de reabilitação e dois 
pacientes permaneceram hospitalizados por conta de hipóxia persistente. Em conclusão, os autores 
relatam que o início oportuno da dexametasona de curta duração, uma intervenção de baixo custo 
e risco relativamente baixo, pode ajudar a prevenir a progressão da insuficiência respiratória em 
pacientes com doença moderada a grave e ajudar a acelerar a recuperação.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 9/10 
critérios foram contemplados. Neste estudo, os pacientes não foram descritos 
consecutivamente. Apesar dos resultados positivos encontrados pelos autores, o 
tamanho amostral impede a extrapolação dos achados. São necessários mais estudos 
para confirmar a eficácia e segurança dessa terapia no tratamento da COVID-19.

LOPINAVIR/RITONAVIR
AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE RISCO-BENEFÍCIO \ REINO UNIDO

Um dos principais objetivos deste estudo foi fornecer uma plataforma para uma avaliação 
sistemática dinâmica de risco-benefício. A exposição de interesse foi o tratamento com lopinavir-
ritonavir (L/r) na COVID-19 grave em comparação com o padrão de tratamento, placebo ou outros 
tratamentos. Uma pesquisa bibliográfica foi realizada para identificar artigos revisados ??por 
pares que relatam resultados clínicos. Em seguida, dois clínicos construíram uma árvore de valor 
e classificaram os principais benefícios e riscos, em ordem de importância clínica considerada. Em 
comparação com o padrão de atendimento, foram identificados dados para vários benefícios e riscos 
importantes para o L/r: o tempo para melhora clínica não foi significativamente diferente para o L/r 
em comparação com o padrão de tratamento (taxa de risco 1,31, intervalo de confiança de 95% 0,95-
1,80). De um estudo, houve menos casos de síndrome do desconforto respiratório agudo com L/r em 
comparação com o padrão de atendimento (13% vs. 27%). Também pareceu haver menos eventos 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



14

adversos graves com L/r (20%) versus padrão de tratamento (32%). Os autores concluem que, com 
base nos dados atualmente disponíveis, não houve benefício claro para o uso de lopinavir-ritonavir 
em comparação com o padrão de tratamento na COVID-19 grave. Os dados de risco sugeriram uma 
possível diminuição de eventos adversos graves. Globalmente, o perfil benefício-risco do lopinavir-
ritonavir na COVID-19 grave não pode ser considerado positivo, até que outros dados de eficácia e 
efetividade estejam disponíveis.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para a avaliação deste tipo de estudo. Em leitura 
crítica, a metodologia criada para a avaliação fornece dados rápidos que podem 
ser usados para a tomada de decisões. Como limitação do estudo, os autores 
mencionam que há uma escassez relativa de dados, uma vez que estudos 
clínicos avaliando L/r ainda estão em andamento. Além disso, a qualidade 
dos estudos não foi considerada na avaliação pela ferramenta, apesar de só 
terem incluído artigos revisados por pares. Ademais, a avaliação de riscos e 
benefícios é feita por avaliação médica, o que pode levar a um alto risco de viés 
na interpretação dos resultados, já que cada profissional pode ter uma opinião 
ou vivência distinta do outro.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04448119/Canadá Antiviral  Favipiravir Placebo Ainda não recrutando 25/06/2020 Appili Therapeutics Inc.; 
MOUNT SINAI HOSPITAL; 
Applied Health Research 
Centre; Sunnybrook Health 
Sciences Centre; University 
Health Network, Toronto; 
University of Toronto

2 NCT04447404/EUA Medicamento para 
hepatite alcoólica

DUR-928 Placebo Recrutando 25/06/2020 Durect

3 NCT04449380/Itália Imunomodulador Interferon-beta-1a Tratamento padrão Ainda não recrutando 26/06/2020 IRCCS San Raffaele

4 NCT04447781/Coréia 
do Sul

Vacina  INO-4800 Placebo Ainda não recrutando 25/06/2020 International Vaccine 
Institute; Coalition for 
Epidemic Preparedness 
Innovations; Inovio 
Pharmaceuticals

5 NCT04448756/EUA Imunomodulador M5049 Placebo Ainda não recrutando 26/06/2020 EMD Serono Research & 
Development Institute, Inc.; 
Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany; EMD Serono

6 NCT04447469/EUA Produto biológico Mavrilimumab Placebo Ainda não recrutando 25/06/2020 Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

7 NCT04449276/
Alemanha

Vacina CVnCoV Vaccine Placebo Recrutando 26/06/2020 CureVac AG; Coalition for 
Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI)

8 NCT04447235/Brasil Antiparasitário e 
antihipertensivo

Ivermectina e losartana Placebo Ainda não recrutando 25/06/2020 Instituto do Cancer do 
Estado de São Paulo

9 NCT04447534/Egito Antimalárico e 
suplemento de dieta

Cloroquina e zinco Cloroquina Recrutando 25/06/2020 Tanta University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



28

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).
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104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

105 18/06/20 Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em prossionais de saúde Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

106 18/06/20 Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia e Segurança de Acalabrutinibe com os Melhores 
Cuidados de Suporte Versus os Melhores Cuidados de Suporte em Participantes de Pesquisa 
Hospitalizados com COVID-19.

Associação Beneficente Síria – São Paulo (SP)

107 18/06/20 Utilização da enoxaparina em dose anticoagulante em pacientes hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave por COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

108 18/06/20 Estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar 
a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 
- DARE19

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein

109 22/06/20 Estudo multicentrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
ambulatoriais com COVID 19

Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz)

110 22/06/20 Efetividade terapêutica do plasma de convalescente de COVID-19 produzido pelo HEMOPE: Um 
ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco – FCM/UPE

111 22/06/20 Uso de plasma convalescente em portadores de COVID-19 Secretaria Estadual de Saúde de Goiás Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz (SES 
– GO/Hemogo)

112 22/06/20 Uso de ANTI-IL17 em pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a 
COVID-19

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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113 22/06/20 Estudo Randomizado Duplo-cego de Ruxolitinibe em pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo por SARS-COV-2

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

114 22/06/20 Estudo de Fase 2, Multicêntrico, Prospectivo, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo 
para Avaliar a Segurança e a Eficácia de ANG-3777 em Pacientes Hospitalizados com Pneumonia por 
COVID-19 Confirmada.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°60

BUSCA REFERENTE AOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 17 ARTIGOS E 4 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências: 
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VACINA - OXFORD
ARTIGO DE OPINIÃO \ BRASIL

Os desenvolvedores de vacinas da Universidade de Oxford começaram a testar seu candidato a 
vacina para COVID-19 em vários países, na esperança de aumentar a chance de determinar a eficácia. 
Sarah Gilbert, professora de vacinologia que lidera o projeto, disse que agora o Reino Unido tem baixa 
transmissão e isso significam que há pouca chance de determinar a eficácia da vacina no país. Neste 
momento, Brasil, África do Sul e dos EUA iniciam os testes. A equipe de Gilbert está usando um vetor 
adenoviral que teve alguns de seus genes removidos. De acordo com a pesquisadora: Isso significa 
que, apesar de infectar a pessoa, ela não pode se espalhar pelo corpo, por isso é muito seguro. “O 
que fazemos é retirar o gene da proteína spike do coronavírus e colocá-lo no adenovírus. Depois de 
vacinar alguém, o adenovírus entra no corpo e produz a proteína spike e causa uma infecção na célula 
que atingiu. Isso alerta o sistema imunológico a direcionar a resposta do anticorpo e das células T 
contra a proteína. Então, quando essa pessoa entrar em contato com o coronavírus no futuro, ela terá 
anticorpos, uma resposta de células T citotóxicas, poderá reconhecer as primeiras células infectadas 
e destruí-las para impedir que ela se espalhe ainda mais.” O candidato a vacina já foi licenciado pela 
empresa farmacêutica AstraZeneca. Gilbert acrescentou que todas as formas diferentes possíveis de 
fabricar uma vacina estavam sendo exploradas em todo o mundo. Estamos arriscando tudo, explicou 
ela. “Além dos adenovírus, as pessoas estão usando os vírus da varíola de maneira semelhante. 
Existem vacinas de DNA e de RNA. Todas essas tecnologias estão usando o mesmo gene da proteína 
spike. Também estamos vendo as formas mais tradicionais de desenvolvimento de vacinas sendo 
aplicadas, como uma versão inativada do SARS-CoV-2 e uma versão viva atenuada.” Atualmente, mais 
de 125 vacinas em potencial estão em testes pré-clínicos. Até agora, apenas três candidatos atingiram 
os testes da fase III, incluindo a vacina da Universidade de Oxford. Outra vacina (com vírus inativado) 
na fase III, desenvolvida pela empresa chinesa estatal Sinopharm, também deve ser testada em outro 
país - desta vez nos Emirados Árabes Unidos - devido à falta de casos na China.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion , 
6 de 6 critérios foram atendidos. O relatório traz a perspectiva da coordenadora 
do projeto da vacina de Oxford sobre a necessidade da rápida comprovação da 
eficácia e da imunogenicidade a vacina proposta, visto que isso pode auxiliar 
outros desenvolvedores de vacinas a compreender melhor seus produtos e se 
terão potencial de eficácia.

VACINAS
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Neste documento institucional, a Organização Mundial da Saúde traz um levantamento de 
vacinas que atualmente estão em desenvolvimento para a COVID-19. Nesta última atualização, a OMS 
reporta que há 17 vacinas em fase clínica e 132 em fase pré-clínica, 149 candidatas a vacinas no total. 
A vacina ChAdOx1-S, da University of Oxford/AstraZeneca, se encontra na fase 3 de avaliação. As 
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4

seguintes vacinas estão em fase 1 e 2: vetor de adenovírus tipo 5 da CanSino Biological Inc./Instituto 
de Biotecnologia de Pequim; mRNA de LNP encapsulado da Moderna/NIAID; Inativada do Instituto de 
Produtos Biológicos de Wuhan/Sinopharm; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/
Sinopharm; Inativada com adjuvante de vacinas Alum do Sinovac; Vacina de nanopartículas de 
glicoproteína com SARS-CoV-2 recombinante com matriz M da Novavax; 3 LNP-mRNAs do BioNTech/
Fosun e Pharma/Pfizer. As seguintes vacinas estão em fase 1: Inativada do Institute of Medical 
Biology, Chinese Academy of Medical Sciences; Vacina de plasmídeo de DNA por eletroporação da 
Inovio Pharmaceuticals; Vacina de DNA (GX-19) da Genexine Consortium; Vacina de vetor viral não 
replicante do Instituto de pesquisa Gamaleya; Vacina da subunidade proteica spike trimérica nativa da 
Clover Biopharmaceuticals/GSK/Dynavax; vacina de proteína recombinante adjuvante (RBD-Dimer) 
da Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences; 
LNP-nCoVs.aRNA da Imperial College London; vacina de mRNA da Curevac, e por fim, vacina de mRNA 
da Academia de Ciências Militares do Exército de Libertação Popular (PLA)/Walvax Biotech.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de levantamento das vacinas para COVID-19 em 
desenvolvimento no mundo, atualizado regularmente.

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA
REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE \ FRANÇA

No contexto da pandemia e da urgência por um tratamento, foi realizada uma metanálise para 
avaliar os efeitos dos derivados da cloroquina contra o SARS-CoV-2 em grupos de pacientes com a 
COVID-19 em comparação com grupos de pacientes que não receberam derivados de cloroquina. As 
evidências selecionados foram de estudos clínicos, incluindo ensaios baseados na análise de um grande 
volume de dados de registros eletrônicos (big data), estudos com a cloroquina ou hidroxicloroquina 
em monoterapia, bem como a associação com a azitromicina (HCQ/AZ). Avaliou-se os estudos em 
que os autores tiveram potenciais conflitos de interesse e sem estes. Foram incluídos 20 estudos na 
análise, 105.040 pacientes (19.270 pacientes tratados com derivados de cloroquina e destes, 11.247 
estavam em uso da combinação com um macrolídeos. Em oito estudos, os pacientes usaram a terapia 
combinada (HCQ/AZ) e quatro ensaios clínicos randomizados (ECRs) foram incluídos nesta análise. 
Dos resultados, obteve-se que o conflito de interesse está associado aos estudos “big data” (3/5 vs. 
1/15, p < 0,05) e com uma direção negativa do efeito do tratamento,contra,ou seja, nenhuma das 
comparações foi relatada como resultado favorável significativo e/ou pelos menos uma comparação 
tenha reportado um desfecho deletério significativo. (p < 0,05). Dos estudos clínicos, em três de 
quatro ECRs foram observados efeitos favoráveis significativos para tais desfechos: duração da tosse 
(n = 2) (Odds ratio (OR), 0,19, 95% de intervalo de confiança 0,09–0,42, I2 = 0%, p = 0,0003), duração 
da febre (n = 3, 0,11, 0,01–0,90, I2 = 91%, p = 0,039), cura clínica (n = 3, 0,21, 0,05–1,0, I2 = 81%, 
p = 0,0495), óbito (n = 4, 0,32, 0,19–0,52, I2 = 0%, p = 4,1 x 10–6). Uma tendência para o desfecho 
“morte ou transferência na UTI” também foi observada (n = 3, 0,29, 0,08–1,10, p = 0,069 - I2 = 85%), 
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5

com uma estimativa pontual muito semelhante à observada no resultado da mortalidade (0,3 ou seja, 
uma redução de 3 vezes no risco de transferência e/ou morte na UTI). Quando avaliado o tempo de 
infecção viral persistente, foram incluídas 10 comparações com um efeito favorável significativo (n = 
10, estimativa pontual de 0,43, 0,20-0,92, I2 = 75%, p < 0,001). Quando avaliado o uso da HCQ/AZT, 
um efeito favorável foi observado na duração da tosse (n = 1, estimativa pontual 0,12, p = 0,001), 
duração da febre (n = 2, 0,05, p = 0,002), cura clínica (n = 2, 0,48, p = 0,022), níveis de proteína C 
reativa (n = 1, 0,55, p = 0,045), níveis de interleucina-6 (n = 1, 0,43, p = 0,002) e óbito (n = 3, 0,31, 
p < 0,001). Curiosamente, o efeito não era mais significativo para o tempo de infecção viral persistente 
(n = 7, 0,51, 0,20–1,33, p = 0,17). Os autores concluem que, a partir dos resultados desta metanálise, 
foi identificada uma tendência favorável ao benefício dos derivados da cloroquina no tratamento dos 
pacientes com a COVID-19, permitindo uma recomendação de grau I para seu uso contra a doença.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 06/16 critérios foram atendidos. Algumas limitações no estudo foram 
observadas, tais como: não estava claramente descrito se os métodos de 
busca e seleção dos artigos foram planejados antes do início do estudo; não 
está claramente descrito que a seleção dos artigos foi realizada por pares, bem 
como a extração dos dados; os estudos excluídos, assim como a justificativa 
da exclusão, durante a revisão e seleção dos artigos não foram claramente 
demonstrados; os autores não expõem a população, intervenção, comparador, 
desfechos e desenhos dos estudos incluídos na metanálise; embora descrevam 
as fragilidades dos estudos clínicos e dos “big data”, não utilizam ferramentas 
a fim de mensurar o grau de evidência que estes estudos apontam; não 
descrevem as fontes financiadoras dos estudos incluídos e o documento 
suplementar não estava disponível para consulta; alta heterogeneidade estava 
presente na avaliação de alguns desfechos, mas estes não foram claramente 
discutidas pelos autores e por fim não discorrem sobre o viés de publicação de 
seus achados.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA
MINIREVISÃO \ REINO UNIDO

Trata-se de uma minirevisão sobre ototoxicidade da cloroquina e hidroxicloroquina, bem como a 
discussão de possíveis implicações para sobreviventes de COVID-19. Realizou-se pesquisa sistemática 
nas plataformas Medline e EMBASE em março e abril de 2020. Onze publicações foram identificadas. O 
ano de publicação variou de 1954 a 2015. Havia 7 relatos de casos, 2 estudos observacionais, 1 estudo 
de caso-controle e 1 revisão. O tamanho da amostra variou de 1 a 74 participantes. Dez pacientes 
(8 adultos e 2 crianças) em 6 publicações apresentaram audiograma anormal ou relataram perda 
auditiva após o tratamento com cloroquina. Três em cada dez casos apresentaram perda auditiva 
neurossensorial temporária após o tratamento com cloroquina que melhorou após a interrupção 
do medicamento. Um estudo observacional prospectivo em 2015 concluiu que os efeitos ototóxicos 
da cloroquina em doses regulares para o tratamento da malária (1,2 g por dia,durante 3 dias) eram 
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6

totalmente reversíveis. A perda auditiva neurossensorial após a cloroquina em uma menina de 6 
anos foi parcialmente reversível após a administração de prednisolona. No entanto, perda auditiva 
neurossensorial grave permanente foi relatada em 2 casos. Além disso, a lesão coclear induzida 
por cloroquina reversível foi detectada em 13 dos 70 pacientes, apesar dos resultados normais do 
audiograma em tom puro. Zumbido foi relatado concomitantemente com perda auditiva persistente 
em 1 caso. Desequilíbrio foi relatado em 3 casos. Embora não houvesse diferença nos limiares auditivos 
entre crianças que foram e não foram expostas à cloroquina durante a gestação, houve três relatos 
de efeitos intra-uterinos da cloroquina associados a desenvolvimento cocleovestibular anormal em 
recém-nascidos. Seis relatos de casos descrevendo efeitos ototóxicos associados à hidroxicloroquina 
foram identificados, com ano de publicação variando de 1998 a 2018. A perda auditiva neurossensorial 
foi identificada após o tratamento com hidroxicloroquina em cinco adultos e duas crianças (reversível 
ou irreversível). O início da perda auditiva após o tratamento com hidroxicloroquina variou de 
1 mês a vários anos. Zumbido também foi relatado concomitantemente com perda auditiva em 2 
casos. Publicações recentes têm chamado a atenção para os possíveis benefícios da cloroquina e 
hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19. É importante conscientizar sobre a possibilidade de 
ototoxicidade em sobreviventes de COVID-19 tratados com esses medicamentos. Relatos de pacientes 
de perda auditiva, zumbido ou desequilíbrio devem ser observados.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 5 de 16 critérios foram atendidos, sendo que 3 não foram aplicáveis, 
pois não foi realizada metanálise. Limitações incluem: falta de protocolo do 
estudo; justificativa de estudos escolhidos; não realização de seleção e extração 
dos estudos em duplicatas. Ademais, não houve lista de estudos excluídos, 
avaliação da qualidade e financiamento dos estudos individuais, e discussão da 
heterogeneidade entre os estudos.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE PROSPECTIVA \ FRANÇA

O objetivo deste estudo foi avaliar as variações do intervalo QT em pacientes hospitalizados 
com COVID-19 tratados com hidroxicloroquina (HCQ) e azitromicina (AZC). Em seguida, os autores 
compararam a precisão das medidas de QT feitas manualmente versus medição automatizada. Todos 
os pacientes possuíam infecção respiratória do trato inferior (IRTI), confirmada por tomografia do tórax, 
e RT-PCR positivo para infecção por SARS CoV-2, contudo, nenhum necessitou de internação em UTI 
ou ventilação mecânica. Antes do início da terapia, um eletrocardiograma de 12 derivações (ECG) de 
linha de base foi enviado eletronicamente ao departamento de cardiologia para análise automatizada 
e manual do QT. Dois dias após o início da terapia com HCQ + AZC, um novo ECG foi enviado aos 
cardiologistas, e novamente analisado, tanto manualmente, quanto de forma automatizada. De 
acordo com o protocolo institucional (Hospital Universitário de Pasteur), o tratamento com HCQ/AZT 
só foi iniciado se QTc basal ≤ 480 ms e concentração de potássio > 4,0 mmol/L. Em um mês (24/03 
a 20/04/20), 73 pacientes foram incluídos no estudo (idade média de 62 ± 14 anos, sexo masculino 
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7

67%). Dois dos 73 pacientes (2,7%) não eram elegíveis para o início do tratamento com HCQ/AZC (QTc 
? 500ms). Os autores informaram que as medições automatizadas de QTc revelaram boa precisão em 
comparação com as medições manuais de QTc. De acordo com a aferição automatizada, o QTc médio 
basal foi de 415 ± 29 ms, e prolongado para 438 ± 40 ms após 48 horas de terapia combinada (HCQ/
AZC). O tratamento teve que ser interrompido devido ao prolongamento significativo do QTc em 2 de 
71 pacientes (2,8%). Durante a internação, quase nenhum paciente (exceto um) apresentou síncope, 
torsade de pointe (TdP) ou parada cardíaca em tratamento com HCQ/AZC. Não foram observadas 
arritmias com risco de vida induzidas pelos fármacos estudados, nem morte. Os autores informaram 
que, nesta população específica de pacientes internados com infecção do trato respiratório inferior 
devido à COVID-19, o tratamento com HCQ/AZC não pôde ser iniciado ou teve que ser interrompido 
em menos de 6% dos casos. Como conclusão, os autores relataram que observaram um bom perfil 
de segurança do tratamento com HCQ/AZC em pacientes hospitalizados com ITRI devido à infecção 
por SARS-CoV-2.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies , 
6/11 critérios foram atendidos. Não há informação se fatores de confusão foram 
identificados, nem se estratégias para lidar com esses possíveis fatores foram 
utilizadas nas análises. ECG foram realizados antes da terapia e dois dias após 
o início da combinação HCQ/AZC. Contudo, o tratamento durou até 10 dias, 
e não há informações sobre dados de ECG após 48h do início do tratamento. 
Ou seja, o tempo de seguimento pode não ter sido suficientemente longo 
para a observação completa do desfecho (prolongamento do intervalo QT). 
Em adição, não foi informado se todos os pacientes completaram o tempo de 
acompanhamento, nem se estratégias para lidar com perdas de seguimento 
foram utilizadas. Como limitações adicionais, os próprios autores informaram 
que trata-se de um estudo monocêntrico, que incluiu um número limitado 
de pacientes internados com infecção respiratória do trato inferior devido à 
COVID-19. Destacaram que, de acordo com o decreto do Ministério da Saúde 
francês publicado em 26 de março de 202, a administração de HCQ foi restrita 
exclusivamente a pacientes hospitalizados com infecção grave e COVID-19 
altamente sintomática. Por este motivo, pacientes ambulatoriais foram 
excluídos deste estudo, o que impede a generalização destes resultados para 
essa população de pacientes.

HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA
COORTE RETROSPECTIVA \ FRANÇA

O estudo coletou dados de 3 de março a 27 de abril) de 3.737 pacientes com COVID-19, incluindo 
3.119 (83,5%) tratados com hidroxicloroquina e azitromicina (HCQ-AZ) na dose de 200mg de HCQ 
oral, três vezes ao dia por 10 dias e 500mg de AZ oral no dia 1, seguidos por 250mg diários por 
quatro dias, respectivamente, por pelo menos três dias, e 618 (16,5%) pacientes tratados com outro 
regime (somente HCQ ou AZ, HCQ-AZ por menos de três dias ou sem HCQ e sem AZ). Ceftriaxona 
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8

ou ertapenem foram incluídos no regime para pacientes com pneumonia e/ou pontuação NEWS ≥ 5 
(escore de gravidade). O tratamento padrão incluiu suplementação sistemática de oxigênio quando 
necessário e anticoagulação preventiva. A eficácia clínica do HCQ-AZ para pneumonia foi avaliada 
em 72h da administração. Os desfechos foram óbito, transferência para unidade de terapia intensiva 
(UTI), 10 ou mais dias de hospitalização e depuração viral. Entre os 3.737 incluídos, a idade média 
foi de 45,3 anos (desvio padrão (dp), 16,8) e 1.704 (45,6%) eram do gênero masculino. Quanto ao 
tratamento, 3.119 (83,5%) receberam HCQ-AZ por pelo menos 3 dias. Entre os 618 com outros 
tratamentos, 218 receberam HCQ-AZ por menos de 3 dias (35,3%), 137 somente AZ (22,2%), 101 
somente HCQ (16,3%) e 162 não receberam nenhum medicamento (26,2%). A maioria dos pacientes 
(3.507, 93,8%) tiveram bom desfecho clínico, enquanto 230 (6,2%) tiveram um desfecho ruim (67 
foram transferidos para UTI (1,8%), 35 morreram (0,9%) e 197 internação hospitalar ≥ 10 dias (5,3%)). 
O tratamento com HCQ-AZ foi associado a uma diminuição do risco de transferência para UTI ou 
morte (razão de risco (HR) 0,18, 0,11–0,27), diminuição do risco de hospitalização ≥ 10 dias (razão de 
chances IC95% 0,38 0,27–0,54) e menor tempo para depuração viral (tempo para PCR negativo: HR 
1,29 1,17–1,42). O prolongamento do intervalo QTc (> 60ms) foi observado em 25 pacientes (0,67%), 
levando à interrupção do tratamento em 12 casos. Não foram observados casos de torsade de pointes 
ou morte súbita. Para os autores, os resultados sugerem que o tratamento precoce de pacientes com 
COVID-19, com pelo menos 3 dias de HCQ-AZ, levam a um resultado clínico significativamente melhor 
e a uma redução mais rápida da carga viral do que outros tratamentos.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort 
Studies, 5 de 11 critérios foram atendidos. As limitações do estudo foram: 
os pacientes não foram incluídos em grupos perfeitamente homogêneos em 
relação à demografia, condições clínicas no momento da admissão; a alocação 
não foi aleatorizada, sendo de acordo com o estado clínico dos pacientes e 
contraindicações aos medicamentos, ou preferência dos pacientes em relação 
às opções terapêuticas; as terapêuticas que compunham o grupo “outros” 
tratamentos era bastante distintas; a maioria dos pacientes apresentavam 
COVID-19 leve e a minoria de pacientes tinham doença grave; o início do 
tratamento não foi o mesmo para todos os pacientes; alguns dados não foram 
documentados para todos os incluídos; o tempo de coleta de dados pode 
não ter sido suficiente para avaliação dos desfechos de todos os pacientes, 
principalmente de mortalidade; e, por fim, os autores não declararam fatores 
de confusão ou mesmo estratégias utilizadas para lidar com os mesmos.

BLOQUEADORES DO SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA
COORTE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E ESPANHA

Este estudo teve como objetivo determinar se a exposição a iECAs/BRA está associada a aumento 
da suscetibilidade à COVID-19. Identificou-se pacientes em prontuários eletrônicos dos Estados Unidos 
e da Espanha nas bases: Data warehouse da Columbia University Irving Medical Center (CUIMC); Banco 
de Dados de Sistemas de Informação para Pesquisa em Atenção Básica (SIDIAP); Banco de dados do 
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9

Departamento de Assuntos dos Veteranos dos EUA (VA-OMOP). As exposições de interesse foram 
medicamentos anti-hipertensivos: iECAs, BRA, bloqueadores dos canais de cálcio diidropiridínicos 
(CCBs) e tiazida ou diuréticos do tipo tiazida (THZs), definidos separadamente como 1) monoterapia 
ou 2) monoterapia com outros anti-hipertensivos ou terapia combinada (combinação). Um total 
de 363.785 pacientes hipertensos expostos à monoterapia com iECA/BRA foram comparados com 
248.915 usuários de monoterapia com CCB/THZ, contribuindo com 121.213 e 81.261 pessoas/ano de 
acompanhamento, respectivamente. A incidência geral do diagnóstico de COVID-19 entre monoterapia 
foi de 5,6 versus 4,8 por 1.000 entre usuários de iECA/BRA e CCB/THZ, respectivamente. O tamanho 
da coorte de pacientes e as taxas de incidência de diagnóstico correspondentes foram: 268.711 e 5,6 
por 1.000 pessoas-ano para usuários de monoterapia com iECA e 92.485 e 5,1 por 1.000 pessoas-
ano para monoterapia com BRA, quando comparados aos usuários de monoterapia com CCB/THZ ou 
entre si. No SIDIAP, o risco de diagnóstico de COVID-19 não foi diferente entre os usuários de iECA/
BRA em comparação ao uso de CCB/THZ com estratificação de escore de propensão (HR = 1,02, IC 
95%: 0,86–1,21 para monoterapia e HR = 1,06, IC 95%: 0,92–1,24 com uso combinado). As taxas de 
risco correspondentes no VA-OMOP foram HR = 0,91 (IC 95%: 0,71–1,17) e HR = 0,98 (IC 95%: 0,81–
1,18). Os HRs correspondentes para CUIMC foram HR = 0,67 (IC 95%: 0,20–2,20) e HR = 2,36 (IC 95%: 
0,98–5,68). Não foi observada associação significativa entre a hospitalização por COVID-19 com o uso 
de iECA/BRA comparado ao uso de CCB/THZ. Da mesma forma, não foram observadas associações 
com o risco de pneumonia, nem com o risco de sepse com nenhuma comparação de medicamentos. 
Neste estudo, com mais de 1 milhão de pacientes hipertensos, não foi observado um aumento claro 
do risco de diagnóstico de COVID-19, hospitalização ou complicações associadas ao uso ambulatorial 
de iECA ou BRA. Os autores concluem que os pacientes não devem interromper a terapia com iECA ou 
BRA, apesar dos mecanismos anteriormente postulados de aumento do risco de COVID-19.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9 de 11 critérios foram atendidos. As limitações do estudo se referem a falta de 
menção à perda de seguimento e de estratégias para lidar com essa situação. 
No mais, trata-se de um estudo de coorte robusto que usou modelagem do tipo 
escore de propensão para minimizar fatores de confundimento.

HEPARINA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

A resistência à heparina é um fenômeno incomum. Esse fenômeno raro está sendo comumente 
observado em pacientes com COVID-19 em estados de hipercoagulação. Neste artigo, os autores 
descrevem o caso de um paciente, homem de 67 anos, com COVID-19 confirmada por RT-PCR, e 
isquemia aguda, que desenvolveu resistência à heparina. O paciente se apresentou à emergência 
com febre (37,8°C) e sintomas respiratórios leves. Após o diagnóstico de COVID-19, ele foi enviado 
para casa para ser tratado com hidroxicloroquina (HCQ) e azitromicina (AZC). Cinco dias depois, ele foi 
internado com piora da astenia e febre, edema generalizado, frequência respiratória de 32 resp/min, 
auscultação pulmonar e imagens de TC do tórax alteradas, e SaO2 de 87%. Apresentou valores elevados 
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de proteína C reativa (PCR), dímero-D e fibrinogênio. Foi iniciada ventilação não invasiva e tratamento 
com ceftriaxona e enoxaparina (6,000 anti-Xa IU), uma vez ao dia, como profilaxia antitrombótica. Três 
dias após a admissão, houve aumento progressivo da contagem de plaquetas, dímero-D e PCR, com 
piora das trocas gasosas. Consequentemente, o paciente foi intubado e transferido para a UTI. No 
quinto dia, desenvolveu isquemia aguda do membro inferior direito, sendo submetido a procedimento 
de revascularização por cateter, com uso de heparina não fracionada (HNF). Após procedimento, 
foi observada isquemia do membro superior direito, e um novo processo de revascularização por 
trombectomia foi realizado. O paciente recebeu alta da sala cirúrgica, com infusão contínua de 1.000 
UI/h de HNF. Contudo, 24h após, as doses de HNF tiveram que ser aumentadas para 2.000 UI/h (mais 
de 35.000 UI/dia), a fim de atingir valores terapeuticamente aceitáveis do tempo de tromboplastina 
parcial ativada (TTPa). A dose de HNF foi reajustada 48h após para 8.000 UI (2x dia). Nos dois dias 
seguintes, o paciente apresentou redução dos valores de dímero-D. Durante esse período, foi 
necessária uma dose alta (0,25 µg/kg/min) de noradrenalina para tratar a hipotensão. No sexto 
dia pós-operatório, o paciente apresentou acro-isquemia persistente bilateral das extremidades 
inferiores, incluindo cianose dos dedos dos pés, bolhas na pele e gangrena seca nas extremidades 
dos membros inferiores. Portanto, foi administrada infusão de prostaglandina E-1 (60 mcg 2x/dia). 
Cinco dias depois, o paciente recebeu alta da UTI para a ala médica dedicada à COVID-19. Vinte dias 
depois recebeu alta do hospital, seguindo com anticoagulação oral. Após 2 meses de seguimento, 
não ocorreram mais eventos tromboembólicos. Foi observada uma lenta redução de dímero-D de 
3,3 µg/mL para 1,6 µg/mL. Como conclusão, os autores destacam que a COVID-19 é uma doença 
endotelial sistêmica não limitada aos pulmões, e que o tratamento da anticoagulação deve levar em 
consideração fatores como a deficiência de antitrombina III e a resistência à heparina. Sugerem, por 
fim, que valores de TTPa sejam integrados à monitorização do fator anti-Xa, para evitar sobredosagem 
de HNF, especialmente em pacientes com insuficiência renal aguda.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
foram parcialmente descritas.

PLASMA CONVALESCENTE
RELATO DE CASO \ FRANÇA

Neste artigo, os autores relatam o caso de uma paciente de 76 anos com COVID-19 persistente 
que se recuperou imediatamente após transfusão de plasma convalescente. Em 2019, a paciente foi 
diagnosticada com linfoma orbital e meníngeo da zona marginal, sendo tratada com bendamustina 
e rituximabe, administrados em fevereiro e março de 2020. Tal tratamento induziu uma queda na 
contagem de linfócitos de 1410/µl em fevereiro, para 160/µl em março. Profilaxia com fator estimulador 
de colônias de granulócitos foi iniciada posteriormente. No dia 26/03, a paciente se apresentou ao 
hospital com febre, diarreia e fadiga profunda. Após 5 dias de observação domiciliar, a paciente foi 
internada com pneumonia severa (febre, taquipneia e dessaturação com necessidade de suplementação 
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de O2), confirmada por imagens de tomografia computadorizada (TC) do tórax. O exame de sangue 
revelou linfopenia (550/µl) para todos os subtipos linfocitários (T CD4, T CD8, B, NK), associada à 
trombocitopenia (65x109/L) e síndrome inflamatória (leucocitose neutrofílica de 25,11 x103/µl, e 
proteína C-reativa (PCR) de 24 mg/L). A infecção por SARS-CoV-2 foi confirmada por RT-PCR em uma 
amostra nasofaríngea. Uma combinação de lopinavir/ritonavir foi administrada entre os dias 9 e 24. 
Diante do agravamento dos sintomas clínicos e extensão das opacidades na TC do tórax, foi introduzido, 
no 27º dia, um tratamento com prednisona (50mg/d, por 7 dias). A febre diminuiu e a suplementação 
de O2 foi suspensa. Contudo, 48h após a suspensão da prednisona, houve recidiva dos sintomas durante 
toda sexta semana após admissão, exigindo novamente administração de oxigênio. Imagens de TC de 
tórax dos dias 36 e 44 mostraram aumento das opacidades em vidro fosco, e os resultados de RT-PCR 
permaneceram positivo em dez testes repetidos. O plasma convalescente intravenoso foi administrado 
a partir do dia 50, durante dois dias (2 unidades de 200 mL por dia). Nenhum evento adverso ocorreu. A 
paciente apresentou resultado positivo para anticorpos anti-SARS CoV-2 após as duas primeiras unidades 
de plasma. Sua condição de saúde melhorou rapidamente, com ausência de febre e diminuição de PCR, 
permitindo a retirada definitiva de oxigênio. O RNA do SARS-CoV-2 tornou-se indetectável no exame 
de RT-PCR no dia 57, e permaneceu negativo no dia 62. A paciente voltou para casa no dia 69 e se 
recuperou completamente após 17 dias adicionais de acompanhamento. Os autores acreditam que a 
rápida melhora clínica, seguida da depuração viral após a administração de plasma hiperimune, sugere 
que os anticorpos de transferência passiva desempenharam um papel fundamental na recuperação da 
paciente. Por fim, defendem que administração de anticorpos neutralizantes pode ser uma possível 
abordagem terapêutica em pacientes com sintomatologia de COVID-19 persistente, no contexto de uma 
imunossupressão profunda.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
foram parcialmente descritas. Trata-se de um relato de caso publicado sob forma 
de uma carta ao editor (Letter), que ainda não foi revisada por pares (pre-print).

METILPREDNISOLONA
RELATO DE CASO \ TURQUIA

Neste estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 37 anos com pneumonia por COVID-19 
confirmada. A paciente apresentava lesões eritematosas distribuídas pelos lados ventral e dorsal das mãos 
e cotovelos. Havia também ulcerações dolorosas no lábio, língua e palato. As superfícies mucosas ocular 
e genital estavam normais. As lesões ocorreram no quinto dia de tratamento com hidroxicloroquina (Dia 
1: 2x400 mg, Dia 2-4: 2x200 mg), azitromicina (Dia 1: 1x500 mg, Dia 2-4: 1x250 mg) e oseltamivir (2x75 
mg por cinco dias). Os sintomas relacionados à pneumonia por COVID-19 começaram 10 dias antes da 
erupção cutânea. A paciente não apresentava histórico médico prévio de erupção semelhante. Também 
não havia histórico de infecção herpética. A paciente foi diagnosticada clinicamente com eritema 
multiforme maior (EMM) e todas as medicações foram interrompidas. A paciente foi então iniciada com 
40 mg/dia de metilprednisolona oral, diminuindo 5 mg todo dia. No 8º dia de tratamento, pneumonia e 
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lesões cutâneas regrediram consideravelmente, e a paciente recebeu alta sem complicações adicionais. 
Como conclusão, os autores relatam que as lesões da paciente podem estar relacionadas à COVID-19, 
no entanto, não é possível descartar o envolvimento da hidroxicloroquina e/ou oseltamivir que foram 
mencionados como causas de muitas reações cutâneas graves, incluindo eritema multiforme, síndrome 
de Steven-Johnsons e necrólise epidérmica tóxica.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
foram superficialmente descritas. As informações sobre a condição clínica da 
paciente, antes e após as intervenções, bem como os métodos diagnósticos e 
tratamentos utilizados, foram descritos de forma completa e detalhada.

TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ CANADÁ

Nesse estudo, os autores relatam os casos de cinco pessoas diagnosticadas com COVID-19 e que 
foram tratados com tocilizumabe. Quatro pacientes eram do sexo masculino e um do sexo feminino. 
A mediana de idade foi de 61 (IQR: 32–73) anos e a massa corporal foi de 70 (IQR: 67–75) kg. Quatro 
pacientes apresentaram-se no hospital com sintomas de febre (80%), cinco com tosse (100%) e 
dois com dor de cabeça (40%). Cinco pacientes (100%) apresentaram linfopenia (mediana 0,6 x 109; 
intervalo 0,3–0,8 x 109 células). Dímero D (mediana 2640 μg/L, intervalo 630–7000μg/L), ferritina 
(mediana 2932 μg/L, intervalo 1051–5638 μg/L) e PCR (mediana 225 mg/L, faixa 126–374 mg/L) 
foram elevados em todos os pacientes. As medianas de contagem de células CD4 e CD8, na admissão, 
foram de 42% (intervalo 35 a 53%) e 25% (intervalo 16 a 33%), respectivamente. A administração de 
tocilizumabe ocorreu em média 2 (1–7) dias após a ventilação mecânica e foi associado a reduções 
significativas de IL-6 (p = 0,027), IL-10 (p = 0,009),  TNF-α (p = 0,012), bem como PCR (p < 0,001). A 
contagem de linfócitos aumentou após a administração de tocilizumabe, mas não foi estatisticamente 
significativa. Os valores de PaO2/FiO2 aumentaram de 123 (intervalo 60–140) para 251 (intervalo 147-
310) nas avaliações pré e após seis dias de tratamento com tocilizumabe (p = 0,043). Ao final do 
tratamento, quatro pacientes receberam alta e um faleceu. Os autores concluem que esses resultados 
não devem ser utilizados para advogar sobre o uso de tocilizumabe no tratamento da COVID-19, mas, 
em vez disso, fornece contexto para estudos futuros e emergentes do bloqueio do receptor de IL-6.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. O histórico médico dos pacientes não foi 
claramente descrito, assim como a intervenção medicamentosa e seus efeitos. 
Além disso, os autores não relataram se houve ou não eventos adversos durante 
o tratamento com tocilizumabe.
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RUXOLITINIBE
RELATO DE CASO \ REINO UNIDO

Trata-se do relato de caso de um homem, 53 anos, que recebeu transplante de células tronco 
hematopoéticas para leucemia mieloide crônica na fase blástica, em 2017. Seu curso pós-transplante 
foi complicado por doença do enxerto contra o hospedeiro, que requereu vários tratamentos, 
incluindo corticosteroides, infliximabe, etanercerpte e células estromais mesenquimais, mas que 
mais recentemente estava em uso de corticosteroides, ciclosporina e micofenolato. Ele tinha um 
histórico de diabetes pouco controlado recentemente devido à terapia com corticosteroides. Ele 
apresentava uma história de 5 dias de tosse seca e falta de ar e, na admissão, estava sem fôlego 
em repouso, com aumento de frequência respiratória saturação de oxigênio de 95%, presença de 
lesões pulmonares em vidro fosco e a PCR foi positiva para SARS-CoV-2. Apesar da administração 
empírica de antibióticos, antifúngicos e heparina de baixo peso molecular de dose intermediária, 
conforme protocolo institucional, nas 48 horas seguintes, ele se deteriorou significativamente com 
taquipneia, aumentando os requisitos de oxigênio e o sombreamento progressivo do vidro fosco nos 
raios-X. Recebeu, então, duas doses de 8 mg/kg de tocilizumabe com 24 horas de intervalo e sua 
função respiratória continuou a deteriorar-se, necessitando suporte respiratório. Dada a progressão 
da doença, iniciou-se o tratamento com ruxolitinibe, inicialmente 5 mg 2x/d, que foi aumentado para 
10 mg 2x/d após 6 doses, que levou a melhora clínica, com redução do suporte respiratório e melhora 
de marcadores séricos de inflamação. Ele continuou a se recuperar e recebeu alta para casa, 28 
dias após a admissão, tendo completado 21 dias de ruxolitinibe, sem manifestação de sintomas na 
cessação da medicação. Os autores concluem que, pacientes graves de COVID-19 que não respondem 
ao bloqueio de IL-6 , podem responder a agentes biológicos que têm como alvo outros componentes 
da cascata inflamatória, como é o caso do ruxolitinibe.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
5/8 critérios foram contemplados. Como limitações, não foram mencionadas 
as características demográficas do paciente nem os efeitos adversos do 
tratamento e, além disso, o relato não traz uma possível lição a ser aprendida. 
Deve-se mencionar, ainda, que relatos de caso não fornecem evidências 
robustas que possam orientar a tomada de decisões por parte dos gestores, 
sendo necessário a realização de ensaios clínicos que atestem a efetividade do 
tratamento proposto.

RUXOLITINIBE
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

Trata-se do relato de caso de um paciente do sexo masculino, 55 anos, com pneumonia por 
COVID-19, que estava tomando ruxolitinibe por 15 meses antes da infecção por coronavírus (10 mg 
2x/dia) para mielofibrose primária, diagnosticada há 12 anos. O paciente apresentava comorbidades, 
como doença renal crônica em estágio III e hiperparatireoidismo secundário associado e zumbido. 
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Os fatores de risco cardiovascular incluíam hipertensão arterial, obesidade e hiperuricemia. Seus 
medicamentos incluíram candesartan, baixa dose de ácido acetilsalicílico, torasemida e colecalciferol. 
Houve a confirmação da infecção por SARS-CoV-2 um dia antes da internação hospitalar, quando 
apresentava dispneia, febre, calafrios (havia onze dias), taquipneia, taquicardia, hipoxemia, hipocapnia 
e infiltração pulmonar. O paciente precisou ser admitido em unidade de terapia intensiva, com terapia 
de oxigênio suplementar, porém sem ventilação mecânica. Como a descontinuação abrupta do 
ruxolitinibe pode causar uma tempestade fatal de citocinas e a SDRA, o tratamento com ruxolitinibe 
continuou e foi bem tolerado, e a condição do paciente permaneceu estável, sem a necessidade de 
ventilação mecânica ou vasopressores. Cinco dias após a internação, a RT-PCR para o SARS-CoV-2 foi 
negativa e no sétimo dia de internação, o paciente saiu da UTI. Ele teve alta após 15 dias de internação 
(dos quais, teve necessidade de terapia de oxigênio suplementar em 12 dias), com dois resultados 
negativos para SARS-CoV-2 em boas condições de saúde.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
4/8 critérios foram contemplados. Como limitações, não foram mencionadas 
as características demográficas do paciente, o histórico do paciente não foi 
apresentado como uma linha do tempo, as intervenções realizadas não foram 
descritas em detalhe, o que fez com que os efeitos adversos do tratamento 
não fossem mencionados. Apesar de relatar que o uso de ruxolitinibe pode ser 
benéfico e não deve ser descontinuado no caso da COVID-19, relatos de caso 
não fornecem evidências robustas que possam orientar a tomada de decisões 
por parte dos gestores.

LOPINAVIR/RITONAVIR, INTERFERON α-2B, ARBIDOL, 
OSELTAMIVIR
RELATO DE CASOS \ CHINA

O objetivo desse estudo foi descrever uma série de casos de pacientes com COVID-19 confirmada 
e infecção crônica pelo vírus da hepatite B (VHB). Prontuários médicos de pacientes internados 
em serviços de saúde de 10 cidades na China foram avaliados retrospectivamente (18/01/2020 a 
26/02/2020). Após triagem dos 342 pacientes confirmados com COVID-19, sete pacientes com 
COVID-19 coinfectados com VHB foram incluídos no estudo. Dos sete, seis (85,7%) era homens e as 
idades variaram entre 33 e 49 anos. Dois pacientes apresentaram cirrose relacionada ao HBV. Dois 
pacientes receberam tratamento anti-VHB com entecavir por 3 e 7 anos, respectivamente. As cargas 
de DNA do HBV no soro foram testadas em dois pacientes e ambos tinham DNA do HBV no soro 
indetectável (< 20 UI/ml). Durante a internação, todos os pacientes foram tratados com medicamentos 
antivirais (lopinavir/ritonavir [5 casos]; inalação atomizada de interferon ?-2b [4 casos]; arbidol [5 
casos]; oseltamivir, [1 casos]) e antibióticos empíricos. Dois pacientes receberam corticosteroides e 1 
paciente recebeu gama globulina. Na admissão, 1 (14,3%) pacientes apresentava nível ALT levemente 
elevado (> 40 U/L) e 1 (14,3%) apresentava nível AST elevado (> 40 U/L). O nível sérico de albumina 
e a contagem de plaquetas diminuíram em 2 pacientes com cirrose hepática relacionada ao VHB. 
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Três (42,9%) pacientes apresentaram nível elevado de ALT e 2 (28,6%) pacientes apresentaram 
nível elevado de AST na hospitalização. No entanto, o pico de ALT e AST durante a hospitalização foi 
de 51 U/L e 44 U/L, respectivamente. O tempo de internação variou de 12,0 a 20,0 dias. Nenhum 
paciente foi internado na UTI ou teve complicações graves, incluindo insuficiência hepática durante 
a hospitalização. Em 29 de fevereiro de 2020, todos os pacientes receberam alta. Nenhum paciente 
foi internado em unidades de terapia intensiva ou desenvolveu insuficiência hepática durante a 
hospitalização. Os autores concluem que, nesta série de casos, anormalidades na função hepática não 
são incomuns em pacientes com COVID-19 e infecção crônica por VHB. No entanto, nenhum paciente 
desenvolveu complicações graves relacionadas ao fígado durante a hospitalização. Os médicos devem 
observar se há lesão hepática e monitorar atentamente a função hepática de pacientes com COVID-19 
hospitalizados, especialmente para pacientes com infecção crônica por VHB.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Apesar dos autores denominarem o estudo como “série de casos” (mais que 
10 casos), o artigo trata de um relato de casos pois descrevem apenas sete 
casos. De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case 
Reports 02/08 critérios foram atendidos. As características demográficas assim 
como a condição clínica dos pacientes foram parcialmente descritas; o histórico 
dos pacientes não foi apresentado em uma linha do tempo; as intervenções 
foram apenas citadas, sem detalhamento de dose, posologia ou duração do 
tratamento; e por fim, mesmo os autores concluindo que anormalidades na 
função hepática não são incomuns em pacientes com COVID?19 e infecção 
crônica por VHB, limitações do estudo, como tamanho amostral pequeno, não 
permitem fazer inferências para a mesma população em larga escala.

COLCHICINA
RELATO DE CASO \ ITÁLIA

Relato de caso de paciente, mulher de 19 anos. Apresentou-se no pronto-socorro com histórico de 
febre há 4 dias (38,5 °C), seguida de dor no peito e erupção cutânea. Ela estava taquicárdica (120 bpm) 
e apresentava saturação de oxigênio de 97% no ar ambiente. O tórax e o exame abdominal estavam 
normais. O exame cutâneo mostrou erupção cutânea consistindo em máculas confluentes levemente 
eritematosas, envolvendo tronco e membros. Nas palmas das mãos e plantas dos pés, as máculas se 
fundiam em áreas de eritema com bordas acentuadas e ilhas de pele poupada. A radiografia de tórax 
e a tomografia computadorizada torácica foram normais. A eletrocardiografia mostrou taquicardia 
sinusal e elevação difusa do segmento ST; o nível de troponina T foi de 367 ng/L. O ecocardiograma 
demonstrou função ventricular normal, sem sinais de derrame pericárdico. Foi feito o diagnóstico de 
miopericardite aguda. Os exames laboratoriais mostraram leucocitose e níveis normais de hemoglobina, 
contagem de plaquetas e desidrogenase lática. Os níveis de proteína C reativa (23,10 mg/L), bem 
como do dímero D (1095 ng/mL) e fibrinogênio (974 mg/dL) foram elevados. Triagem para doenças 
autoimunes e outros vírus foi negativa. As hemoculturas foram negativas. O teste de rt-PCR foi positivo 
para SARS-CoV-2. O tratamento foi iniciado com ceftriaxona, heparina de baixo peso molecular, ácido 
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acetilsalicílico, pantoprazol, hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir. A terapia antiviral e hidroxicloroquina 
foram interrompidas após 2 dias devido a náusea, diarréia e anemia. Iniciou-se colchicina (0,5 mg duas 
vezes ao dia), com resolução completa das lesões cutâneas, normalização do ECG e apirexia progressiva. 
No dia 8, o swab nasofaríngeo foi negativo para SARS-CoV-2 e a paciente recebeu alta. Pouco se sabe 
sobre as manifestações dermatológicas da COVID-19. Este caso destaca a relevância dos sinais cutâneos 
e cardíacos na COVID-19, mesmo na ausência de sintomas respiratórios. Os autores concluem que a 
resposta rápida e a rápida negatividade do swab ao tratamento com colchicina confirmam o possível 
papel dessa terapia anti-inflamatória na cura dessa infecção.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
7 de 8 critérios foram atendidos. Como limitação do estudo, as características 
demográficas da paciente não foram estudadas e o relato de caso está contido 
dentro de uma carta ao editor.

CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA E 
LOPINAVIR/RITONAVIR
ARTIGO DE OPINIÃO \ ITÁLIA

Na maioria dos casos, a COVID-19 apresenta sintomas leves e 50% dos indivíduos infectados são 
assintomáticos. No entanto, em cerca de 20% dos pacientes, a doença causa graves consequências 
clínicas que requerem hospitalização e, em alguns casos, terapia intensiva. O tempo médio entre o 
início dos sintomas e hospitalização é de sete dias. Características individuais influenciam a história 
natural da doença e podem agravar as condições clínicas dos pacientes nesse curto intervalo de 
tempo. Até o momento, ainda não existem medicamentos aprovados oficialmente para o tratamento 
da COVID-19. Contudo, há a hipótese de que o tratamento precoce com medicamentos antivirais 
poderia melhorar a história natural da COVID-19. Segundo os autores, identificar previamente todos 
os sujeitos em risco de desenvolver formas graves de COVID-19 e tratá-los com antivirais durante os 
estágios iniciais da infecção pode ser uma estratégia para gerenciar a pandemia. Os medicamentos 
antivirais usados ??no tratamento domiciliar precoce de pacientes devem atender aos seguintes 
requisitos: já deve ter demonstrado ter atividade antiviral contra coronavírus; deve estar pronto e 
disponível para toda a população; deve ser seguro; e devem ser adequados para uso doméstico. 
Até o momento, apenas alguns medicamentos são candidatos em potencial para atender a todos os 
requisitos acima: cloroquina, hidroxicloroquina e a combinação lopinavir/ritonavir. Como na maioria 
das estratégias, iniciar o tratamento precoce para um grande número de pacientes com fatores de 
risco apresentam algumas desvantagens. Mas os riscos de efeitos colaterais podem ser minimizados 
através de avaliação por clínicos gerais e prescrevendo medicamentos apenas para pacientes com 
uma longa e bem documentada história de uso. Os benefícios potenciais do tratamento precoce 
para pacientes em risco de desenvolver formas graves ou letais da COVID-19 deve, portanto, exceder 
outras preocupações clínicas. Como conclusão, os autores sugerem a realização de um estudo de 
curto prazo para avaliar o uso dessa estratégia.16
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and 
Opinion Papers, 5/6 critérios foram atendidos. Em análise crítica, trata-se 
de uma discussão importante sobre a adoção precoce de uma terapia para 
a COVID-19. No entanto, existe uma certa incongruência com os dados 
literários, uma vez que os autores se baseiam em dados de SARS e MERS e/ou 
dados in vitro contra SARS-CoV-2.

IECA E BRA
ECOLÓGICO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sabe-se que o SARS-CoV2 usa o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) como 
um ponto de entrada para as células e que a doença cardiovascular (DCV) é um fator de risco para a 
COVID-19, levando a um pior prognóstico. A hipótese aventada pelos pesquisadores é de que a taxa 
de uso de inibidor da ECA (IECA) e bloqueador dos receptores da angiotensina (BRA) esteja associada 
à taxa de casos e mortes confirmados por COVID-19. Assim, foi feito um estudo geoespacial usando 
dados disponíveis (em nível municipal) correlacionando dados de casos confirmados de COVID-19 
e taxa de mortalidade com dados de prescrição de IECA e BRA usando dados de beneficiários do 
sistema Medicare. Após o ajuste para fatores de confusão, a taxa de uso de IECA não se associou 
à taxa de casos confirmados de COVID-19 (efeito direto do município + 0,11%; IC95% -0,31 a 0,53; 
p = 0,600 e efeito indireto de transbordamento -0,53% ; IC95% -3,89 a 2,84; p = 0,760). A taxa de uso 
de BRA foi associada ao aumento da taxa de casos confirmados de COVID-19 (efeito de propriedade 
direta do município +0,12%; IC95% 0,05–0,19; p = 0,002 e efeito de transbordamento indireto -0,33%; 
IC95% -2,11 a 1,44; p = 0,714). A análise de sensibilidade indicou uma ausência de viés de causalidade 
reversa significativo para análises com taxa de casos confirmados de COVID-19, mas não resultado da 
taxa de mortalidade. Os autores concluem que os resultados observados destacam a segurança do 
uso de IECA em pacientes com indicações clínicas para uso de IECA. No entanto, um aumento no uso 
de BRA em 1% foi associado a um aumento de 0,12% nos casos confirmados de COVID-19; os autores 
discutem que esse fator pode ser devido à regulação positiva de ECA2 em razão do uso de BRA, o que 
pode facilitar a entrada de SARS-CoV-2 nas células alvo e aumentar a infectividade viral.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de estudos ecológicos. Em análise 
crítica, foi observado que o processo utilizado para levantamento dos dados 
foi disponibilizado e servirá para análises futuras. Apesar dos dados terem 
sido ajustados de acordo com vários fatores de confusão (como porcentagem 
de residentes negros, crianças, residentes com pelo menos algum diploma 
universitário, renda mediana das famílias, índice de qualidade do ar, taxa de 
hospitalização por DCV nos beneficiários do Medicare e taxa de mortalidade por 
DCV na população total do condado), deve-se enfatizar que o estudo foi realizado 
em um condado específico do estado do Oregon, Estados Unidos, e que pode 
ser que os dados não possam ser extrapolados a outras regiões do país ou até 
mesmo a outros países. Os próprios autores apontam que é necessário um 
estudo controlado randomizado para responder à questão se uma substituição 
do BRA por IECA poderia reduzir a taxa de casos confirmados de COVID-19.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 

(GRUPOS)
CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04449718/Brasil Suplemento de dieta Vitamina D Placebo Recrutando 29/06/2020 University of Sao Paulo

2 NCT04449588/China e 
Indonésia

Imunomodulador BDB-001 Tratamento padrão Recrutando 29/06/2020 Staidson (Beijing) 
Biopharmaceuticals Co., 
Ltd; Beijing Defengrui 
Biotechnology Co. Ltd

3 NCT04449965/Canadá Bactericida Iodopovidona Placebo Ainda não recrutando 29/06/2020 St. Paul's Hospital, Canada

4 NCT04450004 Vacina Vacina recombinante de 
partícula semelhante a 
coronavírus COVID-19

Com e sem 
adjuvantes de 
vacina

Ainda não recrutando 29/06/2020 Medicago
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)
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104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

105 18/06/20 Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em prossionais de saúde Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

106 18/06/20 Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia e Segurança de Acalabrutinibe com os Melhores 
Cuidados de Suporte Versus os Melhores Cuidados de Suporte em Participantes de Pesquisa 
Hospitalizados com COVID-19.

Associação Beneficente Síria – São Paulo (SP)

107 18/06/20 Utilização da enoxaparina em dose anticoagulante em pacientes hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave por COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

108 18/06/20 Estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar 
a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 
- DARE19

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein

109 22/06/20 Estudo multicentrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
ambulatoriais com COVID 19

Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz)

110 22/06/20 Efetividade terapêutica do plasma de convalescente de COVID-19 produzido pelo HEMOPE: Um 
ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco – FCM/UPE

111 22/06/20 Uso de plasma convalescente em portadores de COVID-19 Secretaria Estadual de Saúde de Goiás Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz (SES 
– GO/Hemogo)

112 22/06/20 Uso de ANTI-IL17 em pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a 
COVID-19

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

113 22/06/20 Estudo Randomizado Duplo-cego de Ruxolitinibe em pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo por SARS-COV-2

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

114 22/06/20 Estudo de Fase 2, Multicêntrico, Prospectivo, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo 
para Avaliar a Segurança e a Eficácia de ANG-3777 em Pacientes Hospitalizados com Pneumonia por 
COVID-19 Confirmada.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°61

BUSCA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 14 ARTIGOS E 31 PROTOCOLOS

A distribuição da frequência dos artigos por classes de estudos é apresentada 
segundo a pirâmide de evidências: 
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VACINA BCG
ESTUDO OBSERVACIONAL ECOLÓGICO \ ÍNDIA

Neste estudo transversal retrospectivo, os autores avaliaram os dados de 174 países afetados 
pela COVID-19. Os países foram estratificados com base na incidência de TUBERCULOSE (TB) 
(baixa/alta, sendo baixa definida como < 50 casos por 100.000 habitantes) e cobertura BCG (baixa/
alta, sendo baixa definida como cobertura menor que 60% conforme orientação da OMS, ou se a 
vacinação BCG não faz parte do cronograma de imunização do país). Uma comparação da distribuição 
de variáveis quantitativas entre duas categorias de densidade populacional e incidência de TB foram 
realizadas usando o teste de soma e classificação de Wilcoxon. Depois de estratificar os países em 
quatro grupos, isto é, baixa TB/baixa BCG (grupo 1), baixa TB/alta BCG (grupo2), alta TB/baixa BCG 
(grupo 3) e alta TB/alta BCG (grupo 4), a incidência da COVID-19 (por 100.000 habitantes) e taxa 
de mortalidade de casos (por 100 habitantes) foram analisadas. A incidência mediana (por 100.000 
população) da COVID-19 foi de 46,6 no grupo 1, de 4,3 no grupo 2, de 0,04 no grupo 3 e 0,43 no 
grupo 4, com diferença significativa (p < 0,05) entre todos os grupos, exceto o grupo 3 e o grupo 4. 
A taxa de mortalidade de casos foi de 1,42 no grupo 1, de 1,43 no grupo 2 e de 0 nos grupos 3 e 4, 
sem diferença significativa entre os grupos. Nesse estudo, demonstrou-se que os países com alto 
ônus da TB tinham uma menor incidência de COVID-19, independentemente do status da vacina BCG 
do país. Por outro lado, em países com baixo peso da TB, a vacinação BCG pode conferir proteção 
contra a COVID-19. De acordo com os autores, esta provável relação entre TB e COVID-19 pode ser 
explicada por imunidade entre as espécies de Mycobacterium e SARS-CoV-2, que pode ser conferida 
por infecção de TB latente ou anterior ou vacina BCG. Várias vacinas, incluindo a BCG, podem produz 
efeitos imunológicos inespecíficos, levando a uma melhor resposta contra outros patógenos não 
micobacterianos. Outra explicação possível é que a COVID-19 e a TB compartilham a via imunológica 
Th1, e parece plausível que a infecção latente por TB ou uma infecção passada por TB possa levar 
a uma melhor resposta imune a SARS-CoV-2. Como conclusão, os autores afirmam que pode haver 
associação de baixos níveis de cobertura BCG e baixa incidência de TB de COVID-19. Pesquisas futuras 
sobre a patogênese da infecção por SARS-CoV-2 podem melhorar a compreensão do relacionamento 
entre TB e COVID-19.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar estudos ecológicos. A metodologia 
desse estudo é fragilmente descrita. Segundo os autores, os países estão em 
diferentes estágios da doença e pode ser prematuro inferir o efeito da endemicidade 
da TB na incidência de COVID-19. Segundo, as estratégias administrativas para 
prevenir a transmissão da infecção também variam significativamente entre os 
países, afetando os resultados deste estudo. Finalmente, é crucial entender que 
esses dados fornecem apenas uma correlação e não uma associação causal, 
sugerindo a necessidade de avaliação prospectiva.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



4

VACINA DA INFLUENZA
ESTUDO OBSERVACIONAL ECOLÓGICO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo, os autores exploram uma possível associação entre a cobertura vacinal contra 
influenza em pessoas com 65 anos ou mais e o número de mortes por COVID-19, em uma área 
correspondente a 2034 municípios, nos 50 estados americanos e no distrito de Washington DC. Os 
autores informaram que apenas municípios com pelo menos 10 casos de COVID-19 foram incluídos 
nas análises, e que os dados sobre a mortalidade por COVID-19 foram coletados até 10 de junho de 
2020, juntamente com os dados de saúde da população americana, em cada município. Informam 
que usaram modelos ajustados onde a cobertura vacinal contra influenza na população idosa foi 
considerada como variável independente e o número de mortes por COVID-19 como variável de 
desfecho. Como resultado, os autores sugerem que a cobertura vacinal contra influenza na população 
idosa está inversamente associada à mortalidade por COVID-19. Defendem que essas observações 
são robustas uma vez que foram utilizados métodos estatísticos para ajustar as análises a vários 
fatores de confusão, como idade, sexo, renda, clima, comorbidades, disponibilidade de leitos, etc. 
Como conclusão, informam que os resultados observados sugerem um potencial efeito protetor da 
vacina contra influenza na mortalidade por COVID-19 na população idosa. Alegam que as implicações 
dessas observações para a saúde pública apontam uma necessidade urgente de se estudar a relação 
entre a vacinação contra influenza e a mortalidade por COVID-19 a nível individual, a fim de investigar 
a epidemiologia e qualquer mecanismo biológico subjacente.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação de estudos ecológicos. Uma análise 
crítica permite observar que o processo utilizado para levantamento dos dados 
foi disponibilizado e servirá para análises futuras. Apesar dos dados terem 
sido ajustados de acordo com vários fatores de confusão (% de famílias por 
município, taxa de leitos hospitalares, % de pessoas com asma, câncer de 
mama, câncer de pulmão, DPOC, hipertensão, renda mediana por família, 
temperatura e umidade no verão e no inverno, % de pessoas acima de 65 anos, 
sexo, dias desde o primeiro caso), deve-se enfatizar que o estudo foi realizado 
em alguns municípios americanos, ou seja, pode ser que os dados não possam 
ser extrapolados a outros países. Em adição, os próprios autores informam 
que, embora as análises realizadas tenham permitido controlar alguns desses 
fatores de confusão, abordagens mais sistemáticas e precisas de coleta de 
dados melhorariam a confiabilidade das análises realizadas. Não foi levada em 
consideração a variabilidade nas formulações e na eficácia das vacinas utilizadas 
pela população, que depende das cepas circulantes predominantes. Por fim, 
os autores não consideraram no conjunto de dados avaliados o uso de outros 
medicamentos que poderiam influenciar na mortalidade por COVID-19.
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5

VACINA
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O desenvolvimento de uma vacina parece ser o mais promissor meio de restaurar a 
normalidade da vida civil. Mesmo essa vacina sendo disponibilizada à população, haverá ainda 
desafios em alcançar a imunização de grande parte da população. Em uma pesquisa sobre a vacina 
contra SARS-CoV-2, constatou-se que somente 49% dos americanos planejam tomar a vacina. 
Uma estratégia de aceitação da vacina requer muito tempo e os autores trazem um quadro de 
alguns passos que os Estados Unidos podem seguir a fim de ajudar na aceitação da vacina quando 
esta estiver disponível. Esses pontos foram descritos a partir de experiências da vacina da gripe 
H1N1, varíola e do papilomavírus humano (HPV). Seis critérios que devem ser revistos antes de 
impor a vacina à população: 1) Evidências de que a COVID-19 é inadequadamente controlada por 
outros meios (isolamento social, quarentena, rastreamento de contágio, bem como o número de 
hospitalizações e mortes pela doença; 2) A evidência da eficácia e segurança em estabelecer o 
grupo mandatório para imunização (idosos, profissionais da saúde com fatores de risco e que estão 
em contatos com pacientes infectados e a população com comorbidades); 3) A capacidade de 
produção seja suficiente para suprir a população de vacinação mandatória no primeiro momento; 
4) A comunicação deve ser transparente ao que se refere à disponibilização da melhor evidência 
sobre segurança e eficácia , e os formuladores de diretrizes públicas e a população deverão entender 
os limites do que é conhecido; 5) O Estado deve criar uma infraestrutura para fornecer acesso à 
vacinação sem barreiras financeiras ou logísticas, bem como criar um sistema de vigilância em 
tempo real para os eventos adversos da vacina. 6) A vacinação mandatória deve ser implementada 
após testes com tempo limitado em voluntários terem sido malsucedidos. Os autores concluem 
que uma deliberação cuidadosa neste momento sobre a política de vacinação do Estado pode 
ajudar a garantir que se tenha uma estratégia quando a descoberta da vacina ocorrer.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 5/6 foram contemplados. A opinião dos autores foi descrita de forma 
clara e objetiva. Os autores reiteram sobre a importância de implementar 
uma política de aceitação da vacina ainda no período que ela esteja em 
desenvolvimento.

DROGAS ANTIRREUMÁTICAS MODIFICADORAS DE 
DOENÇAS E INIBIDORES DE JAK
COORTE \ ESPANHA

Em uma coorte com 1037 pacientes com doenças reumáticas tratados com drogas antirreumáticas 
modificadoras de doenças (DMARD) e inibidores de JAK, os autores avaliaram a incidência da COVID-19. 
Nesta coorte, três pacientes foram diagnosticados com COVID-19, no qual dois tinham artrite reumatoide 
e um, artrite psoriática. Dois pacientes eram do sexo feminino, e a idade deles variaram de 54 a 75 
anos. Os três pacientes apresentaram febre e dois mostraram opacidades pulmonares em tomografia 
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6

computadorizada. Um paciente foi tratado somente com hidroxicloroquina (HCQ), outro com HCQ 
e azitromicina e o último recebeu HCQ, azitromicina, metilprednisolona e colchicina. Nenhum deles 
necessitou de suprimento de oxigênio, terapia intensiva ou ventilação mecânica. Como complicações 
colaterais, um paciente desenvolveu pielonefrite aguda. A evolução foi favorável e todos os casos 
receberam alta após alguns dias. A ocorrência de internação por COVID-19 foi de 0,29% (3/1037) em 
pacientes com doenças reumáticas sob tratamento com DMARD. A Odds Ratio correspondente foi 
de 2,61 (IC 95% 0,84 a 8,16) para a hospitalização por COVID-19. Pacientes com doenças reumáticas 
geralmente necessitam de terapia imunossupressora, com risco paralelo de infecção. No entanto, nessa 
coorte, os autores observaram que não houve risco aumentado de desenvolver COVID-19 grave em 
comparação com a população em geral. Os autores concluem que não há necessidade de interromper 
o tratamento com DMARD e inibidores de JAK em pacientes com doenças reumáticas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Como não houve grupo controle, principal 
limitação do estudo, dois critérios não eram aplicáveis. Fatores de confusão não 
foram identificados.

ESTATINAS
COORTE RETROSPECTIVA \ CHINA

As estatinas, medicamentos utilizados para reduzir concentrações sanguíneas de colesterol, têm 
benefícios anti-inflamatórios e foram sugeridas como terapia adjuvante para COVID-19. No entanto, 
as estatinas podem aumentar a expressão de ACE2, o receptor do vírus SARS-CoV-2, o que poderia 
levar a um agravo da infecção. Neste artigo, os autores descrevem um estudo retrospectivo realizado 
com 13.981 pacientes com COVID-19 na província de Hubei, China, entre os quais 1.219 receberam 
estatinas. O objetivo desta coorte foi avaliar a relação entre o uso de estatinas e a taxa de mortalidade 
por todas as causas em 28 dias. Os autores avaliaram ainda os efeitos adicionais da combinação 
dos anti-hipertensivos inibidores da ECA/bloqueadores de receptores de angiotensina (IECA/BRA) 
com estatinas, no desfecho clínico da COVID-19. Como resultados, baseados nos modelos estatísticos 
utilizados (modelo de Cox com variação temporal, modelo de estrutura marginal e análise do escore 
de propensão) os autores demonstraram que o risco de mortalidade por todas as causas em 28 
dias de acompanhamento foi de 5,2% nos grupos de pacientes tratados com estatina, e de 9,4% em 
pacientes não tratados com estatina (taxa de risco ajustada [aHR] 0,58). Em relação à associação de 
IECA/BRA + estatinas, foi observado que a adição de um inibidor da ECA ou de um BRA não afetou 
o desfecho (mortalidade por todas as causas) associado à estatina. Informam que o benefício das 
estatinas nessa coorte pode ser devido a benefícios imunomodulatórios. Segundo os autores, esses 
dados fornecem evidências da segurança do uso de estatinas, ou da combinação de uma estatina 
com IECA/BRA durante tratamento de pacientes com COVID-19. Alertam que, devido à natureza dos 
estudos retrospectivos, esses resultados devem ser interpretados com cautela, e sugerem a realização 
de ensaios cínicos randomizados adicionais para explorar prospectivamente a eficácia das estatinas 
nos desfechos clínicos associados à COVID-19.5
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramente JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 10/11 
critérios foram atendidos. Não há informação sobre como a exposição foi medida. 
Portanto, não é possível avaliar se um método válido e confiável foi utilizado. Os 
próprios autores informam que a limitação inerente a um estudo retrospectivo 
torna impossível inferir causalidade entre a associação do uso de estatinas + IECA/
BRA e a melhora na gravidade da doença, ou na mortalidade por COVID-19. Embora 
vários fatores de confusão tenham sido identificados e considerados nas análises, 
alguns fatores de confusão imprevistos (por exemplo, medicação pré-hospitalar 
e status socioeconômico) que podem alterar potencialmente a magnitude dos 
efeitos da estatina na mortalidade por todas as causas de COVID-19, não foram 
considerados. O papel dos diferentes tipos de estatinas nos desfechos associados 
à COVID-19 não foi totalmente analisado, uma vez que a maioria dos casos usava 
atorvastatina e rosuvastatina, enquanto o número de indivíduos que tomavam 
outros tipos de estatinas foi relativamente pequeno. Por fim, a população do 
estudo incluiu apenas indivíduos hospitalizados; portanto, a extrapolação dessas 
conclusões para a população em geral com complicações relacionadas à COVID-19, 
em ambiente não hospitalar, exige cautela.

GLICOCORTICOIDES E IMUNOGLOBULINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de estudo para descrever as características demográficas, sintomas e curso clínico de 
crianças e adolescentes que atenderam à definição de síndrome inflamatória multissistêmica em 
crianças (MIS-C) no Departamento de Saúde do Estado de Nova York (NYSDOH). De 01 a 10/03/2020, 
161 relatórios médicos foram analisados: 99 atenderam à definição de MIS-C; 95 foram casos 
confirmados e 4, casos suspeitos. Dos pacientes com MIS-C, 54% eram do sexo masculino, 31% tinha 
de 0 a 5 anos de idade, 42%, de 6 a 12 anos e 26%, de 13 a 20 anos. Dos 78 pacientes com dados 
de raça, 37% eram brancos, 40%, negros, 5%, asiáticos e 18%, de outras raças. Dos 36 pacientes com 
condição preexistente, 29 tinham obesidade. Todos os pacientes apresentaram febre ou calafrios na 
admissão, além de sintomas do tipo: gastrointestinal (80%), dermatológico (62%), mucocutâneo (61%) 
e respiratório inferior (40%). Um total de 48% dos pacientes de 0 a 5 anos de idade e 43% daqueles 
de 6 a 12 anos apresentaram doença de Kawasaki ou doença atípica de Kawasaki, assim como 12% de 
13 a 20 anos de idade. Na admissão, 66% apresentaram linfopenia; 90% apresentaram concentrações 
elevadas de proBNP, 71%, de troponina, 98%, de proteína C-reativa e 91%, de dímero-d. Antes da 
admissão, 24% tiveram uma doença compatível com COVID-19 em 21 dias (IQR: 10 a 31) antes da 
hospitalização. No geral, 80% foram admitidos em UTI e 10% receberam ventilação mecânica. O tempo 
desde o início dos sintomas até a internação foi de 4 dias (IQR: 3 a 6). Quanto a tratamentos, 72% 
recebeu terapia antibacteriana empírica; 70%, imunoglobulina intravenosa (IVIG); 64%, glicocorticoides 
sistêmicos; e 62%, suporte vasopressor. Durante a internação, 52% apresentavam disfunção ventricular; 
32%, derrame pericárdico; e 9%, aneurisma de artéria coronária. Um total de 36 pacientes recebeu o 
diagnóstico de miocardite e outros 16 tiveram miocardite clínica. Em 15 de maio, 77% haviam recebido 
alta, 21% ainda estavam hospitalizados e 2 morreram no hospital. A duração média da permanência foi 
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8

de 6 dias (IQR: 4 a 9). O pico no número de casos de MIS-C seguiu o pico no número de casos de infecção 
por SARS-CoV-2 confirmada em laboratório em 31 dias. O surgimento da MIS-C em Nova York coincidiu 
com a transmissão disseminada de SARS-CoV-2; essa síndrome hiperinflamatória com manifestações 
dermatológicas, mucocutâneas e gastrointestinais esteve associada à disfunção cardíaca.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 6 de 8 critérios foram atendidos. Os autores fizeram análise 
somente descritiva, e, portanto, não identificaram fatores de confusão nem 
estratégias para lidar com eles.

IMUNOSSUPRESSORES
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESPANHA

A influência prognóstica dos medicamentos imunossupressores ou sua capacidade de neutralizar 
a tempestade de citocinas envolvendo pacientes críticos com COVID-19 são incertas. Assim, neste 
estudo os autores buscaram avaliar se o tratamento prévio com imunossupressores poderia aumentar 
a taxa de mortalidade em pacientes com COVID-19. Foram avaliados 435 pacientes internados com 
COVID-19. Desses, 407 não eram imunossuprimidos (93,6%) e 28 (6,4%; IC95%: 4,47–9,10%) foram 
tratados com imunossupressores nos três meses anteriores à hospitalização. O período médio de 
tratamento foi de 4 meses (IQR: 2–18 meses). Entre pacientes imunossuprimidos, 27/28 (96,4%) 
receberam corticosteroides orais isolados ou combinados com outros imunossupressores: prednisona 
(17); deflazacort (5); deflazacort mais metotrexato (3); prednisona mais azatioprina (1); e prednisona 
mais everolimus mais tacrolimus (1). O tratamento com imunossupressores antes da hospitalização 
(OR 1,67 IC95% 0,67–4,0; p = 0,278) não aumentou o risco de mortalidade por COVID-19. Por outro 
lado, quanto mais velho o paciente, maior o risco de mortalidade. Em média, os pacientes que 
morreram eram mais velhos (idade média: 76,6 anos) do que os pacientes que sobreviveram (idade 
média: 65,7 anos) (diferença média 10,97 IC95% 7,86-14,08; p < 0,001). A análise de regressão logística 
multivariada foi aplicada para determinar o efeito da imunossupressão na mortalidade ajustada por 
idade e sexo, e também não foi observado aumento na mortalidade em pacientes imunossuprimidos 
(OR 1,14 IC 95% 0,45–2,90; p = 0,784). Assim, apesar do baixo tamanho amostral, os autores afirmam 
que a pesquisa representa uma abordagem preliminar que pode impulsionar novos estudos maiores.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de uma carta ao editor descrevendo os resultados do estudo 
observacional realizado. Dessa forma, de acordo com a ferramenta JBI 
Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 7/8 critérios 
foram contemplados. Os grupos não foram descritos em detalhe e, apesar 
de considerar fatores de confusão, os autores não consideraram outros 
tratamentos empregados para tratamento da COVID-19, que poderiam 
influenciar na análise feita.
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9

IVERMECTINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste estudo o objetivo foi determinar se o uso de ivermectina (IVM) está associada a menor taxa de 
mortalidade em pacientes hospitalizados com COVID-19. Para isso, foram avaliados 280 pacientes com 
infecção confirmada por SARS-CoV-2 (idade média de 59,6 anos [desvio padrão 17,9], 45,4% mulheres), 
dos quais 173 foram tratados com IVM (pelo menos uma dose de 200mg/Kg de IMV a qualquer momento 
durante a hospitalização) e 107 foram tratados com cuidados habituais. O desfecho primário avaliado 
foi a mortalidade hospitalar por todas as causas. Os desfechos secundários incluíram mortalidade por 
subgrupos em pacientes com comprometimento pulmonar grave e taxas de extubação para pacientes 
que necessitavam de ventilação invasiva. A análise univariada mostrou menor mortalidade no grupo 
IMV (25,2% versus 15,0%, OR: 0,52, IC 95%: 0,29–0,96, p = 0,03). A mortalidade também foi menor 
entre os 75 pacientes com doença pulmonar grave tratados com IMV (38,8% vs. 80,7%, OR: 0,15, IC95%: 
0,05-0,47, P = 0,001), mas não houve diferença significativa nas taxas de extubação bem-sucedidas 
(36,1% vs. 15,4 %, OR: 3,11 (0,88-11,00), p = 0,07). Após o ajuste para diferenças entre grupos e risco 
de mortalidade, a diferença de mortalidade permaneceu significativa para toda a coorte (OR: 0,27, 
IC95%: 0,09-0,85, p = 0,03; HR: 0,37, IC95%: 0,19-0,71, p = 0,03). Os autores concluem que a IMV foi 
associada a menor mortalidade durante o tratamento para COVID-19, especialmente em pacientes que 
necessitaram de maior oxigênio inspirado ou suporte ventilatório.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies, 8/8 critérios foram contemplados. O estudo possui as 
deficiências inerentes a estudos observacionais e, os próprios autores apontam 
que, apesar do ajuste para fatores de confusão conhecidos, não é possível 
excluir a possibilidade de fatores de confusão não medidos. Deve-se apontar 
que, apesar dos grupos IVM e controle serem similares, o grupo IVM tinha maior 
prevalência de hipertensão, enquanto que o uso de hidroxicloroquina com ou 
sem azitromicina era maior no grupo controle. Assim, houve uma variabilidade 
nos tratamentos oferecidos a ambos os grupos. Os autores apontam que não 
foi possível determinar se esses medicamentos tiveram alguma influência sobre 
o resultado observado. Os autores apontam ainda que a dosagem apropriada 
para esta indicação não é conhecida; bem como os efeitos da ivermectina 
na carga viral ou em pacientes com doença mais leve. Por fim, destaca que 
estudos adicionais em ensaios randomizados apropriadamente projetados são 
recomendados antes que alguma conclusão possa ser feita.

IMUNOGLOBULINA, GLICOCORTICOIDES, TOCILIZUMABE, 
SILTUXIMABE E ANAKINRA
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trata-se de estudo para resumir a epidemiologia e as características clínicas de 186 casos de 
síndrome inflamatória multissistêmica em crianças (MIS-C) em 26 estados americanos. Os autores 
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10

fizeram vigilância prospectiva e retrospectiva de pacientes com MIS-C admitidos em centros de 
saúde participantes de 15/03/2020 a 20/05/2020. A definição de caso incluiu: hospitalização, idade 
inferior a 21 anos, febre (> 38,0 °C), evidência laboratorial de inflamação, envolvimento de órgãos 
multissistêmicos e infecção por SARS-CoV-2 confirmada. Foram incluídos 186 pacientes. O pico de 
incidência de MIS-C ocorreu quando a atividade da COVID-19 estava diminuindo. A maioria dos 
pacientes (131 [70%]) apresentou resultado positivo para infecção por SARS-CoV-2 por RT-PCR, teste 
de anticorpos ou ambos. Entre os 14 pacientes com sintomas de COVID-19 registrados antes do início 
da MIS-C, o intervalo entre o início dos sintomas de COVID-19 e o início dos sintomas de MIS-C foi 
de 25 dias (variação: 6 a 51). A idade média foi de 8,3 anos (IQR: 3,3 a 12,5), 115 (62%) eram do sexo 
masculino e 135 (73%), previamente saudáveis. No geral, 35 pacientes (19%) eram brancos; 46 (25%), 
negros; e 57 (31%), hispânicos ou latinos. A maioria dos pacientes (132 [71%]) teve envolvimento 
de pelo menos quatro sistemas orgânicos, entre eles: gastrointestinal (92%), cardiovascular (80%), 
hematológico (76%), mucocutâneo (74%) e respiratório (70%). A maioria dos pacientes (80%) foi 
atendida em UTI e 20% recebeu ventilação mecânica invasiva. Em 20/05/2020, 70% haviam recebido 
alta, 28% ainda estavam hospitalizados e 2% haviam morrido. A mediana do tempo de internação foi de 
7 dias (IQR: 4 a 10) entre os pacientes que receberam alta e 5 dias (IQR: 2 a 5) entre os que morreram. 
Entre os pacientes com MIS-C, 151 de 167 (90%) apresentaram febre por 4 ou mais dias. O tratamento 
com imunoglobulina intravenosa foi mais comum em pacientes com características semelhantes 
à doença de Kawasaki. Ademais, 49% dos pacientes receberam glicocorticoides; 8%, inibidores da 
interleucina-6 (tocilizumabe ou siltuximabe); e 13%, um inibidor da interleucina-1Ra (anakinra). O 
envolvimento cardiovascular foi comum (80%), com 48% dos pacientes recebendo suporte vasoativo. 
Insuficiência ou falha respiratória ocorreu em 109 pacientes (59%); 85 (78%) deles não apresentavam 
problemas respiratórios subjacentes. A maioria dos pacientes (92%) tinha biomarcadores laboratoriais 
indicando inflamação. A síndrome inflamatória multissistêmica em crianças associada à SARS-CoV-2 
levou a doenças graves e com risco de vida em crianças e adolescentes previamente saudáveis.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 7 de 
10 critérios foram avaliados. A inclusão de participantes não foi completa, nem 
consecutiva. Ademais, não foi relatado informações dos locais/clínicas. São 
limitações apontadas pelos autores: a definição de caso de MIS-C; os resultados 
não serem generalizáveis pela ausência de um grupo de comparação; o 
tratamento clínico diferiu entre os centros; não foi possível avaliar o tempo de 
início da infecção por SARS-CoV-2 ou a influência de resultados falso-negativos.

HIDROXICARBAMIDA
RELATO DE CASO \ REINO UNIDO

Trata-se de um relato de caso de um paciente de 57 anos de idade, hipertenso controlado 
(amlodipina e um inibidor da ECA), com história de tosse, febre persistente e dispneia há seis dias. 
Na admissão, apresentava taquipneia e insuficiência respiratória hipóxica grave com saturações de 
oxigênio periférico (SpO2) de 83%, mesmo com 15L de oxigênio. As alterações radiográficas do tórax 
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foram consistentes com a infecção por COVID ?19. Também apresentava os seguintes parâmetros 
laboratoriais: hemoglobina de 127 g/L, contagem de glóbulos brancos (WCC) de 117,4 x109/L, 
contagem de neutrófilos 32,8 x109/L, plaquetas de 116 x109/L, proteína C reativa 54 mg/L, ácido 
láctico desidrogenase 1.732 U/L e dímero D de 664 ng/ml. A COVID-19 foi confirmada por RT-PCR. 
O paciente foi transferido para terapia intensiva, onde foi intubado e ventilado por 49 dias. Recebeu 
tratamento com óxido nítrico e agentes antimicrobianos, apesar de não haver evidências definitivas 
de co-infecção bacteriana. Uma nova radiografia de tórax foi realizada e demonstrou alterações 
fibróticas precoces bilaterais, sem melhora nas trocas gasosas, assim, a metilprednisolona foi iniciada 
a 1 mg/kg/dia por 10 dias. Na admissão havia sido observada uma leucocitose importante. Após 
investigação, o diagnóstico foi de leucemia mielomonocítica crônica (LMMC). A leucocitose persistente 
potencialmente estava contribuindo para o comprometimento respiratório contínuo, assim, iniciou-
se o tratamento com hidroxicarbamida no dia 8. Houve uma boa resposta com uma melhora do WCC 
para 47 x109/L em 48 horas e supressão para < 10 x109/L em 5 dias. A dosagem hidroxicarbamida foi 
ajustada cuidadosamente para garantir que ele não desenvolvesse mielossupressão grave (entre 500 
a 1.500mg). No dia 24, durante o tratamento com hidroxicarbamida, ele desenvolveu uma infecção 
do trato respiratório hospitalar tratada com fluconazol 400mg por 14 dias. Foi extubado no dia 45 
e saiu da UTI no dia 49. Ele negativou o RNA viral de SARS-CoV-2 a partir do dia 36. Ele também 
fez uma tomografia computadorizada do tórax no dia 57, que demonstrou alterações fibróticas 
periféricas ou subpleurais bilaterais com aparências de vidro fosco associadas sem consolidações 
evidentes. Considera-se que essas alterações sejam consistentes com uma infecção recente pelo 
COVID-19. Depois de deixar o hospital com sucesso, ele continua recuperando-se fisicamente e será 
acompanhado no ambulatório de hematologia para gerenciamento da LMMC. Os autores concluem 
que a hidroxicarbamida mostrou-se eficaz e segura para uso neste caso, sem sequelas.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
5 de 8 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
foram descritas de maneira superficial (somente idade). Informações sobre a 
intervenção (hidroxicarbamida) também foram descritas parcialmente, pois 
não está claro quais doses foram utilizadas e a duração do tratamento para 
cada. Os autores não mencionam sobre eventos adversos. Trata-se de um 
relato de caso publicado sob forma de carta ao editor (Letter), que ainda não 
foi revisada por pares (pré-print).

LOPINAVIR/RITONAVIR, HIDROXICLOROQUINA, 
AZITROMICINA, TOCILIZUMABE, ANAKINRA, PREDNISONA E 
OUTROS ANTIBIÓTICOS
RELATO DE CASOS \ ESPANHA

O estudo tem o objetivo de descrever as características clínicas, o tratamento e o desfecho de 
infecção pneumocócica em cinco pacientes com COVID-19. A idade mediana foi de 56 (IQR 44-79) 
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e 3 (60%) eram do sexo feminino. Hipertensão e diabetes estavam presentes em 40% dos casos. A 
infecção por SARS-CoV-2 foi confirmada em 3 casos por PCR, enquanto em 2 casos o diagnóstico foi 
clínico, pelos sintomas apresentados, aparência radiológica e critérios epidemiológicos (contato com 
uma pessoa positiva). A infecção pneumocócica foi diagnosticada pela detecção positiva do antígeno 
polissacarídeo-C na amostra de urina em todos os casos. A radiografia de tórax revelou infiltrados 
intersticiais bilaterais em 3 casos, e infiltrado consolidado bilateral e infiltrado consolidado unilateral 
em dois casos. A maioria dos casos, exceto um, recebeu oxigênio de baixo fluxo durante a internação 
hospitalar. O protocolo clínico local para o tratamento da infecção por COVID foi baseado em duas 
doses de lopinavir/ritonavir 200/50 mg por uma semana, hidroxicloroquina 200 mg por seis dias 
após uma dose inicial de 400 mg por 1 dia e azitromicina 250 mg, por dia por 4 dias,após uma dose 
única de 500 mg. O tratamento empírico com antibiótico foi iniciado quando as concentrações de 
procalcitonina estavam elevadas. O tratamento para S. pneumoniae incluiu ceftriaxona 1 g por dia. No 
paciente 1, foi utilizado ceftarolina 600 mg/dia e, no caso do paciente 4, foi associada a teicoplanina 
6 mg/kg por três doses, seguidas de 6 mg/kg diariamente. Na alta, os pacientes 2 e 5 passaram a 
receber cefixima oral 400 mg/dia e o paciente 4, levofloxacina oral 500 mg/dia. Em três casos, o curso 
clínico foi complicado pela resposta inflamatória tardia, que consistia em agravamento da dispneia, 
aumento da necessidade de oxigênio, progressão radiológica e aumento da PCR. Os pacientes 1, 3 e 
4 receberam uma dose única de 400 mg de tocilizumabe e o número 1 do paciente também recebeu 
2 doses de 200 mg de anakinra. Nesse caso, também foi realizada uma tomografia computadorizada 
do tórax, revelando opacidades bilaterais em vidro fosco, juntamente com um padrão sugestivo de 
pneumonia em organização. Assim, foi iniciado prednisona 30 mg, oral, por 30 dias. A evolução foi 
satisfatória e todos os pacientes receberam alta do hospital. Notavelmente, os pacientes 1 e 4 foram 
vacinado 23-valente em 2007 e 2008. Perante os casos apresentados, os autores destacam que as 
causas comuns de infecção respiratória não devem ser negligenciadas e que a co-infecção de SARS-
2-CoV com outros patógenos deve ser levada em consideração. Recomendam cobertura antibiótica 
específica e hospitalização, além do tratamento antiviral, em pacientes com suspeita ou confirmação 
de COVID-19 e co-infecção pneumocócica.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 2 
de 8 critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes 
foram descritas de maneira superficial (somente idade e gênero). Informações 
sobre as intervenções também foram descritas parcialmente, pois não há dados 
de dosagem diária para todas as intervenções. A condição clínica antes e após 
as intervenções não foram descritas seguindo uma linha do tempo. Por fim, os 
autores não mencionam sobre eventos adversos.

VITAMINA D
REVISÃO NARRATIVA \ IRÃ

Os autores discorrem sobre as possíveis vias que conectam a vitamina D e a COVID-19, com 
foco no sistema renina-angiotensina (RAS) e na enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2). 
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A ECA2 é uma parte do RAS e faz parte da fisiopatologia da infecção por SARS-CoV-2, pois é o 
ponto de entrada deste vírus nas células, e assim reduz a expressão de ECA2, causando uma lesão 
pulmonar e pneumonia. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel e modulador endócrino negativo 
do RAS. Essa vitamina inibe a expressão da renina. Pode induzir a atividade do eixo ECA2/Ang- (1–
7)/Mas e inibe a renina e o eixo ECA/Ang II/AT1R, aumentando assim a expressão e a concentração 
de ECA2, MasR e Ang- (1–7) e tendo um potencial papel protetor contra lesão pulmonar aguda/
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Níveis inadequados de vitamina D podem 
estar ligados às alterações imunológicas, como taxas mais altas de infecção. De acordo com a 
literatura referida pelos autores, a vitamina D é capaz de reduzir o risco de infecções e mortes por 
COVID-19 por diferentes mecanismos, incluindo manutenção das junções celulares, fortalecendo 
a imunidade celular, reduzindo a tempestade de citocinas, bem como modificar a imunidade 
adaptativa, suprimindo as respostas do tipo 1 das células T auxiliares e promover a indução de 
células reguladoras. Além disso, a deficiência de vitamina D pode estar relacionada a um alto risco 
de progressão da COVID-19 a estágios mais graves. Os autores concluem que o foco da atenção foi 
o RAS e a regulação negativa de ECA 2 com o uso da vitamina D na infecção por SARS-CoV-2. Essa 
vitamina poderá ser uma abordagem terapêutica em potencial para combater a COVID-19, bem 
como formas mais graves como a SDRA. Por fim, eles reiteram que esta revisão abre uma nova 
abordagem da vitamina D de ação protetora à COVID-19 e a SDRA induzida.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em uma análise crítica, observou-se que os autores trazem um 
apanhado de uma ampla revisão da literatura sobre o papel da vitamina D e 
como ela pode impactar na COVID-19, bem como em suas formas mais graves. 
Aborda sobre a fisiopatologia da doença e resultados do uso de vitamina D a 
partir de estudos observacionais.

CÉLULAS MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ IRÃ

Nesta revisão narrativa, os autores discorrem sobre infecções que podem acometer o trato 
respiratório, como a pneumonia e a síndrome respiratória aguda grave, além de vários vírus que 
causam essas doenças. Quanto à COVID-19, comentam o mecanismo de entrada dos vírus nas células, 
e o aumento de marcadores inflamatórios, como interleucinas, que podem levar a quadros graves da 
doença. Nesse contexto, esta revisão enfoca o papel auxiliar das células-tronco mesenquimais na 
redução dos processos inflamatórios que ocorrem na COVID-19. Mencionam estudos clínicos em 
andamento que estão testando essa abordagem e, com base no papel promissor das abordagens de 
terapia celular e medicina regenerativa no tratamento de várias doenças com risco de vida, sugerem 
que a aplicação de abordagens de terapia celular e células mesenquimais pode ser uma estratégia 
para indivíduos com infecções respiratórias agudas graves causadas pelo novo SARS-CoV-2.13
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não ha ferramentas para avaliação de revisões narrativas. Apesar de fazer um 
bom levantamento sobre alterações que ocorrem no organismo após a infecção 
com o SARS-CoV-2, e de sugerir uma abordagem terapêutica utilizando células 
mesenquimais para impedir a progressão a casos mais graves da doença, ainda 
é necessário aguardar os resultados dos ensaios clínicos em andamento.

REMDESIVIR
REVISÃO NARRATIVA \ ETIÓPIA

Esta revisão teve como objetivo mapear os ensaios clínicos em andamento e resumir as evidências 
disponíveis sobre o remdesivir (RDV) como uma opção terapêutica potencial contra a COVID-19. 
Inicialmente, o autor descreveu a classe química e o mecanismo de ação do RDV. Em seguida apresentou, 
resumidamente, as evidências sobre sua atividade in vitro (MERS CoV, SARS CoV-1 e SARS CoV-2), e in 
vivo (MERS CoV e SARS CoV-1). Segundo o autor, até o momento da elaboração desta revisão, não foram 
encontrados estudos publicados que justifiquem a atividade do RDV em modelos in vivo (animais) contra 
o SARS-CoV-2. Em relação a atividade do RDV em humanos, o autor descreve um relato de caso onde 
foi sugerido que o RDV poderia ser uma opção terapêutica potencial para o tratamento de pacientes 
com COVID-19. Contudo, destaca em seguida que existem poucos ensaios clínicos randomizados, 
duplo-cegos, em fase 3, controlados por placebo, que objetivam investigar a segurança e eficácia do 
RDV. Relata um estudo duplo-cego e controlado por placebo onde o RDV mostrou tempo mais rápido 
para melhora clínica em pacientes graves com COVID-19 em comparação com o placebo, embora os 
resultados desse estudo não tenham sido estatisticamente significativos. Informa que estão sendo 
realizados dois ensaios clínicos randomizados de fase 3, abertos, coordenados pela Gilead Sciences, 
e que foram lançados recentemente os ensaios clínicos da OMS, o Solidarity e o INSERM DisCoVeRy 
(ensaios randomizados e abertos). Conclui que um relato de caso e estudos observacionais não são 
suficientes para gerar evidências acerca da eficácia clínica do RDV nesta pandemia, e alerta, por fim, 
que embora o remdesivir esteja prontamente disponível para uso compassivo em muitos países, é 
imperativo aguardar a finalização dos demais ensaios clínicos, para justificar sua utilidade clínica em 
uma coorte maior de pacientes com COVID-19.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Uma análise crítica permite observar que não há informação sobre 
as estratégias de busca utilizadas para selecionar os estudos mencionados. 
Apesar de mencionar os estudos clínicos em andamento, o autor não informa 
o período em que realizou esse mapeamento. É possível, portanto, que novas 
evidências não tenham sido incluídas nesta revisão.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04452435/ India e 
Reino Unido

Tratamento de fibrose 
pulmonar

C21 Placebo Recrutando 30/06/2020 Vicore Pharma AB; Orphan 
Reach

2 NCT04452474/ EUA Produto Biológico Olokizumab 64 mg Placebo Ainda não recrutando 30/06/2020 R-Pharm; Cromos Pharma, 
LLC; Covance

3 NCT04451174/ Chile Corticosteróide Prednisone Controle Ainda não recrutando 30/06/2020 University of Chile; Paulette 
Andino Sarmiento

4 NCT04452773/ 
Espanha

Produto Biológico Manremyc (bacilos 
Mycobacterium 
manresensis inativados 
pelo calor)

Placebo Ainda não recrutando 30/06/2020 Reig Jofre Group

5 NCT04452643/ México Produto Biológico BACMUNE (MV130) 
é uma preparação 
bacteriana que 
contém uma mistura 
de bactérias Gram + 
e Gram - inativadas na 
concentração de 300 
FTU / mL

Placebo Ainda não recrutando 30/06/2020 Inmunotek S.L.; BioClever 
2005 S.L.

6 NCT04452812/ México Imunoterapia Plasma convalescente Tratamento padrão Ainda não recrutando 30/06/2020 Universidad Autonoma de 
Coahuila; National Council 
of Science and Technology, 
Mexico

7 NCT04451291/ Canadá Terapia celular Células estromais 
deciduais

Sem comparador Ainda não recrutando 30/06/2020 University Health Network, 
Toronto; Oslo University 
Hospital

8 NCT04452097/ País 
não declarado

Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais de cordão 
umbilical humano

Tratamento padrão Ainda não recrutando 30/06/2020 Baylx Inc.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados em 16/06/2020 na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

9 NCT04452565/ EUA Medicamento 
neuroprotetor; 
Antiviral; 
Corticosteróides

NA-831; NA-831 e 
Atazanavir; NA-831 e 
Dexametasona; 

Atazanavir e 
Dexametasona

Recrutando 30/06/2020 NeuroActiva, Inc.

10 NCT04452318/ País 
não declarado

Produto Biológico REGN10933 + 
REGN10987 (Anticorpos 
monoclonais anti-Spike 
SARS-CoV-2)

Placebo Ainda não recrutando 30/06/2020 Regeneron Pharmaceuticals

11 NCT04452799/ Egito Antioxidantes e 
antiinflamatórios

Mistura de Hesperidin e 
Diosmin 

Tratamento padrão Ainda não recrutando 30/06/2020 Tanta University

12 "NCT04451239/  
Kuwait"

Corticosteróide e 
imunossupressor

Esteróides tópicos e 
ciclosporina A

Sem comparador Ainda não recrutando 30/06/2020 Ameera Gamal 
Abdelhameed; Ministry of 
Health, Kuwait; Mansoura 
University

13 NCT04452669/ EUA Medicamento para 
hipertensão pulmonar

VentaProst (Flolan 
inalado entregue através 
de um sistema de 
delivery dedicado)

Sem comparador Ainda não recrutando 30/06/2020 Aerogen Pharma Limited; 
Ohio State University
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

105 18/06/20 Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em prossionais de saúde Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

106 18/06/20 Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia e Segurança de Acalabrutinibe com os Melhores 
Cuidados de Suporte Versus os Melhores Cuidados de Suporte em Participantes de Pesquisa 
Hospitalizados com COVID-19.

Associação Beneficente Síria – São Paulo (SP)

107 18/06/20 Utilização da enoxaparina em dose anticoagulante em pacientes hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave por COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

108 18/06/20 Estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar 
a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 
- DARE19

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein

109 22/06/20 Estudo multicentrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
ambulatoriais com COVID 19

Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz)

110 22/06/20 Efetividade terapêutica do plasma de convalescente de COVID-19 produzido pelo HEMOPE: Um 
ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco – FCM/UPE

111 22/06/20 Uso de plasma convalescente em portadores de COVID-19 Secretaria Estadual de Saúde de Goiás Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz (SES 
– GO/Hemogo)

112 22/06/20 Uso de ANTI-IL17 em pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a 
COVID-19

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

113 22/06/20 Estudo Randomizado Duplo-cego de Ruxolitinibe em pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo por SARS-COV-2

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

114 22/06/20 Estudo de Fase 2, Multicêntrico, Prospectivo, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo 
para Avaliar a Segurança e a Eficácia de ANG-3777 em Pacientes Hospitalizados com Pneumonia por 
COVID-19 Confirmada.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°62

BUSCA REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 14 ARTIGOS E 6 PROTOCOLOS

A pirâmide apresentada abaixo foi construída a partir do desenho experimental 
de cada estudo e não da qualidade metodológica de cada referência: 
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VACINAS
REVISÃO NARRATIVA \ MÉXICO, ESTADOS UNIDOS E ÍNDIA

Os autores discorrem sobre estratégias terapêuticas e profiláticas baseadas em nanotecnologia 
no combate à COVID-19. A nanotecnologia atua de forma eficaz suprindo as limitações 
convencionais da terapêutica antiviral e biológica. Os nanocarreadores são mais efetivos e de forma 
segura bloqueiam as interações iniciais da glicoproteína spike viral com os receptores das células 
hospedeiras. A inteligência artificial e outras ferramentas de computação estão em uso para auxiliar o 
longo processo de descoberta e desenvolvimento de medicamentos contra o SARS-CoV-2. Uma outra 
estratégia terapêutica é o uso de anticorpos neutralizantes (nAbs) que têm como alvo a proteína S do 
vírus. A estreita similaridade de SARS-CoV-2 com SARS-CoV permite que os pesquisadores explorem 
a atividade de neutralização cruzada de (nAbs) desenvolvida para SARS-CoV contra infecção por 
SARS-CoV-2. Sobre o desenvolvimento de vacinas, o primeiro candidato já está em fase clínica e 
foram utilizadas estratégias de desenvolvimento acelerado e plataformas tecnológicas avançadas 
de vacinas: vírus atenuados e inativados, vetores virais replicantes e não replicantes, DNA e RNAm, 
partículas semelhantes a vírus e abordagem com proteínas recombinantes. Os candidatos de vacinas 
em estágio mais avançado e em fase de desenvolvimento clínico são: (Moderna) (NCT04283461)/
Ad5-nCoV; (CanSino Biologicals) (NCT04313127); (Inovio Pharmaceuticals) (NCT04336410); 
(Shenzhen Geno- Immune Medical Institute, China) (NCT04276896); (Shenzhen Geno-Immune 
Medical Institute, China) (NCT04299724); (COV001), University of Oxford, England (NCT04324606), 
BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer(NCT04368728) (2020-001038-36). As nanopartículas podem ser 
preenchidas com uma ampla variedade de porções antigênicas (por aprisionamento físico ou 
conjugação química), e uma exibição antigênica correta a torna uma alternativa altamente relevante 
na área da vacina, quando comparada às abordagens convencionais. Uma das principais vantagens 
dos nanotransportadores de vacinas é o tamanho nanométrico, já que muitos sistemas biológicos, 
como vírus (incluindo SARS-CoV-2) e proteínas, também são nanométricos. As nanopartículas 
podem ser administradas por via oral, intranasal, subcutâneas e intramuscular. Uma ênfase 
especial é dada às nanopartículas adjuvantes da vacina (VANs), por aumentar a capacidade de 
superar a imunodeficiência em idosos e imunocomprometidos. Os autores trazem que nesta era da 
nanociência avançada, estão disponíveis todas as ferramentas para implementar essas tecnologias 
e desempenhar um papel de primeira linha no combate a essa pandemia.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. A revisão foi bem descrita com uma extensa revisão da literatura. Em 
uma análise crítica, observa-se que este manuscrito traz de forma detalhada o 
desenvolvimento terapêutico (vacina e medicamentos) com uma abordagem 
do uso da nanotecnologia como potencializador do sucesso da vacina COVID-19 
em termos de eficácia e segurança.
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CORTICOIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Nesta revisão rápida o objetivo foi identificar, avaliar sistematicamente e sumarizar as melhores 
evidências científicas disponíveis sobre os efeitos dos corticoides no manejo de pacientes com infecção 
por SARS-CoV-2 (COVID-19). Após o processo de seleção, foram identificados 16 coortes, um estudo 
quasi-experimental e 25 protocolos de pesquisa em andamento. As autoras concluem que o risco de 
viés dos estudos disponíveis foi considerado crítico e a eficácia e a segurança dessa intervenção para 
pacientes com infecção por SARS-CoV-2 ainda são consideradas limitadas. Dado os possíveis danos, o 
uso de rotina de corticoides deve ser evitado, a menos que seja indicado por outro motivo. Espera-se 
que os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam reduzir esta incerteza 
para orientar a tomada de decisão. Deve-se apontar que o estudo RECOVERY, recém-publicado, não 
foi avaliado nesta revisão.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 12/16 critérios foram atendidos e 3 não foram aplicáveis, visto que não 
foi realizada metanálise. Como limitação, aponta-se a falta de registro prévio do 
protocolo utilizado para condução desta revisão.

TOCILIZUMABE
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

O objetivo desta revisão sistemática rápida foi identificar, avaliar sistematicamente e sumarizar as 
melhores evidências científicas disponíveis sobre os efeitos do tocilizumabe no manejo de pacientes 
com infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19). Foi realizada ampla busca nas bases eletrônicas. O processo 
de seleção dos estudos foi realizado por pares. Foram identificados nove coortes retrospectivos e cinco 
estudos caso-controle. Foram identificados também 35 protocolos de pesquisa em andamento. Doze 
avaliaram mortalidade ou sobrevida comparando as estimativas entre os grupos. No geral, a mortalidade 
foi menor no grupo tratado com TCZ em comparação ao grupo não tratado. Em modelo ajustado para 
alguns confundidores como idade, comorbidades e concentrações basais de proteína C-reativa (PCR), 
a sobrevida no grupo que recebeu TCZ foi significativamente maior quando comparada ao grupo que 
não recebeu o medicamento de interesse (HR = 0,035, IC95% 0,004–0,347). Os estudos não foram 
consistentes em relação a necessidade de ventilação mecânica, obtendo resultados contraditórios. Em 
relação à melhora clínica dos pacientes, um estudo sugeriu que até o 28º dia não houve diferenças 
significativas entre os grupos em relação ao percentual de pacientes com esse desfecho. Um estudo 
reportou uma média maior de dias de internação (17,9 dias) no grupo tratado com TCZ (n = 44) 
em comparação com o grupo controle (n = 50), porém esse achado não foi consistente com outros 
trabalhos. Em relação à necessidade de internação na UTI, alguns estudos reportaram que o grupo de 
pacientes tratado com tocilizumabe teve menores taxas de internação em unidades de terapia intensiva, 
relatando redução do risco desse desfecho (OR = 0,17). O tempo para negativação do exame de RT-PCR 
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5

para SARS-CoV-2 foi avaliado por apenas um estudo, o qual observou que não houve diferença entre os 
grupos. Sobre eventos adversos, enquanto um estudo não encontrou maiores riscos em pacientes que 
utilizaram TCZ, dois estudos reportaram maior incidência de eventos relacionados ao TCZ, em especial, 
superinfecção. O risco de viés dos estudos disponíveis foi considerado crítico. Até o momento, a eficácia 
e a segurança dessa intervenção para pacientes com infecção por SARS-CoV-2 ainda são consideradas 
limitadas. À exceção de um contexto de uso compassivo ou de pesquisa clínica, o uso do tocilizumabe 
não é indicado para o manejo de pacientes com COVID-19.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 12/16 critérios foram atendidos e 3 não foram aplicáveis, visto que não 
foi realizada metanálise. Como limitação, aponta-se a falta de registro prévio do 
protocolo utilizado para condução desta revisão.

HIDROXICLOROQUINA/CLOROQUINA E AZITROMICINA
REVISÃO SISTEMÁTICA RÁPIDA \ BRASIL

Foi desenvolvida uma revisão sistemática rápida para mapear e avaliar criticamente as melhores 
evidências existentes sobre o uso de hidroxicloroquina/cloroquina associado a azitromicina para 
COVID-19. Os 14 estudos incluídos representam: 1 ensaio clínico randomizado (ECR); 1 ensaio clínico não 
randomizado; 1 coorte prospectiva; 10 coortes retrospectivas. Ademais, existem 25 estudos clínicos em 
andamento. Em comparação com hidroxicloroquina isolada, a probabilidade de negativação da PCR em 
3–6 dias foi significativamente maior no grupo com associação entre hidroxicloroquina e azitromicina 
(RR = 1,71, IC95%: 1,11 a 2,62, I2 0%), mas não demonstrou diferença significativa em comparação 
com não uso destas medicações (RR = 3,30, IC95% 0,67 a 16,23, I2 61%) com alta heterogeneidade. 
O uso de (hidroxi) cloroquina + azitromicina não apresentou diferença significativa quanto ao risco de 
morte, sem considerar ajustes por potenciais confundidores, em nenhuma das comparações avaliadas, 
com alta heterogeneidade nas análises. Ainda, em um ECR randomizado comparando pacientes em 
uso de altas doses versus dosagem mais baixa associada com azitromicina e ceftriaxona, observou-
se uma taxa de mortalidade geral de 27,2% (IC95%: 17,9–38,2%). A mortalidade foi mais elevada em 
pacientes recebendo alta dose de cloroquina em comparação com baixa dose (39% vs. 15%), havendo 
uma associação significativa (OR = 3,6, IC95%: 1,2–10,6) em análise bruta, mas, ao ajustar pela idade, a 
associação perde significância (OR = 2,8, IC95% 0,9–8,5). Metanálise agrupando medidas de associação 
ajustadas não identificou diferença significativa entre tratamento com hidroxicloroquina ou cloroquina + 
azitromicina em comparação com não utilizar nenhuma destas intervenções, com alta heterogeneidade 
(HR = 1,35, IC95%: 0,95 a 1,93, I2 75%). Metanálise para mudança de QTc ≥ 60ms incluiu 3 estudos, 
na qual não se identificou diferença significativa para hidroxicloroquina/cloroquina + azitromicina em 
comparação com hidroxicloroquina isolada (HR = 1,41, IC95%: 0,55 a 3,59, I2 74%). A metanálise para risco 
de QTc ≥ 500ms, incluindo 3 estudos, não identifica diferença significativa entre uso de hidroxicloroquina 
+ azitromicina em comparação com pacientes tratados apenas com hidroxicloroquina (RR = 1,41, IC95%: 
0,63 a 3,17, I2 38%). A certeza da evidência foi considerada baixa para todos os desfechos incluídos. 
Os autores concluem que o benefício documentado da hidroxicloroquina/cloroquina e azitromicina 
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6

é bastante limitado. Até o momento, a eficácia e a segurança dessa intervenção para pacientes com 
infecção por SARS-CoV-2 ainda são consideradas incertas.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 12 de 16 critérios foram atendidos. As limitações da revisão foram: 
não haver protocolo a priori; a seleção e extração dos artigos não foi realizada 
por dois pesquisadores de maneira independente; e não foi investigada a 
possibilidade de viés de publicação.

FEBUXOSTATO
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ IRÃ

O objetivo deste ensaio clínico foi avaliar os efeitos do febuxostato (FBX) em comparação com 
a hidroxicloroquina (HCQ) sobre sintomas clínicos, exames laboratoriais e achados de tomografia 
computadorizada (TC) de tórax em pacientes ambulatoriais com sintomas moderados de COVID-19. Os 
pacientes foram designados para receber FBX ou HCQ por 5 dias. As variáveis medidas foram: necessidade 
de hospitalização, dados clínicos e laboratoriais, incluindo febre, tosse, frequência respiratória, nível de 
proteína C-reativa e contagem de linfócitos na admissão e após 5 dias de tratamento. Além disso, os 
achados da TC foram avaliados na admissão e 14 dias após o início do tratamento. Foram incluídos 60 
participantes no estudo, com uma proporção de 1 para 1 nos grupos FBX e HCQ. Na admissão, febre 
(66,7%), tosse (87%), taquipneia (44,4%), dispneia (35%), valor elevado da PCR (94,4%) e envolvimento 
pulmonar de acordo com a TC do tórax (100%) foram documentados em pacientes incluídos com 
diferença insignificante entre os grupos FBX e HCQ. Febre, tosse e taquipneia foram significativamente 
mitigadas em ambos os grupos após cinco dias de tratamento, sem diferenças significativas entre os 
grupos. As porcentagens médias de comprometimento pulmonar foram reduzidas significativamente 
para 7,3% e 8% após 14 dias de tratamento com FBX e HCQ, respectivamente. Em pacientes ambulatoriais, 
adultos com infecção moderada por COVID-19, a eficácia do FBX e do HCQ não foi diferente em termos 
de resolução de manifestações clínicas, exames laboratoriais e achados de TC de pulmão. Os autores 
concluem, que este estudo sugere que o FBX é um tratamento alternativo a HCQ para a infecção por 
COVID-19 e pode ser considerado em pacientes com contraindicação à HCQ.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo tem risco de viés incerto a baixo. O 
viés de seleção é incerto, pois os autores mencionam que os sujeitos foram 
alocados por bloco, mas não mencionam como foi feita a alocação de cada 
sujeito em um determinado bloco. O risco de performance é incerto, pois em 
determinado momento os autores afirmam que se trata de um ensaio aberto, 
mas depois informam que nem os médicos, nem os pacientes sabiam quais 
medicamentos estavam sendo utilizados. Este estudo apresenta baixo risco 
de viés de detecção e atrito. Outras fontes de viés não foram relatadas. Além 
disso, deve-se apontar que o tamanho do amostral é muito baixo para que uma 
conclusão possa ser efetivamente tomada.
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COLCHICINA
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO \ GRÉCIA, ESPANHA E ESTADOS UNIDOS

Neste estudo clínico prospectivo, randomizado e aberto o objetivo foi avaliar o efeito do 
tratamento com colchicina (CCN) nos biomarcadores cardíacos e inflamatórios e nos desfechos 
clínicos em pacientes hospitalizados com COVID-19. Para isso, pacientes hospitalizados com 
COVID-19 foram randomizados em uma alocação de 1:1, para tratamento médico padrão ou 
CCN com tratamento médico padrão. O estudo ocorreu em 16 hospitais terciários na Grécia. A 
dose utilizada de CCN foi de uma dose de carga de 1,5 mg seguida de 0,5 mg após 60 min e 
doses de manutenção de 0,5 mg duas vezes ao dia por até 3 semanas. Os principais desfechos 
avaliados foram: (1) concentração máxima de troponina cardíaca de alta sensibilidade; (2) tempo 
para a proteína C reativa atingir mais de 3 vezes o limite superior de referência; e (3) tempo para 
deterioração de 2 pontos em uma escala de estado clínico de 7 graus, variando de capacidade para 
retomar às atividades normais até morte. Os desfechos secundários foram (1) a porcentagem de 
participantes que necessitam de ventilação mecânica, (2) mortalidade por todas as causas e (3) 
número, tipo e gravidade de eventos adversos. Foram avaliados 105 pacientes, sendo 61 (58,1%) 
homens, idade média (intervalo interquartil) de 64 (54–76) anos, sendo 50 (47,6%) randomizados 
para o grupo controle e 55 (52,4%) para o grupo CCN. Os valores medianos (intervalo interquartil) 
de pico de troponina cardíaca de alta sensibilidade foram 0,0112 (0,0043–0,0093) ng/mL no 
grupo controle e 0,008 (0,004–0,0135) ng/mL no grupo CCN (p = 0,34). As concentrações médias 
máximas de proteína C-reativa mediana (intervalo interquartil) foram 4,5 (1,4–8,9) mg/dL vs. 3,1 
(0,82–9,8) mg/dL (p = 0,73), respectivamente. A taxa de desfecho primário clínico foi de 14,0% 
no grupo controle (7 de 50 pacientes) e 1,8% no grupo CCN (1 de 55 pacientes) (odds ratio, 0,11; 
IC95%, 0,01–0,96; p = 0,02 ) O tempo médio de sobrevida livre de eventos (DP) foi de 18,6 (0,83) 
dias no grupo controle versus 20,7 (0,31) no grupo CCN (p = 0,03). Os eventos adversos foram 
semelhantes nos 2 grupos, exceto por diarreia, que foi mais frequente no grupo CCN do que no 
grupo controle (25 pacientes [45,5%] vs. 9 pacientes [18,0%]; p = 0,003). Os autores concluem que 
os participantes que receberam CCN apresentaram um aumento estatisticamente significativo no 
tempo de deterioração clínica. Não houve diferenças significativas na troponina cardíaca de alta 
sensibilidade ou proteína C-reativa.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo tem risco de viés incerto a moderado. 
O viés de seleção é incerto a alto, pois, os autores não mencionaram a forma 
de randomização, porém foi identificada a utilização de um processo aberto 
de randomização. O risco de performance é alto, pois trata-se de um estudo 
aberto. Este estudo apresenta risco de viés de detecção incerto e baixo viés 
de atrito. Outras fontes de viés não foram relatadas. Os autores apontam 
que a limitação mais importante é provavelmente o fato de que, devido ao 
número relativamente pequeno de eventos clínicos, a robustez estatística dos 
resultados é limitada, embora a diferença aritmética entre os dois grupos tenha 
sido notável. Além disso, o estudo não foi desenvolvido para detectar diferenças 
em eventos adversos raros. Reforçam que os achados devem ser interpretados 
com cautela.
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HIDROXICLOROQUINA
COORTE \ ITÁLIA

Nessa coorte prospectiva, os autores avaliaram 150 pacientes com diagnóstico de COVID-19, 
que estavam sendo tratados com hidroxicloroquina (HCQ). Dentre os pacientes, 63% eram do sexo 
masculino, a mediana de idade era de 69 (IQR 57–81) anos, 46% apresentavam hipertensão e 19% 
diabetes. O tratamento com HCQ foi de 400 mg (97%), ou 600 mg (3%) por dia. Em 67% dos casos, 
a HCQ foi associada a lopinavir/ritonavir (Lop/r) (35%), azitromicina (AZ) (26%) ou Lop/r + AZ (6%). 
Um eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações foi registrado após uma mediana de 5 (IQR 3–7) dias 
de tratamento. O intervalo QTc mediano no tratamento com HCQ foi de 433 (IQR 414–447 ms) , sem 
diferenças entre a monoterapia com HCQ e terapias combinadas com AZ e/ou Lop/r (p = 0,742). No 
geral, a proporção de pacientes com prolongamento do intervalo QTc considerado leve (460–479 ms) 
foi de 9%, intermediário (480–499) foi 4% e grave (≥ 500 ms) foi de 2%. Os autores relatam que alguns 
pacientes tiveram um ECG registrado antes do término do tratamento, ou seja, podem ter perdido o 
efeito máximo da droga no intervalo QTc. No entanto, o intervalo QTc não diferiu significativamente 
nas avaliações antes e após intervenções. Após um breve acompanhamento da terapia, nenhum 
evento arrítmico com risco de vida foi documentado. Como conclusão, os autores relatam que 
embora a última palavra sobre a segurança da HCQ no tratamento da COVID-19 venha de estudos 
randomizados, os resultados desse estudo sugerem que uma dose cumulativa de HCQ de 2 gramas 
acima de 5 dias, não leva a um prolongamento do QTc nos pacientes.7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
7 de 11 critérios foram atendidos. Como não houve grupo controle, principal 
limitação do estudo, dois critérios não eram aplicáveis. Além disso, fatores de 
confusão não foram identificados.

HIDROXICLOROQUINA
ESTUDO TRANSVERSAL \ PORTUGAL

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do tratamento crônico com hidroxicloroquina (HCQ) 
para outras condições médicas na incidência de infecção por SARS-COV-2. Foi utilizado o banco de 
dados eletrônicos do Serviço Nacional de Saúde português. Para serem considerados em tratamento 
crônico com HCQ, os casos precisavam ser prescritos com pelo menos 2 gramas de HCQ por mês, em 
média. Pacientes com pelo menos 6 meses em uso de corticosteróides e/ou imunossupressores foram 
considerados sob tratamento imunossupressor crônico. Analisou-se a prevalência do tratamento 
crônico com HCQ em todos os pacientes testados por PCR, comparando casos positivos para PCR com 
casos negativos para PCR. O primeiro caso de infecção por SARS-CoV-2 em Portugal foi registrado em 
02/03/2020. Desde então, até o momento em que os dados foram analisados, 26.815 casos suspeitos 
foram confirmados por um teste de PCR positivo. No conjunto de pacientes com definição de caso, 
1.292 receberam HCQ (pelo menos 2 gramas por mês) e 897 foram prescritos com corticosteróides 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



9

e/ou imunossupressores por pelo menos 6 meses. Pacientes positivos para SARS-CoV-2 eram 
mais velhos e mais frequentemente do sexo masculino do que pacientes negativos. A proporção 
de tratamento crônico com HCQ foi maior em pacientes negativos (0,36% vs. 0,29%, p = 0,04) e o 
inverso foi verdadeiro no tratamento crônico de corticosteróides e/ou imunossupressores (0,24% vs. 
0,31%, p = 0,05). O odds ratio não ajustado de ser positivo para SARS-CoV-2 e ter tratamento crônico 
com HCQ foi OR = 0,79 (IC 95%: 0,63-0,99). A incidência de infecção por SARS-CoV-2 nos pacientes 
que receberam HCQ foi de 5,96%, enquanto nos demais pacientes foi de 7,45%. Após o ajuste para 
características demográficas e tratamento imunossupressor, a HCQ permaneceu independente 
e negativamente associado à infecção por SARS-CoV-2, OR ajustado = 0,51 (IC 95%: 0,37–0,70). O 
tratamento imunossupressor crônico foi associado positivamente à infecção por SARS-CoV-2 com 
RR = 2,06 (IC 95%: 1,51–2,82). Os autores concluem que o tratamento crônico com HCQ confere 
proteção contra a infecção por SARS-CoV-2.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 7 de 8 critérios foram atendidos. Uma vez que não há dados 
sobre a adesão dos pacientes aos tratamentos prescritos, somente as prescrições 
em si, a exposição não foi medida de forma confiável e reprodutível. Ademais, 
os autores apontam como grande limitação o fato de não terem informações 
sobre comorbidades dos pacientes, o que poderia ser um viés de seleção.

TOCILIZUMABE ASSOCIADO A METILPREDNISOLONA
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL \ ESPANHA

O estudo tem como objetivo analisar a sobrevida dos pacientes tratados com tocilizumabe 
associado a metilprednisolona. O regime de tratamento proposto foi tocilizumab administrado 
em dose única de 400 mg para aqueles pacientes que apresentavam um dos seguintes critérios: 
PaO2/FiO2 < 300, SpO2 < 92 (ar ambiente), taquipneia e alta concentração de ferritina. A metilprednisolona 
foi associada posteriormente no regime de 250 mg administrada por via intravenosa diariamente no 
primeiro dia, seguido de 40 mg a cada 12 horas por mais 4 dias. O tratamento desses pacientes foi 
comparado em dois momentos diferentes: antes e depois do início da metilprednisolona. O endpoint 
primário foi a mortalidade hospitalar por todas as causas. Foram avaliados 72 pacientes diagnosticados 
com pneumonia por SARS-CoV-2 confirmado por RT-PCR, tratados com tocilizumabe, dos quais 77,8% 
(56 casos) também receberam tratamento com metilprednisolona. A média de idade foi de 67,5 anos 
(61–76.7) e 45 (62,%) eram do gênero masculino. Hipertensão foi a comorbidade mais prevalente  
(43; 59,7%). Ambos os grupos não apresentaram diferenças em relação a comorbidades, características 
radiológicas ou dados laboratoriais. O principal tratamento recebido pelos pacientes foi a combinação 
de hidroxicloroquina e azitromicina (94,4%). Em relação à evolução dos pacientes, foi observado que 
59,7% foram internados em UTI. A mortalidade geral dos casos foi de 29,2%. A metilprednisolona 
administrada em pacientes tratados com tocilizumabe reduz o risco de morte (razão de risco 0,20, IC 
95% 0,08–0,47, p < 0,01). Os autores afirmam que este estudo tem sérias limitações, pois é um estudo 
observacional de centro único e não é um estudo randomizado. No entanto, observaram um efeito na 
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sobrevida sem efeitos adversos notáveis atribuídos à dose e duração do tratamento proposto, porém 
esse dados devem ser confirmados por ensaios clínicos randomizados.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Trata-se de uma carta ao editor descrevendo os resultados de um estudo 
observacional. Dessa forma, de acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal 
Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 7/8 critérios foram contemplados. 
Apesar dos autores alertarem que há limitações no estudo, não consideraram 
que outros tratamentos ainda foram administrados na população estudada, o 
que pode influenciar na análise feita.

HIDROXICLOROQUINA
TRANSVERSAL \ ITÁLIA

Foi demonstrado em estudos in vitro que a cloroquina (CQ) e a hidroxicloroquina (HCQ) inibem 
o SARS-CoV-2. Desta forma, realizou-se um estudo para avaliar o efeito do uso da HCQ para doenças 
subjacentes,quanto à infecção por SARS-CoV-2. A partir de contato telefônico com os pacientes, foi 
aplicado um questionário (idade, doença, dose da HCQ, período de tratamento, presença de sintomas 
respiratórios ou febre, contato com pessoas com sintomas respiratórios e febre, contato com pacientes 
com a COVID-19 e toxicidade relacionada ao uso de HCQ). Foram contatados 66 pacientes, 30 com 
doença dermatológica (artrite soronegativa, lúpus eritematosos sistêmicos, esclerose sistêmica, 
doença indiferenciada do tecido conjuntivo) dos quais 22 são do sexo feminino, a média de idade foi 
de 55.5 anos, e a mediana do tempo em uso de HCQ foi de 14,2 meses (intervalo: 3–36). Foram 35 
pacientes com doenças reumáticas (alopecia androgenética, lúpus eritematoso discoide, alopecia por 
fibrose frontal, líquen planopilar, artrite reumatoide), dos quais 30 são do sexo feminino, a média de 
idade foi de 46,1 anos e a mediana do tempo em uso de HCQ foi de 50,1 meses (intervalo: 2–240). Dos 
resultados, obteve-se que 65/66 (98,4%) dos pacientes em tratamento com a HCQ não desenvolveu 
os sintomas da COVID-19 nos últimos dois meses. Entre os 66 pacientes, o tratamento foi bem 
tolerado, sem eventos adversos relacionados; apenas 2 pacientes descreveram um breve episódio de 
deficiência visual. Nenhum paciente em tratamento com a HCQ desenvolveu sintomas consistentes 
com a COVID-19, embora a Itália, no momento do estudo, estava classificada como o terceiro país 
mais infectado do mundo. Os autores trazem que a HCQ possui propriedades imunomoduladoras e 
bom perfil de evento adverso. Assim, pode contribuir para a supressão da síndrome de liberação de 
citocinas através de vários mecanismos, incluindo (1) redução da ativação e diferenciação de células 
T, (2) diminuição da produção de citocinas pelas células T e células B (IL-1 e 6 e fator de necrose 
tumoral) e (3) atenuação da ativação das vias de sinalização pró-inflamatória. A HCQ oferece melhor 
perfil de segurança e menor interação com outros fármacos de uso concomitante em relação a CQ. 
Por fim, concluem que são necessários estudos com um número amostral maior que avaliem o efeito 
protetor à infecção por SARS-CoV-2 em pacientes em uso de HCQ.10
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies, 4/8 foram contemplados e 1/8 critério foi não aplicável. A 
exposição não foi mensurada de forma válida e confiável, pois os pacientes em 
uso de HCQ somente relatam que não apresentaram sintomas respiratórios e 
febre. Não foram realizados testes laboratoriais nestes pacientes para verificar 
a presença da infecção por SARS-CoV-2, assim como nas possíveis pessoas 
que esses pacientes possam ter entrado em contato. Um fator de confusão se 
refere aos sintomas respiratórios e à febre ,os quais podem ser devido a outras 
doenças respiratórias. Além disso, a ausência da exposição dos pacientes 
entrevistados com pessoas com a COVID-19, bem como o pequeno tamanho 
amostral do estudo são fragilidades importantes do mesmo.

ANAKINRA
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O objetivo do estudo foi relatar a experiência clínica do uso de anakinra na prevenção da ventilação 
mecânica (VM) em pacientes com COVID-19, na síndrome de tempestades de citocinas (STC) e 
insuficiência respiratória hipóxica aguda (IRHA). Nesta série de casos retrospectivos, os pacientes 
deveriam ter SARS-CoV-2, febre, ferritina > 1.000 ng/mL com um marcador laboratorial adicional 
de hiperinflamação e IRHA. A IRHA foi definida como necessidade 15 L de oxigênio suplementar 
via máscara combinada com cânula nasal de 6 L ou uso de ?95% de oxigênio por cânula nasal de 
alto fluxo. Foram excluídos pacientes com suspeita de infecção bacteriana ou imunossupressores. 
O anakinra subcutâneo foi iniciado com 100 mg a cada 6 horas e gradualmente, foi diminuído até 
cessar o uso. O desfecho primário foi a prevenção da VM. Onze dos 14 pacientes que atenderam aos 
critérios receberam anakinra por um período máximo de 19 dias. Sete dos que iniciaram o anakinra 
? 36 horas após o início da IRHA não necessitaram de VM, e todos receberam alta. Quatro pacientes 
que iniciaram anakinra ?4 dias após o início da IRHA necessitaram de VM. Desses, três pacientes 
foram extubados (dois tiveram alta hospitalar, um permaneceu hospitalizados) e um morreu. Todos 
os 3 pacientes que preencheram os critérios, mas não receberam anakinra, necessitaram de VM. Dois 
foram extubados (1 recebeu alta e 1 permanece hospitalizado) e 1 permanece em VM. Os autores 
afirmam que os dados sugerem que o anakinra pode ser benéfico em pacientes com COVID-19 com 
evidência de STC, quando administrado precocemente no início da IRHA. Essa seleção de pacientes e 
a abordagem de tratamento proposta devem ser consideradas para investigação em ensaios clínicos.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
6 de 10 critérios foram atendidos e um não pode ser avaliado, pois não 
foi realizada análise estatística. Não há menção se a inclusão dos casos foi 
completa e consecutiva, tampouco houve detalhamento do local onde o 
estudo foi conduzido.
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FAVIPIRAVIR E TOCILIZUMABE
RELATO DE CASO \ TAILÂNDIA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de um homem transplantado renal diagnosticado 
com COVID-19. O paciente de 58 anos, que havia recebido o transplante há dois, foi encaminhado 
para o hospital com febre, náusea, diarreia aquosa e dispneia. O homem também tinha histórico de 
hipertensão, dislipidemia e diabetes mellitus pós-transplante. O paciente estava em uso de tacrolimo, 
micofenolato de mofetil (MMF) e prednisolona, como terapia de manutenção imunossupressora. Após 
o diagnóstico da COVID-19, o favipiravir juntamente com a hidroxicloroquina, azitromicina, darunavir 
e ritonavir foram iniciados. A dosagem de tacrolimo foi reduzida em 50% e o MMF foi descontinuado. 
A prednisolona foi continuada com dose de 2,5 mg/dia e levou ao aumento da insuficiência adrenal. 
A ceftriaxona também foi iniciada na profilaxia para infecção bacteriana concomitante. No segundo 
dia da admissão, ele necessitou de oxigenoterapia para manter a oxigenação adequada. No sexto 
dia, o nível de IL-6 aumentou para 569 pg/mL, e uma dose única de 8 mg/kg de tocilizumabe 
(TCZ) foi administrada. No quarto dia após de TCZ, a oxigenoterapia foi interrompida. A infiltração 
diminuiu significativamente na radiografia de tórax. Depois que os sintomas foram melhorados, o 
MMF foi reintroduzido após a recuperação da linfopenia e a COVID-19 não foi detectada. Os autores 
concluem que a terapia antiviral, particularmente com favipiravir, em combinado com a diminuição 
da imunossupressão e bloqueio da IL-6 forneceu resultados favoráveis neste relato de caso.12

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
05/08 critérios foram atendidos. O paciente foi medicado por diversos fármacos 
concomitantemente, impossibilitando descrever o impacto deles na melhora 
dos sintomas. Além disso, eventos adversos não foram relatados.

HEPARINA
REVISÃO NARRATIVA \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E NEPAL

A COVID-19 tem sido associada a um risco aumentado de doenças arteriais e doenças tromboembólicas 
venosas (TEV). Pensa-se que eventos aumentados de TEV na COVID-19 sejam causados por imobilização, 
inflamação excessiva e coagulação intravascular difusa. Dado o alto risco de TEV em pacientes críticos 
com COVID-19, a profilaxia adequada para TEV parece ser uma parte importante do manejo desses 
pacientes. Muitos pacientes críticos estão associados a menores taxas de mortalidade quando tratados 
com heparina ou heparina de baixo peso molecular, deste modo, os autores sugerem que todos os 
pacientes com COVID-19 gravemente doentes sejam submetidos a tromboprofilaxia. Embora o uso 
tromboprofilático em dose padrão em pacientes hospitalizados seja aceitável, a alta incidência relatada 
de TEV (25–31%) sugere que doses mais altas, isto é, 0,5 mg/kg de heparina duas vezes ao dia, podem ser 
mais apropriadas. Dado que a trombocitopenia em pacientes com COVID-19 pode ser menos profunda 
do que em outras síndromes de sepse, é provável que a anticoagulação profilática seja viável. Os autores 
sugerem que enquanto são necessários estudos adicionais, uma profilaxia de duração prolongada para 
4–6 semanas pode ser razoável para alguns pacientes, como aqueles com fatores de risco adicionais ou 
coagulopatia persistente na ausência de contraindicações à terapia anticoagulante.13
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas disponíveis para avaliar revisões narrativas. Trata-se de 
uma pequena revisão sobre doenças tromboembólicas venosas associadas à 
COVID-19. Os autores não detalham como e onde buscaram os estudos e se 
utilizaram critérios de inclusão. Os dados dos estudos incluídos foram bem 
detalhados , com a avaliação crítica feita pelos autores. Apesar dos relatos 
positivos do uso da heparina, os autores reiteram a importância de mais estudos 
para confirmar o uso dessa terapia em doenças TEV associadas à COVID-19.

DROGAS ANTIRREUMÁTICAS
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Os autores nesta revisão da literatura descrevem sobre a estratificação de risco de pacientes 
com distúrbios reumáticos, a segurança de vários medicamentos antirreumáticos e o papel de vários 
medicamentos prescritos pelos reumatologistas para o manejo da COVID-19. A estratificação de risco, 
baseada em escores, poderá ser útil na tomada de decisões terapêuticas, como auto-isolamento, continuação 
ou início da terapia imunossupressora. Sabe-se que as infecções virais precipitam e provocam doenças 
reumáticas, mas uma interrupção repentina de agentes imunossupressores também pode causar crises 
dessas doenças. Portanto, os pacientes não devem parar ou reduzir a dose dos agentes imunossupressores. 
Da mesma forma, pacientes em uso de esteroides a longo prazo não devem interrompê-los abruptamente. 
Em caso de infecção ativa por SARS-CoV-2, como em qualquer outra infecção, a terapia imunossupressora 
pode ser interrompida temporariamente. Sobre o uso de anti-inflamatórios não esteroides (ANES), até 
que surjam mais referências clínicas a respeito do uso de ANES, deve-se ter cautela no uso do ibuprofeno 
nesse grupo de pacientes com doenças reumáticas. Sobre o uso de esteroides, em resultado de uma 
metanálise, observou-se que não houve um aumento significativo nas taxas de infecção entre os pacientes 
que tomavam doses baixas de corticosteróides (≤ 7,5 mg de prednisolona por dia) em comparação com 
aqueles que não tomavam esteroides sistêmicos. Sobre os medicamentos antirreumáticos modificadores 
da doenças, a interrupção dos agentes imunossupressores acarreta um risco de surtos da doença e, 
portanto, não é recomendada. Caso os pacientes com doença reumática desenvolvam a COVID-19, a 
medicação imunossupressora deve ser suspensa até que se recuperem da infecção ativa. Contudo, os 
pacientes podem iniciar ou continuar a hidroxicloroquina e sulfassalazina, mesmo durante a infecção ativa. 
Observa-se que alguns dos medicamentos antirreumáticos comumente usados foram propostos como 
possíveis agentes terapêuticos na COVID-19 e o manejo do uso deste medicamentos somente poderá 
ser realizado quando os resultados de diversos estudos em andamento estiverem disponíveis. Por fim, 
os autores concluem que a interrupção do tratamento não deve ser tomada por medo e deve haver uma 
tomada de decisão compartilhada em consulta com o paciente.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não há ferramentas para avaliar a qualidade metodológica de revisões 
narrativas. A revisão foi bem descrita com um apanhado de estudos com 
medicamentos antirreumáticos em andamento e os resultados já alcançados 
de estudos observacionais e de revisões com metanálise. Além disso, os autores 
descrevem de forma clara a estratégia de busca com as palavras-chave e as 
bases em que os artigos foram selecionados.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



14

REFERÊNCIAS

1. Chauhan G, Madou MJ, Kalra S, Chopra V, Ghosh D, Martinez-Chapa SO. Nanotechnology for 
COVID-19: Therapeutics and Vaccine Research. ACS Nano [Internet]. 2020 Jun 22; Available 
from: https://doi.org/10.1021/acsnano.0c04006

2. Colpani V, Stein C, Marcolino MAS, Pagano CGM, Gräf DD, Matuoka JY, et al. Corticoides para 
infecção por SARS-CoV-2 (Covid-19) Revisão sistemática rápida. Disponível em: https://
oxfordbrazilebm.com/index.php/2020/05/18/corticoides-para-infeccao-por-sars-cov-2-covid-19-
revisao-sistematica-rapida/. Acessado em 01 de Julho de 2020

3. Gräf DD, Stein C, Pagano CGM, Matuoka JY, Medeiros FC, Brito GV, et al. Tocilizumabe para 
infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19) Revisão sistemática rápida. 2020 Disponível em: https://
oxfordbrazilebm.com/index.php/2020/06/30/tocilizumabe-para-pacientes-com-covid-19/. 
Acessado em [01/07/2020].

4. Stein C, Falavigna M, Marcolino, MAZ, Pagano CGM, Gräf DD, Matuoka 
JY, et al. Associação hidroxicloroquina/cloroquina e azitromicina para 
Covid-19. Revisão sistemática rápida. Disponível em: https://oxfordbrazilebm.
c o m / i n d e x . p h p / 2 0 2 0 / 0 6 / 0 2 / a s s o c i a c a o - h i d r o x i c l o r o q u i n a - c l o r o q u i n a - e - 
azitromicina-para-covid-19-revisao-sistematica-rapida/. Acessado em [01/07/2020]

5. Davoodi L, Abedi SM, Salehifar E, Alizadeh-Navai R, Rouhanizadeh H, Khorasani G, Hosseinimehr 
SJ. Febuxostat therapy in outpatients with suspected COVID-19: A clinical trial. Int J Clin Pract. 
2020 Jun 30:e13600. doi: 10.1111/ijcp.13600.

6. Deftereos SG, Giannopoulos G, Vrachatis DA, Siasos GD, Giotaki SG, Gargalianos P, et al. Effect of 
Colchicine vs. Standard Care on Cardiac and Inflammatory Biomarkers and Clinical Outcomes in 
Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019: The GRECCO-19 Randomized Clinical Trial. 
JAMA Netw Open. 2020 Jun 1;3(6):e2013136. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.13136.

7. Mazzanti A, Briani M, Kukavica D, et al. Association of Hydroxychloroquine with QTc Interval in 
Patients. Circulation Aha (2020) Doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048476

8. Ferreira A, Oliveira-e-Silva A, Bettencourt P. Chronic treatment with hydroxychloroquine and 
SARS-CoV-2 infection. medRxiv [Internet]. 2020 Jan 1;2020.06.26.20056507. Available from: 
http://medrxiv.org/content/early/2020/06/29/2020.06.26.20056507.abstract

9. Sanz Herrero F, Puchades Gimeno F, Ortega García P, Ferrer Gómez C, Ocete Mochón, García Deltoro 
M. Methylprednisolone added to tocilizumab reduces mortality in SARS-CoV-2 pneumonia: an 
observational study. J Intern Med. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1111/joim.13145

10. Vastarella M, Patrì A, Annunziata M, Cantelli M, Nappa P, Marco T, et al. Can hydroxychloroquine be 
useful in the prevention of COVID-19? An Italian survey in dermatological and rheumatological 
patients already under treatment. J Am Acad Dermatol. 2020 May 1; DOI:10.1016/j.
jaad.2020.04.136

11. Navarro-Millán I, Sattui SE, Lakhanpal A, Zisa D, Siegel CH, Crow MK. Use of anakinra to prevent 
mechanical ventilation in severe COVID-19: a case series. Arthritis Rheumatol. 2020. Disponível 
em: https://doi.org/10.1002/art.41422

12. Thammathiwat T, Tungsanga S, Tiankanon K, et al. A Case of Successful Treatment of Severe 
COVID-19 Pneumonia with Favipiravir and Tocilizumab in Post-kidney Transplant Recipient. 
Transplant Infectious Disease (2020). Doi: https://doi.org/10.1111/tid.13388

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



15

13. Aryal MR, Gosain R, Donato A, et al. Venous Thromboembolism in COVID-19: Towards an Ideal 
Approach to Thromboprophylaxis, Screening, and Treatment. Current Cardiology Reports 
(2020) 22:52. Doi: https://doi.org/10.1007/s11886-020-01327-9

14. Chattopadhyay A, Mishra D, Sharma V, K Naidu G, Sharma A. Coronavirus disease-19 and 
rheumatological disorders: A narrative review. Indian J Rheumatol [Internet]. 2020 Jun 
1;15(2):122–9. Available from: http://www.indianjrheumatol.com/article.asp?issn=0973-3698

15. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Boletim Ética em Pesquisa – Edição Especial Coronavírus (Covid-19). CONEP/CNS/MS. 
2020, 28:página 1-página 71.

ESTRATÉGIA DE BUSCA: 

CITAÇÃO

BRASIL. Departamento de Ciência e Tecnologia. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde. Ministério da Saúde. Informe Diário de Evidências – COVID-19 (2 de julho 
de 2020). 2020.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



16

Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04454307/Egito Analgésico narcótico Tramadol Tratamento padrão Ainda não recrutando 01/07/2020 Tanta University

2 NCT04453488/Espanha Vacina RUTI® (bacilos 
Mycobacterium 
tuberculosis inativados 
por calor, fragmentados, 
purificados e lipossomos)

Placebo Ainda não recrutando 01/07/2020 Pere-Joan Cardona; 
Fundación Institut Germans 
Trias i Pujol

3 NCT04454398/País não 
declarado

Produto biológico STI-1499 (anticorpo 
monoclonal que tem 
como alvo a proteína 
spike)

Tratamento padrão Ainda não recrutando 01/07/2020 Sorrento Therapeutics, Inc.

4 NCT04453371/País não 
declarado

Anticoagulante  ativador de tecido 
plasminogênio

Placebo Ainda não recrutando 01/07/2020 Negovsky Reanimatology 
Research Institute; 
Sklifosovsky Institute of 
Emergency Care

5 NCT04453384/França Produto biológico XAV-19 (anticorpos 
policlonais humanizados 
anti-SARS-CoV-2)

Placebo Ainda não recrutando 01/07/2020 Nantes University Hospital; 
BPIfrance; Xenothera SAS

6 NCT04453852/Austrália Vacina  vacina para COVID-19 
(Proteína de pico 
recombinante COVID19 
com adjuvante Advax-
SM)

Placebo Recrutando 01/07/2020 Vaxine Pty Ltd; Central 
Adelaide Local Health 
Network Incorporated
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

105 18/06/20 Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em prossionais de saúde Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

106 18/06/20 Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia e Segurança de Acalabrutinibe com os Melhores 
Cuidados de Suporte Versus os Melhores Cuidados de Suporte em Participantes de Pesquisa 
Hospitalizados com COVID-19.

Associação Beneficente Síria – São Paulo (SP)

107 18/06/20 Utilização da enoxaparina em dose anticoagulante em pacientes hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave por COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

108 18/06/20 Estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar 
a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 
- DARE19

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein

109 22/06/20 Estudo multicentrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
ambulatoriais com COVID 19

Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz)

110 22/06/20 Efetividade terapêutica do plasma de convalescente de COVID-19 produzido pelo HEMOPE: Um 
ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco – FCM/UPE

111 22/06/20 Uso de plasma convalescente em portadores de COVID-19 Secretaria Estadual de Saúde de Goiás Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz (SES 
– GO/Hemogo)

112 22/06/20 Uso de ANTI-IL17 em pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a 
COVID-19

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

113 22/06/20 Estudo Randomizado Duplo-cego de Ruxolitinibe em pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo por SARS-COV-2

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

114 22/06/20 Estudo de Fase 2, Multicêntrico, Prospectivo, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo 
para Avaliar a Segurança e a Eficácia de ANG-3777 em Pacientes Hospitalizados com Pneumonia por 
COVID-19 Confirmada.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°63

BUSCA REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 17 ARTIGOS E 9 PROTOCOLOS

A pirâmide apresentada abaixo foi construída a partir do desenho experimental 
de cada estudo e não da qualidade metodológica de cada referência: 

ACHADOS: 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



2

Vacina ......................................................................................................................................................................................3
Ensaio clinico randomizado 

Vacinas .....................................................................................................................................................................................4
Artigo de opinião 

Vacinas .....................................................................................................................................................................................5
Documento institucional 

Ivermectina .............................................................................................................................................................................5
Revisão sistemática 

Corticosteroides ......................................................................................................................................................................6
Revisão sistemática 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina .............................. 7
Coorte 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina .............................. 8
Coorte 

Glicocorticoides.......................................................................................................................................................................9
Estudo transversal 

Belatacept .............................................................................................................................................................................10
Relato de caso 

Fingolimode ...........................................................................................................................................................................11
Relato de caso 

Remdesivir .............................................................................................................................................................................11
Relato de caso 

Imatinibe ...............................................................................................................................................................................12
Relato de caso 

Hidroxicloroquina .................................................................................................................................................................13
Relato de caso 

Hidroxicloroquina .................................................................................................................................................................13
Relato de Caso 

Lenzilumabe ..........................................................................................................................................................................14
Série de casos 

Baricitinibe associado à Hidroxicloroquina.........................................................................................................................15
Série de casos 

Zinco.......................................................................................................................................................................................16
Artigo de opinião 

Referências ............................................................................................................................................................................18

Apêndice 1: Protocolos de Ensaios Clínicos registrados na Base ClinicalTrials.gov  .................................................................20

Apêndice 2: Ensaios Clínicos sobre COVID-19 aprovados pela CONEp ....................................................................................21

SUMÁRIO

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



3

VACINA
ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, ALEMANHA

Trata-se da divulgação prévia de resultados de um estudo com escalonamento de dose, multicêntrico, 
não randomizado, de uma vacina para COVID-19 com mRNA de BNT162, nos Estados Unidos. Este 
estudo está registrado no ClinicalTrials.gov, sob nº NCT04368728. Adultos saudáveis, do sexo masculino 
e feminino, com idade entre 18 e 55 anos foram selecionados e alocados em um dos três grupos, de 
doses crescentes (10 μg, 30 μg ou 100 μg) para receber uma injeção intramuscular da vacina. Cada grupo 
foi constituído por 15 participantes, sendo 12 receptores ativos da vacina e 3 receptores do placebo. O 
desfecho primário foram eventos adversos leves nos 7 dias após a aplicação de cada dose. O desfecho 
secundário foi a avaliação da produção de anticorpos neutralizantes (IgG de ligação a RBD). Os eventos 
sistêmicos mais comuns relatados nos 7 dias após cada vacinação nos receptores de BNT162b1 e 
placebo foram fadiga e dor de cabeça de leve a moderada, além de dor no local da aplicação. Relatos 
de fadiga, dor de cabeça, calafrios, dores musculares e dores nas articulações foram mais comuns nos 
grupos BNT162b1 em comparação ao placebo. Os eventos sistêmicos aumentaram com aumento de 
dose e foram relatados em um número maior de indivíduos após a segunda dose (grupos de 10 μg e 30 
μg), sendo a febre relatada por 8,3% (1/12) dos participantes, cada um nos grupos de 10 μg e 30 μg e 
em 50,0% (6/12) dos receptores de BNT162b1 no grupo 100 μg. Posto isso, os participantes do grupo 
100 μg não receberam uma segunda dose. Após a dose 2, 8,3% (1/12) dos participantes do grupo de 
10 μg e 75,0% (9/12) dos participantes do grupo de 30 μg relataram febre que se resolveu dentro de 
um dia. A maioria das reações locais e eventos sistêmicos atingiram o pico no dia 2 após a vacinação e 
foram resolvidos no dia 7. Quanto à imunogenicidade, as concentrações de IgG de ligação à RBD e os 
títulos neutralizantes de SARS-CoV-2 foram avaliados no início e 7 e 21 dias após a primeira dose e 7 (dia 
28) e 14 dias (dia 35) após a segunda dose de BNT162b1 e observaram, 21 dias após a primeira dose 
(para todas as três doses), que as concentrações médias geométricas (GMCs) de IgG de ligação a RBD 
eram de 534–1778 U/mL, sendo compatíveis ao observado em pacientes após 14 dias da infecção com 
SARS-CoV-2. Sete dias após a segunda dose (10 e 30 μg) os GMCs de IgG de ligação a RBD aumentaram para 
4813–27872 U/mL. Apesar de observarem que as concentrações se mantinham altas até o último ponto 
medido (35 dias), a cinética e a durabilidade dos títulos neutralizantes ainda estão sendo monitoradas.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane para 
ensaios clínicos randomizados, o estudo tem risco de viés incerto a baixo. O viés 
de seleção é incerto, pois os autores não mencionaram a forma de randomização 
ou o método de ocultação. O risco de performance é baixo a incerto, pois apesar 
dos autores mencionarem que foi um estudo cego, não mencionam o método 
de cegamento. Este estudo apresenta risco de viés de detecção incerto, baixo 
viés de atrito e viés de relato incerta. Outras fontes de viés não foram relatadas. 
É importante enfatizar que trata-se de um relatório prévio, que não foram 
divulgadas diferenças dos efeitos da vacina por gênero, etnia ou faixa etária, 
que o estudo foi conduzido exclusivamente nos Estados Unidos. Além disso, não 
foram avaliadas as respostas imunes ou a segurança além de 2 semanas após a 
segunda dose da vacina, e não foram incluídos participantes com comorbidades 
que podem contribuir com pior prognóstico da COVID-19. Apesar de trazer dados 
positivos, ainda são necessários mais testes e maior tempo de follow-up para 
determinar a eficácia desta vacina.
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VACINAS
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Neste artigo, os autores discutem o papel do uso de Modelos de Infecção Humana Controlada 
(CHIM) como estratégia para acelerar o desenvolvimento de vacinas contra o SARS CoV-2. Em um 
estudo com CHIM, uma cepa bem caracterizada de um agente infeccioso (SARS CoV-2, por exemplo) é 
administrada a voluntários adultos cuidadosamente selecionados, a fim de entender melhor as doenças, 
como elas se espalham e como preveni-las e tratá-las. Esses estudos desempenham um papel vital no 
desenvolvimento de vacinas para doenças infecciosas, mas levantam questões éticas importantes. Em 
relação à COVID-19, os autores discutem a controvérsia entre o potencial benefício social alcançado por 
um rápido desenvolvimento clínico da vacina contra o SAR-CoV-2, e os riscos de expor pessoas sadias 
a um vírus para o qual ainda não existe tratamento eficaz. Neste sentido, abordam as considerações 
práticas do desenvolvimento de um CHIM capaz de responder tanto às questões de saúde pública, 
quanto fornecer respostas cientificamente sólidas. Apresentam as vantagens e desvantagens do uso de 
CHIM, em comparação com o desenvolvimento clínico tradicional utilizado durante pandemias, onde os 
pesquisadores procuram encurtar os cronogramas de desenvolvimento, comprimindo e sobrepondo os 
ensaios clínicos, acelerando a transição entre as fases clínicas, potencializando estudos de eficácia para 
produzir resultados em um curto espaço de tempo e buscando a fabricação em larga escala de vacinas 
antes da aprovação regulamentar. Defendem que, em estudos que utilizem CHIM, os pesquisadores 
devem garantir que os procedimentos que minimizam o risco dos participantes, funcionários e 
comunidade, sejam rigorosamente aplicados e que os CHIMs sejam projetados para fornecer dados 
cientificamente robustos. Alertam, contudo, que atualmente, não há conhecimento suficiente sobre 
a patogênese da infecção por SARS-CoV-2 para que critérios de inclusão e exclusão em um estudo 
com CHIM sejam definidos. Explicam que grandes ensaios clínicos de vacinas contra SARS-CoV-2, 
randomizados e controlados, são atualmente o caminho mais eficiente, generalizável e cientificamente 
robusto para estabelecer a eficácia da vacina. Por outro lado, informam que o desenvolvimento de 
estudos que utilizem CHIM pode acelerar as próximas rodadas de desenvolvimento de novos candidatos 
a vacina, e também contribuir com questões essenciais sobre a imunopatogênese da COVID-19, 
duração da imunidade induzida pela vacina e informação sobre a proteção em populações saudáveis. 
Por fim, informam que o desenvolvimento paralelo de um vírus SARS-CoV-2 potencialmente atenuado, 
em condições de boas práticas de fabricação, juntamente com o desenvolvimento e preparação de 
um CHIM sazonal para coronavírus, representariam um amplo e sustentado esforço de pesquisa para 
entender a biologia do coronavírus e mitigar as pandemias atuais e futuras.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 06/06 critérios foram atendidos. Trata-se da opinião de membros do Grupo 
de Trabalho em Aceleração de Vacinas e Intervenções Terapêuticas COVID-19 
(ACTIV), uma parceria público-privada patrocinada pelo Instituto Nacional de Saúde 
(NIH) americano. As opiniões foram apresentadas de forma clara e imparcial, com 
embasamento científico suficiente. Considera-se, por fim, que as sugestões feitas 
pelos autores são relevantes para o cenário mundial, devido à necessidade urgente 
de desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19.
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VACINAS
DOCUMENTO INSTITUCIONAL \ DIVERSOS PAÍSES

Neste documento institucional, a Organização Mundial da Saúde traz um levantamento de 
vacinas que atualmente estão em desenvolvimento para a COVID-19. Nesta última atualização, a OMS 
reporta que há 18 vacinas em fase clínica e 129 em fase pré-clínica, 147 candidatas a vacinas no total. 
A vacina ChAdOx1-S, da University of Oxford/AstraZeneca, se encontra na fase 3 de avaliação. As 
seguintes vacinas estão em fase 1 e 2: vetor de adenovírus tipo 5 da CanSino Biological Inc./Instituto 
de Biotecnologia de Pequim; mRNA de LNP encapsulado da Moderna/NIAID; Vacina de plasmídeo de 
DNA por eletroporação da Inovio Pharmaceuticals; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de 
Wuhan/Sinopharm; Inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm; Inativada 
com adjuvante de vacinas Alum do Sinovac; Vacina de nanopartículas de glicoproteína com SARS-
CoV-2 recombinante com matriz M da Novavax; 3 LNP-mRNAs do BioNTech/Fosun e Pharma/Pfizer. 
As seguintes vacinas estão em fase 1: Inativada do Institute of Medical Biology, Chinese Academy of 
Medical Sciences; Vacina de DNA (GX-19) da Genexine Consortium; Vacina de vetor viral não replicante 
do Instituto de pesquisa Gamaleya; Vacina da subunidade proteica Spike trimérica nativa da Clover 
Biopharmaceuticals/GSK/Dynavax; Vacina de Proteína recombinante adjuvante (RBD-Dimer) da Anhui 
Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences; Vacina 
recombinante com proteína spike e o adjuvante AdvaxTM das empresas Vaxine Pty Ltd/Medytox; LNP-
nCoVs.aRNA da Imperial College London; vacina de mRNA da Curevac; e vacina de mRNA da Academia 
de Ciências Militares do Exército de Libertação Popular (PLA)/Walvax Biotech.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Por se tratar de documento institucional, não cabe avaliação da qualidade 
metodológica. Trata-se de levantamento das vacinas para COVID-19 em 
desenvolvimento no mundo, atualizado regularmente.

IVERMECTINA
REVISÃO SISTEMÁTICA \ IRÃ

Nesta revisão sistemática, os autores resumem os efeitos antivirais da ivermectina, incluindo 
estudos in vitro e in vivo publicados nos últimos 50 anos. São apresentados vários estudos que 
relataram os efeitos antivirais da ivermectina em vírus de RNA, como zika, dengue, febre amarela, 
vírus do Nilo Ocidental, Hendra, Newcastle, encefalite equina venezuelana, chikungunya, vírus da 
Floresta Semliki, Sindbis, influenza aviária A, Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína, vírus da 
imunodeficiência humana tipo 1, e, mais recentemente, o vírus SARS-CoV-2. Em adição, os autores 
apresentam resultados de alguns estudos mostrando efeitos antivirais da ivermectina contra vírus de 
DNA, como o herpes equino tipo 1, poliomavírus BK, pseudorrabias, circovírus suíno 2 e herpesvírus 
bovino 1. Segundo os autores, a ivermectina desempenha um papel importante em vários mecanismos 
biológicos, portanto, poderia servir como um candidato em potencial no tratamento de uma ampla 
gama de doenças virais, incluindo a COVID-19, bem como de doeças causadas por outros tipos de 
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6

vírus de RNA. Informam que estudos in vivo, em modelos animais, revelaram uma ampla gama de 
efeitos antivirais da ivermectina; no entanto, alertam que são necessários ensaios clínicos para avaliar 
a eficácia potencial da ivermectina no contexto clínico.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 02/16 critérios foram atendidos. Três critérios não foram aplicados 
uma vez que não houve metanálise dos dados. São limitações desta revisão: as 
perguntas da pesquisa e os critérios de inclusão não incluíram os componentes 
PICO; falta de registro prévio do protocolo utilizado para condução desta revisão; 
não há informação sobre o tipo de desenho de estudo selecionado; os autores da 
revisão não usaram uma estratégia abrangente de pesquisa bibliográfica, uma vez 
que apenas uma base de dados foi utilizada; a seleção e extração dos estudos não 
foi feita em duplicata; não há lista de estudos excluídos, nem justificativas para 
possíveis exclusões; não houve avaliação do risco de viés dos estudos incluídos; 
as fontes de financiamento dos estudos incluídos não foram descritas; não houve 
discussão sobre possíveis heterogeneidades dos resultados da revisão. Por fim, 
com exceção de um único estudo in vitro, não há outra referência citada nesta 
revisão que aborde os efeitos da ivermectina sobre o SARS CoV-2.

CORTICOSTEROIDES
REVISÃO SISTEMÁTICA \ ÍNDIA

Trata-se de uma revisão sistemática sobre o papel dos corticosteroides no tratamento de 
pacientes com COVID-19. Para tanto, foi realizada uma busca eletrônica sistemática das bases de dados 
PubMed, Cochrane e MedRxiv usando palavras-chave específicas “Corticosteroides”, “Dexametasona”, 
“Metilprednisolona”, “Hidrocortisona”, “Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto”, “COVID-19”, 
“SARS-CoV-2”, “Intubação”, “Ventilação”, com interposição booleana de “AND”. Todos os artigos 
originais que preenchiam os critérios de inclusão conforme o apêndice suplementar foram incluídos. 
Posteriormente, todos os artigos foram meticulosamente analisados e apresentados no texto. Foram 
encontrados seis estudos, sendo 4 estudos retrospectivos, 1 estudo quasi-prospectivo e um ensaio 
clínico randomizado (RECOVERY). Os corticosteroides utilizados nos estudos foram: metilprednisolona; 
hidrocortisona, dexametasona. Três estudos demonstraram benefício do uso de corticosteroides, 
enquanto 2 estudos não mostraram benefício e houve uma sugestão de dano significativo em casos 
críticos em um sub estudo. O estudo RECOVERY é o único estudo controlado randomizado que 
demonstrou uma redução significativa da morte em 35% em pacientes ventilados e em 20% entre os 
pacientes em oxigenoterapia suplementar com a dexametasona, embora nenhum benefício tenha sido 
observado em casos leves. Os autores concluem que embora os resultados de estudos retrospectivos 
não apoiem fortemente o uso de corticosteroides no tratamento de COVID-19, o estudo RECOVERY 
encontrou uma redução significativa na morte com dexametasona nos casos graves em ventilação 
mecânica ou casos com doença moderada em oxigenoterapia suplementar, mas nenhum benefício 
foi observado em casos leves a moderados sem necessidade de oxigênio. Ainda são necessários mais 
estudos para comprovar benefício conclusivo com corticosteroide no COVID-19.5
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7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 3 de 16 critérios foram atendidos, sendo que três critérios não foram 
aplicados, uma vez que não houve metanálise dos dados nesta revisão. As 
perguntas de pesquisa e os critérios de inclusão (não declarados) não incluíram 
os componentes PICO (população, intervenção, comparador, desfechos). Não 
há declaração explícita de que os métodos de revisão foram estabelecidos antes 
da realização da revisão, nem justificativas para possível desvio significativo do 
protocolo. A seleção dos estudos não foi feita em duplicata. Não ficou claro 
se os autores da revisão executaram a extração dos dados em duplicata. Não 
foi informada a quantidade de estudos excluídos, tampouco uma lista com as 
exclusões e justificativas. Os detalhes dos estudos incluídos foram parcialmente 
descritos e não foram relatadas as fontes de financiamento. Não houve menção 
sobre avaliação do risco de viés para os estudos individuais incluídos nesta 
revisão. Não foi realizada análise estatística dos resultados, foram apresentados 
apenas dados descritivos. Por fim, segundo os próprios autores, a maioria dos 
estudos sobre o uso de corticosteroides no COVID-19 mostrou resultados 
variáveis, mas isso se deve principalmente à acentuada heterogeneidade na 
metodologia dos estudos.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA
COORTE \ ESPANHA

Nessa coorte retrospectiva, os autores avaliaram as implicações do tratamento crônico prévio 
com IECA/BRA no prognóstico da COVID-19. Um total de 965 pacientes (0,22%) foram diagnosticados 
com COVID-19 dentre os 447.979 habitantes da área que abrange o hospital universitário (onde foi 
realizado o estudo). Dos pacientes com COVID-19, 210 (21,8%) estavam em tratamento com IECA 
ou BRA no momento do diagnóstico; destes, 165 (78,57%) estavam tomando o medicamento há 
mais de 1 ano. A coorte de pacientes sob IECA/BRA era mais idosa do que a dos pacientes que 
não fizeram uso desse medicamento (72,1 ± 13,2 vs. 56,0 ± 20,5; p < 0,01, respectivamente) e 
apresentava mais fatores de risco cardiovascular (hipertensão, diabetes, tabagismo e dislipidemia) 
e comorbidades cardiovasculares (doenças coronárias e disfunção ventricular) do que a coorte 
sem IECA/BRA. Em análise univariada, o tratamento com IECA/BRA (combinado e individualmente) 
aumentou significativamente o risco de hospitalização (OR 2,27, IC95% 1,63–3,16; p = 0,001), mas 
essa associação desapareceu tanto na análise multivariada com regressão logística (OR 0,85, IC95% 
0,45–1,64; p = 0,638) quanto na análise com o modelo ajustado pelo escore de propensão (OR 1,11, 
IC95% 0,59–2,11, p = 0,744). Tratamento prévio com IECA/BRA (combinado e individualmente) não 
mostrou impacto na mortalidade (OR 1,49, IC95% 0,73–3,06; p = 0,276) ou na insuficiência cardíaca 
(OR 2,20, IC95% 1,09–4,44; p = 0,028), nem na análise multivariada (OR 0,62, IC95% 0,17–2,26; 
p = 0,468 e OR 1,37, IC95% 0,39–4,77; p = 0,622, respectivamente) ou no modelo ajustado pelo 
escore de propensão (OR 0,47, IC95% 0,14–1.64; p = 0,239 e OR 1,54, IC95% 0,42–5,67; p = 0,517, 
respectivamente). Os autores concluem que não há justificativa para a retirada do tratamento crônico 
com IECA/BRA em pacientes com COVID-19.6
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9 de 11 critérios foram atendidos. Os autores não detectaram fatores de 
confusão no estudo, e relatam que isso pode ter restringido a inferência causal 
no estudo. Além disso, mencionam que resultados falso negativos no teste de 
PCR podem ter afetado o tamanho da amostra, subestimando o número de 
indivíduos infectado pelo vírus da COVID-19.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA
COORTE \ TURQUIA

O objetivo do estudo foi avaliar a relação entre o uso de inibidor da enzima conversora de 
angiotensina (iECA) e bloqueador do receptor de angiotensina (BRA) e a mortalidade no hospital de 
pacientes com hipertensão e pneumonia da COVID-19. Os dados dos pacientes foram coletados do 
prontuário do hospital de forma consecutiva. Todos os pacientes tiveram seu diagnóstico confirmado 
de COVID-19 por RT-PCR e por imagens de tomografia computadorizada consistentes com essa 
doença. O desfecho primário do estudo foi mortalidade por todas as causas. Foram incluídos no 
estudo 113 pacientes hipertensos admitidos com a COVID-19 e todos estavam em uso de iECA/
BRA ou outra terapia anti-hipertensiva. Dos resultados, 74 pacientes compreenderam o grupo que 
estavam em uso de iECA/BRA, enquanto o grupo que não fez uso de iECA/BRA foi formado por 39 
participantes. Durante a internação hospitalar, do total dos participantes acompanhados, 30,9% (n 
= 35) morreram. Observou-se que os pacientes no grupo iECA/BRA eram mais idosos. A frequência 
de doença arterial coronariana foi significativamente maior em pacientes que usaram iECA/BRA 
como tratamento anti-hipertensivo (p = 0,009). A frequência de admissão na UTI, intubação 
endotraqueal e óbito foi significativamente maior nos pacientes que usaram iECA/BRA, [37 casos 
(50,0%) vs. 7 casos (17,9); p = 0,001], [33 casos (44,6%) vs. 4 casos (10,3%); p < 0,001] e [ 31 
casos (41,9%) vs. 4 casos (10,3%); p = 0,001], respectivamente. Ao dividir a população do estudo 
em dois grupos; sobreviventes e não sobreviventes, observou-se que o grupo de pacientes não 
sobreviventes era mais idoso, apresentava doença arterial coronariana mais avançada e demência 
(p < 0,05, para cada). O uso de iECA/BRA foi significativamente maior no grupo de não sobreviventes 
em comparação ao grupo de sobreviventes [31 casos (88,6%) vs. 43 casos (55,1%), p < 0,001]. A 
partir de uma análise multivariada, observou-se que os preditores independentes de mortalidade 
hospitalar foram: o uso de iECA/BRA (OR: 3,66; IC95%: 1,11 a 18,18; p = 0,032), idade, D-dímero e 
lactato desidrogenase. A partir de uma análise de sobrevida, mostrou que os pacientes em terapia 
com iECA/BRA apresentou maior incidência de óbito hospitalar do que aqueles que não estavam 
em uso. Os autores concluem que a partir dos resultados desse estudo o uso da terapia com iECA/
BRA pode estar associado a um aumento da mortalidade hospitalar em pacientes diagnosticados 
com pneumonia COVID-19, mas não recomendam a descontinuação do uso dos medicamentos, 
de modo que mais estudos são necessários a fim de ter uma conclusão definitiva sobre o uso da 
terapia com iECA/BRA em hipertensos com a COVID-19.7
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9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
9/11 critérios foram atendidos e um dos critérios foi não aplicável. O desenho do 
estudo por ser retrospectivo resguarda um risco de viés de seleção. A inclusão 
dos pacientes foi de forma consecutiva, mas o tempo de inclusão não estava 
claramente descrito, bem como o tempo de acompanhamento. Segundo os 
autores, podem existir fatores de confusão que não foram identificados, assim 
residuais que possam afetar os resultados. Os autores sugerem a realização 
de estudos com coortes geograficamente diversas a fim de confirmar seus 
achados e reiteram a importância de que são necessários grandes estudos de 
coorte prospectivos para determinar a relação exata entre a terapia com iECA/
BRA e a sobrevida em pacientes COVID-19.

GLICOCORTICOIDES
ESTUDO TRANSVERSAL \ ESPANHA

Neste estudo retrospectivo observacional, o objetivo foi descrever as características clínicas, os 
tratamentos e a evolução clínica de pacientes octogenários com COVID-19. Para isso, foram avaliados 
21 pacientes (80-88 anos) que foram classificados entre aqueles que receberam apenas pulsos de 
glicocorticoides (GC) ou pulsos de GC mais tocilizumabe. Os pulsos de GC foram de 2 mg/Kg/dia ou 
250 mg/dia durante três dias, porém a dosagem e tocilizumabe não foi mencionada. Além disso, todos 
os pacientes receberam hidroxicloroquina, azitromicina e lopinavir/ritonavir. Foram determinadas 
as concentrações séricas de ferritina, proteína C-reativa (PCR) e dímeros-D e a variável final foi 
sobrevivência. A ferritina média foi 1056 µg/L (317–3553), PCR 115,8 mg/dL (22–306) e dímeros-D 
2,9 mg/L (0,45–17,5). Todos os pacientes receberam pulsos de GC e em 2 casos o tocilizumabe 
simultaneamente. O tempo médio de acompanhamento foi de 13,7 dias (8–21). A mortalidade geral 
foi de 38,1% (8/21 pacientes). Os 2 pacientes que receberam tocilizumabe foram a óbito, sendo que 
estes tinham concentrações significativamente mais altas de ferritina (1.254 vs. 925 µ/L; p = 0,045) 
e PCR (197,6 vs. 76mg/dL; p = 0,007). No final do seguimento, observou-se uma diminuição nos 
parâmetros bioquímicos com ferritina de 727 µ/L, PCR de 27 mg/dL e dímeros-D de 1,18 mg/L. Em 
13/21 pacientes (61,9%), a síndrome de tempestade de citocinas foi controlada sem a necessidade de 
adicionar outros tratamentos. Os autores concluem que a mortalidade pela síndrome de citocinas é 
alta neste grupo, apesar do tratamento. Uma maior resposta inflamatória foi associada a uma maior 
mortalidade. Embora pareça que o uso precoce de pulsos de GC possa controlá-lo, com o desenho do 
estudo e suas limitações, essa conclusão não pode ser estabelecida.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical 
Cross Sectional Studies 5/8 critérios foram contemplados. Como limitação, os 
participantes do estudo não foram descritos em detalhes, fatores de confusão 
não foram apresentados e, por isso, não foi usada nenhuma estratégia para lidar 
com estes. Além disso, possui as limitações inerentes a um estudo retrospectivo, 
como pequeno tamanho amostral e ausência de um grupo controle.
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BELATACEPT
RELATO DE CASO \ REINO UNIDO

Trata-se de relato de caso de paciente receptor de transplante renal em uso de belatacept 
que, ao contrário do esperado, desenvolveu pneumonia grave por COVID-19. Homem de 53 
anos com doença renal terminal secundária à doença renal policística, em uso de micofenolato 
de mofetila (MMF), 250 mg duas vezes ao dia, e prednisolona (5 mg por dia) juntamente com 
infusões mensais de belatacept (5 mg/kg) nos últimos 8 anos, utilizados devido à microangiopatia 
trombótica induzida por tacrolimus pós-transplante (TMA). Sua última dose de belatacept foi 
em 11 de março. Seis dias após a última dose, ele desenvolveu tosse sintomática (17 de março), 
com piora gradual da respiração, seguida de internação hospitalar (12 de abril). Na admissão, sua 
saturação de oxigênio era de 94% com 60% de oxigênio. Sua dose prevista de belatacept (8 de abril) 
foi retida, assim como o MMF e a prednisolona foi aumentada para 20 mg uma vez por dia. Dois 
testes de RT-PCR para SARS-Cov-2 foram positivos, os parâmetros laboratoriais e a radiografia de 
tórax foram sugestivos de COVID-19. O quadro clínico começou a deteriorar-se e ele necessitou de 
intubação em terapia intensiva por quatro dias. Outras complicações foram pneumonia bacteriana, 
infecção do trato urinário e lesão renal aguda resolvida que não exigiu biópsia. Após a transferência 
para a enfermaria, o MMF foi reiniciado e recebeu alta após resultados negativos de RT-PCR para 
SARS-CoV-2. A infusão de belatacept foi reiniciada no dia 7 de maio e ele está atualmente bem e 
em monitoramento ambulatorial. Os autores comentam que, em um relato de caso recente, foi 
levantada a hipótese de que os pacientes receptores de transplante renal em uso de belatacept, 
teriam um curso mais suave de COVID-19. O medicamento poderia mitigar a tempestade de 
citocinas e a resultante síndrome respiratória aguda grave. No entanto, os autores do presente 
relato de caso diferem de hipótese. Eles sugerem que retirar o belatacept até que o clerance viral 
seja alcançado seria a estratégia mais segura. Nesse relato de caso, o curso clínico foi grave e 
a opção de reiniciar um inibidor da calcineurina não estava disponível, porém a recuperação foi 
alcançada. Os autores sugerem que o belatacept pode não ter um papel importante na mitigação da 
tempestade de citocinas e parâmetros como idade, imunofenótipo e comorbidades desempenham 
papel dominante na recuperação da COVID 19.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6 
de 8 critérios foram atendidos. As limitações dos estudo são: não descrever as 
características do paciente, tampouco se houve algum evento adverso ou não 
com a terapêutica adotada. No mais, trata-se de um relato de caso que contesta 
outro. Seriam necessários estudos mais robustos para uma conclusão sobre o 
papel protetor ou não do belatacept em pacientes receptores de transplante 
renal.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



11

FINGOLIMODE
RELATO DE CASO \ ALEMANHA

O fingolimode, um análogo de esfingosina 1 fosfato (S1P), é um fármaco utilizado para terapia 
imunológica em pacientes com esclerose múltipla. O tratamento a longo prazo está associado a 
um pequeno aumento no risco de reativação do herpes vírus e de infecções do trato respiratório. 
Ainda não há informação sobre pacientes com COVID-19, sob tratamento com fingolimode. Neste 
sentido, os autores relatam o caso de uma paciente de 57 anos com esclerose múltipla recidivante, 
sob tratamento com fingolimode, que sofreu uma infecção grave por COVID-19 em março de 2020. 
A paciente se apresentou em um hospital relatando dispneia, febre (39.5°C) e tosse seca, que 
começaram a ocorrer há 7 dias. Apresentando linfopenia periférica, típica em pacientes sob tratamento 
com fingolimode (linfócitos totais 0,39/nL [faixa de referência 1,22-3,56]), a paciente desenvolveu 
pneumonia intersticial bilateral com múltiplas opacidades em vidro fosco, observada na tomografia 
computadorizada (TC) do tórax. A administração de fingolimode foi interrompida. Na unidade de 
terapia intensiva, a ventilação não invasiva foi utilizada para fornecer oxigênio regularmente. Nos dois 
dias seguintes, a oxigenação melhorou e a paciente foi transferida para uma enfermaria normal, cinco 
dias após a internação. Como conclusão, os autores informam que as implicações do fingolimode sobre 
a COVID-19 são complexas. Acreditam que o fingolimode pode melhorar a integridade das células 
endoteliais do pulmão, e que, no caso de uma chamada tempestade de citocinas, a imunomodulação 
causada por este medicamento pode ser benéfica para reduzir a mortalidade. Por fim, alertam que 
estudos futuros são necessários para explorar os riscos e efeitos terapêuticos do fingolimode em 
pacientes com COVID-19.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas do paciente 
foram parcialmente descritas.

REMDESIVIR
RELATO DE CASO \ HOLANDA

Nesse estudo, os autores relatam o caso de um homem de 64 anos com histórico de hipertensão 
e hipercolesterolemia, para as quais fazia uso de enalapril, amlodipina e sinvastatina. O paciente deu 
entrada no hospital após sete dias de febre, dor de cabeça, tosse e dispneia progressiva. Na admissão, 
a pressão arterial era de 143/80 mmHg, com frequência cardíaca de 80 bpm, temperatura corporal de 
38,8ºC, taxa respiratória de 40/min e saturação de oxigênio de 88% no ar ambiente. Com o diagnóstico 
de COVID-19, o paciente foi iniciado na oxigenoterapia e medicado com cloroquina (600 mg seguida 
de 300 mg, durante cinco dias). Devido à insuficiência respiratória no terceiro dia, ele foi transferido 
para a UTI. O curso na UTI foi complicado por uma embolia pulmonar. No dia 16, o paciente passou 
a ser medicado com remdesivir. Cinco dias após o início do remdesivir, foi observado aumento da 
alanina transaminase (ALT) e aspartato transaminase (AST). A ALT era de 1305 UI/L e a AST de 1461 
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U/L. O remdesivir foi imediatamente interrompido, resultando em uma rápida diminuição dos valores 
de ALT e AST para níveis normais. No dia 48, o paciente recebeu alta para um centro de reabilitação 
e duas semanas depois, voltou para casa. Uma possível causa para um aumento na concentração 
hepatocelular e, portanto, uma explicação para a toxicidade do remdesivir, poderia ser uma interação 
entre os inibidores da glicoproteína P, como a cloroquina utilizada no tratamento desse paciente, e 
o remdesivir. No entanto, não há estudos a respeito dessa suspeita dos autores. Como conclusão, os 
pesquisadores relatam a necessidade de um monitoramento consistente da hepatotoxicidade em 
pacientes recebendo remdesivir. Além disso, recomendam que os médicos sejam cautelosos com a 
prescrição de inibidores da proteína P em pacientes que estão recebendo terapia com remdesivir.11

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
foram superficialmente descritas. As informações sobre a condição clínica do 
paciente, antes e após as intervenções, bem como os métodos diagnósticos e 
tratamentos utilizados, foram descritos de forma completa e detalhada.

IMATINIBE
RELATO DE CASO \ ESPANHA

Neste estudo, os autores relatam o caso de uma mulher de 38 anos, que precisou ser internada 
após seis dias de febre, de até 39ºC, artralgia, mal-estar e tosse. A pressão sanguínea, a frequência 
cardíaca e a respiração estavam normais. Os resultados laboratoriais mostraram elevação moderada 
dos níveis de proteína C-reativa, de lactato desidrogenase e contagem normal de linfócitos. A 
radiografia de tórax confirmou pneumonia bilateral. Um exame de PCR confirmou a infecção por 
SARS-CoV-2. A paciente iniciou tratamento com hidroxicloroquina (HCQ) e lopinavir/ritonavir (LPV/r), 
bem como terapia empírica com ceftriaxona. A terapia inicial demonstrou melhora, no entanto, no dia 
9 dos sintomas a febre voltou e a paciente precisou de oxigênio suplementar por cânula nasal a uma 
taxa de 3 litros por minuto. Além disso, foram observados aumento dos níveis da proteína C-reativa 
e deterioração radiológica. Essas alterações clínicas sugeriram que a doença estava progredindo 
para uma fase inicial de um quadro hiperinflamatório apesar do tratamento com HCQ e LPV/r; 
portanto, após avaliar o perfil de segurança do imatinibe e revisando publicações anteriores sobre 
suas propriedades antivirais e imunomoduladoras, os autores consideraram que este medicamento 
pode ter efeitos potencialmente benéficos nesse cenário clínico. Após consentimento da paciente, 
a imatinibe (400 mg uma vez ao dia) foi iniciada no dia 12 dos sintomas, enquanto a ceftriaxona 
foi interrompida. Três dias depois a febre desapareceu, o oxigênio suplementar foi descontinuado 
e a estabilidade radiológica das opacidades pulmonares foi confirmada. Além disso, foi observada 
melhora nos parâmetros laboratoriais no dia 5 da imatinibe. A paciente recebeu alta hospitalar no 
dia 16 após início dos sintomas. Os autores concluem que este deva ser o primeiro relato de uso 
da imatinibe no tratamento de paciente com COVID-19. E que mais estudos são necessários para 
confirmar sua eficácia e segurança.12
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QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
07/08 critérios foram atendidos. As características demográficas da paciente 
foram superficialmente descritas. Além disso, os autores afirmam que elucidar 
a relevância de qualquer intervenção terapêutica a partir de um único relato de 
caso é sempre controverso, pois os resultados clínicos podem ser influenciados 
por fatores de confusão, como o uso concomitante de outras terapias.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores apresentam o caso de um paciente do sexo masculino de 63 anos com miastenia grave 
e de uma paciente de 22 anos do sexo feminino com doença mista do tecido conjuntivo, ambos em 
terapia crônica com hidroxicloroquina (200 mg 2x/dia), admitidos em terapia intensiva com Síndrome 
do Desconforto Respiratório Agudo grave (SDRA), secundária à COVID-19. Os pacientes apresentavam 
sintomas típicos de febre, tosse e dispneia com linfopenia em exames de sangue. Eles necessitaram 
de intubação, ventilação mecânica, exigindo tratamento com imobilização física e pronação, com 
subsequente melhora na oxigenação observada. Em ambos os casos a HCQ não foi descontinuada. 
Até o momento da escrita deste relato, ambos os pacientes permaneciam em unidade de terapia 
intensiva. Os autores concluem que ambos os pacientes tiveram infecção por SARS-CoV-2 com risco 
de vida, apesar do uso prolongado de HCQ e que esses relatórios são apresentados para servir como 
um lembrete de que dados mais robustos são necessários antes que a HCQ possa ser recomendado 
para profilaxia ou tratamento dessa doença.13

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
06/08 critérios foram atendidos. As características demográficas dos pacientes 
foram superficialmente descritas e efeitos adversos não foram mencionados, 
porém destaca-se que o enfoque do relato de caso era discutir a falta de um 
possível papel protetor da HCQ. Além disso, é necessário mencionar que relatos 
de caso não oferecem evidências robustas que possam orientar a tomada de 
decisão por parte dos gestores, sendo necessária a condução de um ensaio 
clínico para avaliar com maior segurança o proposto pelo relato.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ ÍNDIA

O Conselho Indiano de Pesquisa Médica recomendou o uso empírico de hidroxicloroquina (HCQ) 
de forma profilática entre os profissionais de saúde assintomáticos na seguinte dose: 400mg, 2x/dia no 
primeiro dia, seguido de 400mg por semana e por sete semanas. Os profissionais de saúde expostos 
ao risco são acompanhados a fim de evitar eventos conhecidos ao uso de HCQ: prolongamento do 
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intervalo QT, porfiria e psoríase, bem como a gravidez. São apresentados quatro casos de pacientes 
que desenvolveram erupções cutâneas. Nos casos um, dois e três, as erupções ocorreram dentro 
de dois a sete dias após o início da terapia com HCQ. Em exame das lesões, foi diagnosticada como 
urticária maculopapular (n = 3), prurido palmoplantar (n = 2). O perfil bioquímico e hematológico 
não revelou anormalidades relevantes, exceto na contagem absoluta de eosinófilos, que apresentou 
eosinofilia elevada no caso 1. Em uso do instrumento para avaliação de causalidade (algoritmo 
de Naranjo), o escore variou entre 4 e 5 (provável). Em todos os casos foram administrados anti-
histamínicos e a metilprednisolona (via oral, 16mg/por uma semana) foi administrada no caso 1, 
por ter apresentado erupção cutânea maculopapular e prurido grave. Em dois casos (casos 1 e 3) 
que apresentaram prurido palmoplantar, o sintoma persistiu mesmo após 14 dias de uso de anti-
histamínicos. Os autores entendem que seja importante o acompanhamento dos profissionais da 
saúde em profilaxia com HCQ para assim avaliar o risco quando na presença de eventos adversos 
e assim decidir interromper ou seguir com a profilaxia. Por fim, acreditam que esse relato de casos 
sobre quimioprofilaxia de profissionais de saúde possam ajudar a diagnosticar efeitos colaterais, 
incluindo o prurido palmoplantar, associado ao uso da HCQ.14

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 
04/08 critérios foram atendidos. As fragilidades apontadas foram: os dados 
demográficos dos profissionais de saúde descritos no relato de casos não 
estavam claramente descritos, os métodos diagnósticos para avaliação das 
erupções não foram claramente descritos. Os autores não referem sobre a 
condição clínica dos pacientes, bem como se houve algum evento adverso 
após a intervenção clínica, embora o ponto chave do relato seja demonstrar 
a presença de eventos adversos pela quimioprofilaxia com a HCQ e não a 
intervenção clínica propriamente para tratar o evento.

LENZILUMABE
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Na COVID-19, altas concentrações de fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos 
(GM-CSF) e células mieloides inflamatórias se correlacionam com a gravidade da doença, tempestade 
de citocinas e insuficiência respiratória. Partindo dessa lógica, os autores usaram o lenzilumabe, 
um anticorpo monoclonal anti-GM-CSF humano, para tratar pacientes com pneumonia grave por 
COVID-19. Foram incluídos pacientes hospitalizados com pneumonia por COVID-19 e fatores de risco 
para um prognóstico ruim. Esses foram tratados com três doses (intervalos de 8 horas) de lenzilumabe 
600 mg por via intravenosa. Foram registrados dados sobre características do paciente, informações 
clínicas e laboratoriais, além de eventos adversos. Todos os pacientes que receberam lenzilumabe até 
1º de maio de 2020 foram incluídos neste relato. Doze pacientes receberam tratamento completo 
com 3 doses de lenzilumabe. Destes, oito (67%) eram do sexo masculino; a idade média foi de 
65,0 anos (variação de 29 a 81). O IMC mediano foi de 29 (intervalo 22–42). Nove pacientes eram 
brancos, 2 eram asiáticos e 1 índio americano/americano nativo. Todos os pacientes apresentaram 
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pelo menos uma comorbidade associada a mau prognóstico (7/58% diabetes mellitus; 7/58% 
hipertensão; 6/50% obesidade; 2/17% doença renal crônica; 2/17% doença arterial coronariana e 
1/8% imunossupressão). Observou-se melhora clínica em 11 dos 12 sujeitos (92%), com tempo médio 
de alta de 5 dias. Houve uma melhora significativa na oxigenação: a proporção de pacientes com 
SpO2/FiO2 < 315 no final da observação foi de 8% em comparação com 67% na linha de base (p = 
0,00015). Também foi observada uma melhora significativa nos valores médios de PCR e IL-6 no dia 3 
após a administração de lenzilumabe (137,3 mg/L vs. 51,2 mg/L, p = 0,040; 26,8 pg/mL vs. 16,1 pg/
mL, p = 0,035; respectivamente ). A análise de citocinas mostrou uma redução nas células mieloides 
inflamatórias dois dias após o tratamento com lenzilumab. Não houve eventos adversos associados ao 
tratamento com lenzilumabe e não houve mortalidade. Os autores concluem que o uso de lenzilumab 
foi associado a melhores desfechos clínicos relacionados a necessidade de oxigênio e tempestade de 
citocinas nesta coorte de pacientes, sem mortalidade relatada.15

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series, 
8 de 10 critérios foram atendidos. Não há menção se a inclusão dos casos 
foi consecutiva, tampouco houve detalhamento do local onde o estudo foi 
conduzido. Como os próprios autores reconhecem, não é possível afirmar, 
com total confiança, que a melhora clínica foi exclusivamente atribuível ao 
lenzilumabe, pois o estudo tem limitações como tamanho amostral pequeno, 
falta de grupo controle e o fato de que as decisões de manejo clínico e do 
tratamento ficaram a critérios dos médicos responsáveis. Deve-se aguardar 
os resultados do estudo clínico randomizado de fase III que já foi iniciado 
(NCT04314843) para conclusões mais robustas.

BARICITINIBE ASSOCIADO À HIDROXICLOROQUINA
SÉRIE DE CASOS \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores relatam o uso de baricitinibe para tratamento de COVID-19 moderada e grave em 15 
pacientes. Os dados foram extraídos dos prontuários eletrônicos de saúde entre 1 de março de 2020 
e 18 de abril de 2020. Os pacientes foram diagnosticados com COVID-19 por RT-PCR e foram tratados 
a critério da equipe médica com uma combinação de hidroxicloroquina (200-400 mg diariamente) e 
baricitinibe (2-4 mg, dose única). Para receber o tratamento, pelo menos um dos critérios tinha que 
ser preenchido: 1) evidência de pneumonia por imagem e necessidade de oxigênio suplementar na 
admissão ou desenvolvimento de um novo requisito de necessidade de oxigênio durante o curso 
da hospitalização; 2) doença moderada que requer hospitalização (por exemplo, diarreia grave, 
encefalopatia, evidência de dano a órgãos); 3) marcadores inflamatórios elevados ou aumentados 
durante a hospitalização. Quinze pacientes do gênero masculino (100%) e com média de idade de 
62 (DP: 36-87) anos foram incluídos. Nove de quinze (60%) pacientes necessitaram de cuidados em 
nível de UTI, com quatro (26,7%) necessitando de 6 a 20 dias de ventilação mecânica. Os marcadores 
inflamatórios basais (incluindo PCR, IL-6 e VHS) foram elevados para todos os pacientes. Após o início 
do baricitinibe, 13 de 15 (86,7%) pacientes tiveram uma redução significativa da temperatura corporal 
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e da concentração de PCR ao longo do tratamento. Houve melhora clínica associada temporalmente 
após o início do baricitinibe em 11 dos 15 (73,3%) pacientes. Doze dos 15 pacientes tratados 
recuperaram-se, representando 80% de sobrevida no final do estudo. Três pacientes morreram: dois 
por insuficiência respiratória hipóxica grave e um desenvolveu choque cardiogênico. O paciente 1 
desenvolveu rabdomiólise associada temporalmente ao início da hidroxicloroquina, bem como um 
trombose venosa profunda. O paciente 8 desenvolveu embolia pulmonar durante o curso hospitalar 
para o qual recebeu anticoagulação terapêutica. O paciente 13 desenvolveu pneumonia associada à 
ventilação mecânica, barotrauma, pneumomediastino e infecção por Staphylococcus aureus sensível 
à meticilina na UTI. Todos receberam tromboprofilaxia com heparina ou heparina de baixo peso 
molecular na admissão. Os pacientes que desenvolveram complicações trombóticas foram tratados 
com doses terapêuticas de heparina intravenosa. Os autores concluem que, pelas característica do 
estudo, não se pode estabelecer uma relação causal entre melhora clínica da COVID-19 e o uso de 
baricitinibe em combinação com hidroxicloroquina. No entanto, esses achados fornecem suporte 
para a realização de ensaios clínicos controlados e randomizados.16

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Apesar dos autores classificarem o estudo como uma coorte retrospectiva, o 
estudo trata-se de uma série de casos. De acordo com a ferramenta JBI Critical 
Appraisal Checklist for Case Series, 7 de 10 critérios foram atendidos. Não há 
menção se a inclusão dos casos foi consecutiva e completa. A descrição dos 
dados demográficos foi feita de maneira superficial. Como os próprios autores 
declaram, o tamanho amostral do estudo é pequeno e não se pode estabelecer 
uma relação causal entre melhora clínica da COVID-19 e o uso de baricitinibe 
em combinação com hidroxicloroquina, que também é uma medicação 
experimental para COVID-19. Assim, também é incerto se as melhorias clínicas 
podem ser atribuídas aos efeitos do baricitinibe isolado. Deve-se aguardar 
resultados de estudos clínicos randomizados para conclusões mais robustas.

ZINCO
ARTIGO DE OPINIÃO \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Os autores descrevem em forma de discussão os achados de dois estudos de revisão sistemática 
com metanálise realizados em 2012 e 2013, que tinham como objetivo avaliar a eficácia do zinco para 
o uso em sintomas do resfriado comum quando comparada em grupo placebo. Na revisão sistemática 
e metanálise de 17 ensaios clínicos randomizados (n = 2.121) realizada em 2012 com uma população 
de adultos e crianças, obteve-se como desfecho primário, a duração do sintoma: o zinco reduziu a 
duração dos sintomas do resfriado (maior tamanho de efeito com dose de 75 mg/d), mas os autores 
reiteram que somente com a administração do acetato de zinco e não para o gluconato de zinco ou 
sulfato de zinco, bem como somente em adultos e após sete dias de terapia. Ao que se refere ao 
desfecho secundário, obteve-se que o zinco aumentou todos os eventos adversos, especialmente 
náusea e alteração de sabor. Na revisão sistemática e metanálise de 16 ensaios clínicos randomizados 
(n = 1.387) realizada em 2013 com uma população de adultos e crianças, obteve-se como desfecho 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



17

primário: o zinco reduziu a duração de qualquer sintoma. Os autores trazem que somente com 
doses de 75mg de zinco por dia. Ainda nesta metanálise, observou-se que diminuíram as chances de 
sintomas persistentes avaliada no sétimo dia de tratamento, mas os autores reiteram que não ocorreu 
o mesmo após três ou cinco dias de tratamento. Como desfecho secundário, diminuiu a duração de 
alguns sintomas (congestão nasal, secreção nasal e dor de garganta) e os autores trazem que não 
ocorreu o mesmo para a tosse. Os autores trazem uma resposta baseadas nessas evidências, embora 
com algumas limitações: o zinco em doses de pelo menos 75 mg/d reduz significativamente a duração 
dos sintomas em até dois dias nas infecções virais do trato respiratório superior, mas não melhora 
consistentemente a gravidade geral dos sintomas. Os adultos podem responder melhor à terapia 
com zinco que as crianças. Embora uma resposta seja formulada a partir desses estudos, os autores 
fazem críticas de suas limitações: houve 15 sobreposições de estudos avaliados nas revisões. Das 
fragilidades, ambos os estudos apresentaram alta heterogeneidade, conflito de interesse significativo, 
pois muitos estudos foram financiados pela Indústria farmacêutica e por fim, um número limitado de 
participantes pediátricos.17

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
Papers, 4/6 foram contemplados. Os autores trazem os resultados de dois 
estudos e os discutem de forma analítica, expondo as fragilidades destes. Não 
ficou claro se os autores possuem expertise no campo do assunto abordado 
no estudo. Os autores não descrevem sobre um extensa literatura e sim, sobre 
duas metanálises.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 
(GRUPOS)

CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04456413/ EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 Hackensack Meridian Health

2 NCT04456153/ EUA Antiparasitário Atovaquone Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 University of Texas 
Southwestern Medical 
Center

3 NCT04455243/ País 
não declarado

Expectorante N-acetilcisteína Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 Dr. Tariq Alhawassi|King 
Saud University

4 NCT04456452/ EUA Medicamento para 
osteoartrite

 Ampion Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/07/2020 Ampio Pharmaceuticals. Inc.

5 NCT04455815/ Reino 
Unido

Inibidor de serina 
protease

Camostat Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/07/2020 Cancer Research UK|Latus 
Therapeutics

6 NCT04456595/ Brasil Vacina Vacina COVID-19 
adsorvida (inativada) - 
CoronaVac

Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 Butantan Institute|Sinovac 
Life Sciences Co., Ltd.

7 NCT04456361/ México Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas 
da geléia Wharton de 
cordões umbilicais

Sem comparador Ativo, não recrutando 02/07/2020 Instituto de Medicina 
Regenerativa

8 NCT04456049/ Suíça Antineoplásico Enzalutamide Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/07/2020 Ricardo Pereira 
Mestre|Oncology Institute of 
Southern Switzerland|Institute 
of Oncology Research|Institute 
for Research in 
Biomedicine|Ente Ospedaliero 
Cantonale, Bellinzona

9 NCT04455958/ EUA Antivirais Lopinavir/ Ritonavir Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 OHSU Knight Cancer 
Institute|Oregon Health and 
Science University|National 
Cancer Institute (NCI)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

105 18/06/20 Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em prossionais de saúde Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

106 18/06/20 Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia e Segurança de Acalabrutinibe com os Melhores 
Cuidados de Suporte Versus os Melhores Cuidados de Suporte em Participantes de Pesquisa 
Hospitalizados com COVID-19.

Associação Beneficente Síria – São Paulo (SP)

107 18/06/20 Utilização da enoxaparina em dose anticoagulante em pacientes hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave por COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

108 18/06/20 Estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar 
a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 
- DARE19

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein

109 22/06/20 Estudo multicentrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
ambulatoriais com COVID 19

Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz)

110 22/06/20 Efetividade terapêutica do plasma de convalescente de COVID-19 produzido pelo HEMOPE: Um 
ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco – FCM/UPE

111 22/06/20 Uso de plasma convalescente em portadores de COVID-19 Secretaria Estadual de Saúde de Goiás Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz (SES 
– GO/Hemogo)

112 22/06/20 Uso de ANTI-IL17 em pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a 
COVID-19

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

113 22/06/20 Estudo Randomizado Duplo-cego de Ruxolitinibe em pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo por SARS-COV-2

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

114 22/06/20 Estudo de Fase 2, Multicêntrico, Prospectivo, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo 
para Avaliar a Segurança e a Eficácia de ANG-3777 em Pacientes Hospitalizados com Pneumonia por 
COVID-19 Confirmada.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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INFORME DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS | COVID-19 N°64

BUSCA REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2020

APRESENTAÇÃO: 

O Informe Diário de Evidências é uma produção do Ministério da Saúde que tem como objetivo 
acompanhar diariamente as publicações científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas para a 
COVID-19. Dessa forma, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados biomédicas, referente 
ao dia anterior desse informe. Não são incluídos estudos pré-clínicos (in vitro, in vivo, in silico). A 
frequência dos estudos é demonstrada de acordo com a sua classificação metodológica (revisões 
sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, coortes, entre outros). Para cada estudo é apresentado 
um resumo com avaliação da qualidade metodológica. Essa avaliação tem por finalidade identificar 
o grau de certeza/confiança ou o risco de viés de cada estudo. Para tal, são utilizadas ferramentas 
já validadas e consagradas na literatura científica, na área de saúde baseada em evidências. Cabe 
ressaltar que o documento tem caráter informativo e não representa uma recomendação oficial do 
Ministério da Saúde sobre a temática.

FORAM ENCONTRADOS 10 ARTIGOS

A pirâmide apresentada abaixo foi construída a partir do desenho experimental 
de cada estudo e não da qualidade metodológica de cada referência: 
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3

VACINA BCG
ARTIGO DE OPINIÃO \ IRAQUE

Embora a vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG) não possua nenhuma atividade antiviral inerente, 
ela se envolve no sistema imunológico do hospedeiro, de modo que muitos tipos de infecções virais 
são consideravelmente reduzidas. Como a pandemia da COVID-19 ainda está apenas nos primeiros 
meses, os dados na literatura são escassos. Dito isto, existem algumas tendências úteis que foram 
identificadas nos dados existentes e estudos não revisados estão disponíveis em várias bases de pré-
publicação. Existe o efeito conhecido da imunidade treinada, na qual a infecção por um patógeno 
confere proteção contra outros patógenos. Esse efeito foi mencionado brevemente em relação 
à capacidade da BCG para tornar o sistema imunológico preparado para infecções virais. Como a 
vacina BCG já está aprovada para uso humano, qualquer estudo para determinar a eficácia clínica 
exigiria apenas ensaios clínicos de Fase III, tornando-a uma opção atraente (os ensaios de Fase I e 
II anteriores podem demorar um ano no processo de desenvolvimento de uma vacina). De fato, a 
Abundance Foundation atualmente está financiando esse ensaio clínico. Existem dados substanciais 
para indicar que a vacinação com BCG fornece proteção contra uma variedade de infecções. Um 
estudo que envolveu a vacinação BCG no nascimento e vacinação tardia evidenciou que a taxa de 
mortalidade reduzida do grupo vacinado era atribuível à prevenção baseada na BCG, incluindo 
infecções respiratórias, sepse neonatal e febres. Da mesma forma, observou-se que a vacinação 
BCG em pacientes idosos por um período de três meses resultou em uma redução na incidência 
de infecções agudas do trato respiratório superior. Dada as informações sobre o impacto da BCG na 
redução da incidência de infecções virais respiratórias, seu uso durante a pandemia de COVID-19 
pode ser benéfico. Os resultados dos próximos ensaios clínicos são ansiosamente esperados e 
encorajadores. O autor conclui também que as sociedades que receberam BCG como vacinação em 
massa terão menos frequência de COVID-19 e podem ter um curso moderado da doença.1

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Text and Opinion 
, 5 de 6 critérios foram atendidos. O artigo traz informações sobre a vacina 
BCG, seu impacto sobre redução de infecções virais e sua contribuição para 
pandemia de COVID-19. O autor trouxe apenas dados da literatura sobre a BCG 
em outras infecções virais para subsidiar sua opinião, não referenciando outros 
estudos que abordam especificamente o tema BCG e COVID-19,  exceto ensaios 
clínicos que ainda estão em andamento.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E 
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA
METANÁLISE RÁPIDA \ ITÁLIA

Neste estudo, os autores buscaram artigos, na Medline e Scopus, que avaliaram o risco de 
COVID-19 grave e/ou fatal entre os pacientes que faziam uso de Inibidores da enzima conversora de 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
07

Em
: 1

0/
07

/2
02

0 
- 1

8:
13

:0
4



4

angiotensina (iECA) e/ou bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA) versus pacientes que não 
faziam uso dessa terapia. Um total de cinco estudos, envolvendo 7.489 pacientes hipertensos foram 
incluídos na metanálise, comparando o risco de COVID-19 grave/letal entre usuários de iECA versus 
não usuários. No geral, o risco de doença grave ou letal não teve diferença entre os pacientes tratados 
e não tratados (OR 0,90; IC95% 0,65 a 1,26). Dois estudos apresentaram resultados significativos, com 
direção oposta. O primeiro incluiu 682 hipertensos e mostrou um aumento do risco de doença grave 
entre os 112 pacientes tratados com iECA. O segundo registrou 105 hipertensos e relatou um risco 
menor entre os 38 pacientes tratados. Excluindo um ou ambos os estudos, o resultado geral do risco 
de doença grave/letal permanece não significativo (todos p > 0,05). Cinco estudos, envolvendo 7462 
indivíduos hipertensos, foram incluídos na metanálise comparando o risco de doença grave entre 
usuários e não usuários de BRA. Todos mostraram diferenças não significativas entre os pacientes 
tratados e não tratados com essa terapia (OR 0,92; IC 95% 0,75 a 1,12). Quando os tratamentos 
anti-hipertensivos acima foram considerados juntos (cinco estudos, envolvendo 11.334 pacientes 
hipertensos), o risco de desenvolver COVID-19 grave não demonstrou diferença entre pacientes 
tratados e não tratados (resumo OR 1,00; IC95% 0,84 a 1,18). O risco de morte entre usuários de 
inibidores de iECA/BRA e não usuários foi comparada em quatro estudos, incluindo um total de 
2.412 hipertensos. No geral, não houve diferença de riscos entre os dois grupos, (OR 0,88; IC95% 
0,68 a 1,14). Os autores concluem que não houve associação entre uso de iECA/BRA e gravidade/
mortalidade de COVID-19.2

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic 
reviews, 10/16 critérios foram atendidos. A estratégia de busca não seguiu a 
recomendação PICO. Os autores não mencionaram um protocolo de revisão 
preestabelecido. Além disso, as buscas e extração dos dados não foram 
realizadas por dois pesquisadores. Por fim, os autores não mencionam uma 
lista de estudos excluídos e a fonte de financiamento dos artigos incluídos na 
metanálise.

HIDROXICLOROQUINA
COORTE \ CHINA

Nesta coorte retrospectiva, os autores procuraram fornecer informações sobre os efeitos da 
hidroxicloroquina (HCQ) nas anormalidades da condução cardíaca observadas no eletrocardiograma 
(ECG) de pacientes que receberam pelo menos uma prescrição de HCQ entre 2000 e 2020. O objetivo 
foi  determinar o efeito do tratamento com HCQ sob o intervalo QT, importante parâmetro de atividade 
elétrica cardíaca. Para tal, os autores avaliaram retrospectivamente os ECG de 819 pacientes tratados 
com HCQ para doenças reumatológicas de 2000 a 2020. O desfecho primário avaliado foi o intervalo 
QT corrigido (QTc), pela fórmula de Bazett, durante a terapia com HCQ. Foi informado que os pacientes 
tinham 64,0 (± 10,9) anos de idade e 734 (90%) eram homens. A dose mediana de HCQ foi de 400 
mg/dia, e duração mediana de tratamento foi de 1006 (471-2075) dias. A média do QTc durante o 
tratamento com HCQ foi de 430,9 (± 31,8) ms. No total, 55 (7%) pacientes tinham QTc 470-500 mseg 
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5

e 12 (1,5%) tinham QTc > 500 msec. Doença renal crônica (DRC), história de fibrilação atrial (FA) e 
insuficiência cardíaca foram fatores de risco independentes para QTc prolongado. Em um subconjunto 
de 591 pacientes que também tiveram um ECG pré-tratamento, o QTc médio aumentou de 424,4 
(± 29,7) ms a 432,0 (± 32,3) mseg (p <0,0001) durante o tratamento com HCQ. Desses, 23 (3,9%) 
pacientes apresentaram prolongamento do intervalo QTc > 15% ou QTc durante o tratamento > 500 
ms. Durante mais de 5,97 (3,33-10,11) anos de acompanhamento, 269 (33%) pacientes morreram. 
QTc > 470 ms durante o tratamento com HCQ foi associado a um maior risco de mortalidade de (razão 
de risco [HR] 1,78, IC95% 1,16-2,71; p = 0,008) em análises univariadas, mas não em multivariáveis. 
Os autores concluem que a HCQ foi associada ao prolongamento do intervalo QT em uma fração 
significativa dos pacientes. Alertam que o risco de prolongamento do intervalo QT é maior entre os 
pacientes com doença renal crônica, fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, e que tais pacientes 
podem se beneficiar de um maior monitoramento, quando em uso da HCQ.3

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies, 
06/11 critérios foram atendidos. Não há informação sobre identificação de 
fatores de confusão durante as análises, nem se estratégias para lidar com 
esses possíveis fatores foram utilizadas. Trata-se de uma coorte retrospectiva 
sem grupo controle. Os autores se limitam a descrever os achados dos ECGs 
entre pacientes sob tratamento com HCQ. Não houve comparação entre a 
incidência de QTc prolongado entre grupos tratados e não tratados. Ademais, 
foram incluídos pacientes com doenças reumatológicas, e não com COVID-19. 
Sabe-se que pacientes com doenças reumatológicas, como lupus eritematoso 
sistêmico, são diferentes dos pacientes com COVID-19, pois geralmente 
apresentam maior carga de comorbidades cardiovasculares e função renal 
comprometida, tornando-os mais vulneráveis aos efeitos adversos da HCQ. Em 
adição, é provável que os pacientes com COVID-19, tratados com HCQ, recebam 
o tratamento por um período mais curto.

HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA, TOCILIZUMABE, 
PLASMA CONVALESCENTE
COORTE \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O objetivo desta coorte foi descrever as opções terapêuticas utilizadas num sistema de saúde 
rural dos EUA (Dakotas do Norte e Sul), e os desfechos desses tratamentos (internação em UTI, 
necessidade de O2, necessidade de ventilação com pressão positiva não invasiva, e necessidade de 
ventilação mecânica invasiva, eventos adversos, desenvolvimento de síndrome respiratória aguda 
grave - SRAG) em pacientes hospitalizados com infecção confirmada por SARS-CoV-2. Os autores 
informam que um total de 150 pacientes com COVID-19 foram tratados em três hospitais de Sanford 
Health, um sistema de saúde integrado no meio-oeste superior do país americano, entre 21 de março 
a 30 de abril de 2020. Em relação aos tratamentos farmacológicos, os autores descrevem que um 
curso de 5 dias de hidroxicloroquina (HCQ) e azitromicina (AZC) foi prescrito para 66 de 150 pacientes 
com COVID-19 e 9 receberam a HCQ em monoterapia. Dezesseis pacientes receberam plasma 
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6

convalescente. Tocilizumabe foi administrado a 12 pacientes com doença crítica e níveis elevados 
de interleucina-6 (IL-6) (> 1,8 pg/ml) e/ou elevações em outros marcadores inflamatórios. Outras 
terapias utilizadas incluíram zinco, ácido ascórbico, lopinavir/ritonavir, agentes anti-inflamatórios não 
esteroides, terapia com anticoagulantes e corticosteroides. Plasma convalescente foi utilizado em 
pacientes críticos refratários a outras terapias ou cuidados de suporte. Nenhum paciente desta coorte 
recebeu remdesivir. Em relação aos desfechos, 38 pacientes (25.3%) foram internados em UTI, 89 
(59.3%) necessitaram de O2, 23 (15.3%) de ventilação com pressão positiva não invasiva, e 28 (18.7%) 
de ventilação mecânica invasiva. SRAG ocorreu em 40 de 150 pacientes, onde 28 dos 40 pacientes 
com SRAG necessitaram de ventilação mecânica. Foi informado que até 01 de junho, 127 pacientes 
haviam sobrevivido e recebido alta do hospital, 12 continuavam hospitalizados e 11 haviam morrido. 
Os autores informam que a eficácia do uso de HCQ e AZC não foi determinada, mas seu uso não foi 
isento de riscos de prolongamento do intervalo QT e arritmias; dos 75 pacientes que receberam 
HCQ, 14 (18,7%) desenvolveram arritmia e 15 (20,0%) desenvolveram QTc > 500 ms após o início da 
terapia. Não foi observado nenhum efeito adverso relacionado ao tocilizumabe ou à administração 
de plasma convalescente nesses subgrupos de pacientes. Como conclusão, os autores acreditam que 
tais observações podem fornecer informações importante sobre a gravidade da doença e as opções 
de tratamento em um meio rural, com recursos limitados para participar de ensaios clínicos, além de 
incentivar estudos comparativos mais amplos que avaliem a eficácia desses tratamentos.4

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
, 02/11 critérios foram atendidos. Trata-se de uma coorte sem grupo controle; 
os autores se limitam a descrever as características clínicas e demográficas, e 
os tratamentos recebidos por 150 pacientes, correlacionando-os aos desfechos 
descritos. Não há informação sobre como as exposições (tratamentos 
farmacológicos) foram medidas, portanto, não é possível avaliar se um método 
válido e confiável foi utilizado. Não foi informado se fatores de confusão não 
foram considerados nos desfechos relatados. Não há informação de como 
os desfechos foram avaliados. O tempo de acompanhamento dos pacientes 
não foi descrito de forma clara. Da mesma forma, não fica claro se todos os 
pacientes incluídos nesta coorte tiveram o acompanhamento completo. Por 
fim, as comparações estatísticas entre os grupos de tratamento não foram 
realizadas, segundo os autores, devido à seleção não randomizada de pacientes 
e o pequeno tamanho da amostra.

HIDROXICLOROQUINA
OBSERVACIONAL \ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A hidroxicloroquina (HCQ) foi publicamente endossada como tratamento para o COVID-19 
durante uma coletiva de imprensa presidencial dos EUA e, dado que a HCQ não está atualmente 
aprovada ou licenciada pela FDA dos EUA para o tratamento da COVID-19, não se sabe se o endosso 
da administração deste medicamento afetou a prática de prescrição. Assim, nesta análise os autores 
avaliaram dados  ambulatoriais sobre a prescrição de HCQ por semana no período de 9 semanas 
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anteriores e 4 semanas após o anúncio presidencial e compararam com dados de 2019. Observaram 
que, entre 1 de janeiro e 15 de abril, um total de 3.280 e 5.301 novas prescrições para HCQ foram 
identificadas em 2019 e 2020, respectivamente. A prescrição semanal média de HCQ aumentou 
substancialmente no período de 4 semanas após o anúncio, em comparação com o período de 9 
semanas anterior. Em 2019, não foi observada alteração no número médio de prescrições no mesmo 
período (diferença percentual = 0,8% [IC95% - 6,4 a 8,7%], p = 0,827). Em comparação, em 2020, o 
número médio de prescrições aumentou 127%, um aumento excessivo de 125% (IC 95% DID, 105,9 
a 147,3%, p <0,001) em relação a 2019. Os autores concluem que o estudo sugere que os endossos 
presidenciais podem influenciar as práticas de prescrição, mesmo na ausência de evidências de alta 
qualidade ou na aprovação do FDA dos EUA para a indicação fornecida.5

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Apesar de ser um estudo observacional, não se trata de um estudo transversal e 
sim de análise de dados de prescrições médicas e, por isso, não há ferramentas 
para avaliação deste tipo de artigo. Apesar de argumentarem que o aumento 
do número de prescrições pode se dar devido ao pronunciamento presidencial, 
também destacam o fato de que houve a divulgação de resultados positivos 
de um estudo em base pré-print em março deste ano, o que pode influenciar 
neste resultado.

HIDROXICLOROQUINA
RELATO DE CASO \ FRANÇA

Trata-se de relato de caso de um homem de 40 anos que foi internado na França para tratamento 
de COVID-19. Seu histórico médico foi notável apenas para sarcoidose pulmonar, diagnosticada em 
2015, controlado com hidroxicloroquina (200mg 2×/dia). Doze dias antes da admissão, ele havia 
recebido o diagnóstico de COVID-19 no ambulatório, após um período de quatro dias de tosse, 
mialgia e febre baixa. Ele obteve resultados positivos por PCR para SARS-CoV-2. O exame físico foi 
normal, exceto por uma temperatura de 37,8 ° C. Ele não foi internado no hospital naquele momento 
e foi aconselhado a continuar seu tratamento a longo prazo com hidroxicloroquina. Seus sintomas 
melhoraram inicialmente, mas ele desenvolveu falta de ar com esforço mínimo a partir do 14º dia dos 
sintomas, piorando gradualmente. Ele foi internado no  16° dia por causa de falta de ar constante e 
dor torácica. Na admissão, a temperatura corporal era de 36,6 ° C e a saturação arterial de oxigênio 
foi de 96% em ar ambiente. A ausculta pulmonar revelou crepitações. A concentração plasmática 
mínima de hidroxicoloroquina foi de 0,9 μg/mL (faixa terapêutica para doenças autoimunes de 
0,3 a 1,0 μg/mL). A tomografia computadorizada (TC) descartou embolia pulmonar, mas revelou 
opacidades difusas em vidro fosco, sobrepostas às lesões de sarcoidose basal. Ele foi tratado com 
enoxaparina profilática (60 mg 1 ×/d) e recebeu alta no dia 18. Como estava afebril e sua condição 
melhorou, não recebeu tratamento antibacteriano. Todos os sintomas finalmente foram resolvidos, 
exceto por astenia e tosse menores. Esta observação de COVID-19 com pneumonia intersticial difusa 
que requer admissão hospitalar em um paciente em tratamento prolongado com hidroxicloroquina 
sugere que o medicamento pode não ser tão eficaz quanto sugerido por dados in vitro. Esse paciente 
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8

foi considerado altamente aderente aos medicamentos, o que foi confirmado pelo monitoramento 
terapêutico. Como a concentração plasmática estava dentro da faixa terapêutica no momento em que 
o paciente foi internado, a falha da hidroxicloroquina na prevenção de COVID-19 não pode ser atribuída 
à subdosagem ou aderência abaixo do ideal. Dois estudos recentes sugeriram que a hidroxicloroquina 
não oferece proteção contra COVID-19. Os autores concluem que o caso apresentado é único, pois o 
paciente não estava recebendo nenhum agente imunomodulador além da hidroxicloroquina.6

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports 
, 6 de 8 critérios foram atendidos. Nem as características demográficas, nem 
eventos adversos foram reportadas. Ademais, os autores relataram outras 
limitações como, nenhuma tomografia computadorizada foi realizada durante 
a primeira visita, e nenhuma PCR foi realizada na segunda visita. Além disso, 
como a dosagem ideal de hidroxicloroquina não foi definida para a COVID-19, é 
possível que a faixa terapêutica plasmática da hidroxicloroquina para doenças 
autoimunes não seja apropriada para tratar a COVID-19. Por fim, a concentração 
plasmática dentro da faixa terapêutica não garante que as concentrações 
terapêuticas sejam obtidas nos pulmões, o principal alvo do SARS-CoV-2.

HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR
RELATO DE CASO \ IRÃ

Trata-se do relato de três casos, dois homens e uma mulher, de 62-67 anos, com COVID-19 
admitidos na UTI, nos quais o tromboembolismo pulmonar maciço (TEP) ocorreu alguns dias após o 
início da doença.  Após o diagnóstico de COVID-19, os pacientes foram tratados com hidroxicloroquina, 
oseltamivir e azitromicina (caso 1), lopinavir/ritonavir e oseltamivir (caso 2) e oseltamivir e azitromica 
(caso 3). No que concerne ao manejo do TEP, um dos pacientes não sobreviveu e dois foram tratados; 
um com trombectomia e outro com agentes antitrombóticos, porém não foram mencionados quais. 
Os autores concluem que os eventos tromboembólicos devem ser considerados como causa potencial 
de deterioração clínica nos casos de COVID-19 e os médicos responsáveis devem ser preparados e 
planejar a profilaxia anticoagulante usando heparina de baixo peso molecular (HBPM).7

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

De acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 2/8 
critérios foram contemplados. As características demográficas dos pacientes 
não foram descritas, o histórico clínico não foi apresentado como uma linha do 
tempo, bem como suas condições clínicas, as intervenções não foram descritas 
em detalhes, eventos adversos não foram previstos e não foram mencionadas 
lições aprendidas com os casos.
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REMDESIVIR
ESTUDO DE FARMACOCINÉTICA \ ITÁLIA

O remdesivir é um pró-fármaco do análogo de nucleosídeo GS-441524 e está em avaliação 
para o tratamento de pacientes infectados com SARS-CoV-2. Até o momento, não existem dados 
farmacocinéticos (PK) para pacientes infectados com SARS-CoV-2. Assim, o objetivo do estudo foi 
investigar as concentrações plasmáticas de remdesivir e GS-441524  em dois pacientes com COVID-19 
em estado crítico tratados com remdesivir intravenoso. Além disso, as concentrações compartimentais 
foram avaliadas pelo material obtido por aspiração broncoalveolar (BAS) em ambos os pacientes e na 
amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR) de um deles. Um paciente era do sexo feminino (Paciente 
1, PT1) e o outro era do sexo masculino (Paciente 2, PT2), com 66 e 67 anos, respectivamente. Ambos 
os pacientes desenvolveram insuficiência respiratória progressiva e evidência clínica de síndrome do 
desconforto respiratório grave e necessitaram de suporte de ventilação mecânica na UTI. A dose 
recomendada para adultos e a duração do remdesivir foram de 200 mg no primeiro dia, seguida de 
dose de manutenção de 100 mg uma vez ao dia, administradas por via intravenosa durante 1 h, por 
12 dias. Ambos completaram os 13 dias de tratamento.  As amostras de sangue foram coletadas 
imediatamente após a infusão (C0), 1 hora (C1) e 24 h (C24) após administração intravenosa no dia 3 
até o dia 9. As amostras por aspiração broncoalveolar foram coletadas nos dias 4, 7 e 9 de ambos os 
pacientes, enquanto que de um deles foi obtido LCR no dia 7. Foram observadas concentrações mais 
altas de remdesivir em C0 (6 a 7 vezes maior que EC50 de estudos in vitro) e uma diminuição notável em 
C1. As concentrações plasmáticas de GS-441524 atingiram um pico em C1 e persistiram até a próxima 
administração. Maiores concentrações de GS-441524 foram observadas no paciente que tinha uma 
disfunção renal leve prévia ao uso da medicação. As razões médias de concentração BAS/plasma de 
GS-441524 foram de 2,3% e 6,4% no paciente 1 e no paciente 2, respectivamente. A concentração no 
LCR encontrada no Paciente 2 foi de 25,7% em relação ao plasma. AS concentrações de GS-441524 
no pulmão e no SNC sugerem diferenças compartimentais na exposição ao medicamento. Os autores 
concluem que essas observações preliminares aumentam o conhecimento sobre a farmacocinética e 
o uso do remdesivir no tratamento de pacientes com COVID-19. No entanto, mais estudos, com maior 
número de pacientes e ensaios clínicos, são necessários para confirmar esses resultados preliminares.8

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de estudos 
de  farmacocinética. Em leitura crítica, os autores fizeram o relato de caso de dois 
pacientes, nos quais avaliaram a farmacocinética do remdesivir neles. Assim, de 
acordo com a ferramenta JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports, 6 de 8 
critérios foram atendidos. Apesar de não ser o objetivo do estudo, não há relato 
se os pacientes receberam outras terapêuticas, ou mesmo de eventos adversos 
relacionados ao remdesivir.
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TERAPIA CELULAR COM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
REVISÃO NARRATIVA \ TAIWAN

Os autores comentam que a maioria dos ensaios clínicos sobre células-tronco mesequimais 
(CTM) para desordens pulmonares imunes/inflamatórias atualmente é para a COVID-19, uma doença 
que não existia há 6 meses. Existem 31 estudos de CTM voltados especificamente para a COVID-19, 
registrados no site do NIH Clinical Trial em 17 de maio de 2020. Esses estudos estão localizados 
globalmente, com 11 na China, 8 nos Estados Unidos, 9 na Europa Ocidental, 2 no Oriente Médio e 
1 no Brasil. Destes, 74% dos ensaios usam CTMs alogênicas (23 ensaios), com apenas dois ensaios 
usando fontes autólogas (tecido adiposo). O uso esmagador de células alogênicas provavelmente se 
deve à rápida deterioração do paciente, que provavelmente não permitiria a colheita autóloga e as 
1 a 3 semanas necessárias para que as CTMs emergissem na cultura. Existem oito ensaios na fase 1, 
nove ensaios na fase 1 + 2 e na fase 2, dois na fase 2 +3 e um na fase 3. Um ponto encorajador é que a 
maioria dos ensaios será randomizada (21 ensaios). Em fevereiro de 2020, foi publicado um relatório 
de CTM para COVID-19. Realizado na China, este pequeno ensaio clínico avaliou uma única infusão de 
CTMs em sete pacientes com idades entre 45 e 65 com COVID-19 leve à criticamente grave, que não 
melhorou com tratamento padrão. Nenhum paciente infundido foi ventilado mecanicamente, embora 
o caso crítico grave estivesse na UTI; três pacientes não pertencentes à UTI com doença grave foram 
utilizados como controle. Todos os sete pacientes que receberam infusão de CTM se recuperaram, 
mas para os três pacientes controle, houve uma morte. Dados os resultados em muitos estudos 
pré-clínicos in vivo, qualquer consideração de usar CTMs para COVID-19 deve ser orientada para 
casos muito graves em que a síndrome respiratória aguda grave e uma resposta imune exuberante 
são observadas, e não durante o período inicial de infecção viral ou em casos leves. As principais 
sociedades acadêmicas de células-tronco e de terapia celular emitiram declarações de cautela 
contra tratamentos com células-tronco não comprovados, enfatizando a importância de testar novas 
possíveis terapias em ensaios clínicos primeiro. A perspectiva de usar CTMs para COVID-19, portanto, 
deve ser temperada com uma avaliação rigorosa dos critérios de inclusão/exclusão de pacientes, bem 
como uma consideração ética rigorosa para proteger principalmente a segurança do paciente.9

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existem ferramentas para avaliação da qualidade metodológica de revisões 
narrativas. Em análise crítica, trata-se de um levantamento abrangente sobre 
o uso de Células-tronco mesequimais para várias doenças e não somente a 
COVID-19. Os autores não relatam a metodologia pela qual elegeram os estudos 
incluídos.
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HIDROXICLOROQUINA E CLOROQUINA
REVISÃO NARRATIVA \ ÍNDIA

Estudos clínicos preliminares encorajaram o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR) 
recomendar a hidroxicloroquina (HCQ) como quimioprofilaxia para profissionais de saúde e pessoas 
com contato doméstico de casos confirmados. A dose recomendada para profissionais de saúde foi 
de 400 mg duas vezes no dia 1, seguida de 400 mg uma vez por semana durante 7 semanas, enquanto 
que para pessoas com contato com pacientes domésticos confirmados, a duração é de três semanas, 
e a terapia deve ser receitada por um médico. No entanto, não há pesquisas que apoiem o uso 
de cloroquina (CQ) e HCQ como profilaxia da COVID?19. Além disso, também não há dados que 
demonstrem que a HCQ possa impedir a progressão da COVID?19 de leve para grave ou seu papel em 
pacientes gravemente doentes. Existe a necessidade de ensaios clínicos multicêntricos internacionais 
e randomizados que possam comprovar a eficácia e segurança dessa terapia em quaisquer fases da 
doença. Dada a gravidade da pandemia e a experiência do ICMR de usar o HCQ para tratamento 
da malária, a lógica por trás da recomendação de HCQ como quimioprofilaxia é compreensível. 
Além disso, as diretrizes do ICMR proíbem o uso de HCQ em crianças < 15 anos e indivíduos com 
retinopatia e hipersensibilidade conhecida para HCQ e 4-aminoquinolinas. Se ainda não há pesquisas 
em andamento para avaliar a HCQ como medicamento profilático para COVID-19, as autoridades de 
saúde da Índia devem iniciar um ensaio clínico para confirmar tal recomendação. Os autores concluem 
que, atualmente na Índia, a automedicação de CQ e HCQ pelo público sem orientação médica é uma 
preocupação maior, e prevenir o uso não autorizado é essencial.10

QUALIDADE 
METODOLÓGICA

Não existe ferramenta para avaliar revisões narrativas. Trata-se de uma pequena 
revisão sobre o uso profilático de CQ e HCQ, voltada especialmente para o 
cenário indiano onde o Conselho Indiano de Pesquisa Médico autorizou o uso 
dessas terapias como quimioprofilaxia da COVID-19. Percebe-se que o artigo 
está bem estruturado e detalhado, no entanto, os autores não relatam como, 
onde e quais foram os critérios para seleção dos artigos incluídos nesse estudo. 
Como mencionado pelos autores, a confirmação da eficácia e segurança da CQ 
e HCQ deve ser realizada por meio de ensaios clínicos randomizados.
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BRASIL. Departamento de Ciência e Tecnologia. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde. Ministério da Saúde. Informe Diário de Evidências – COVID-19 (3 de julho 
de 2020). 2020.
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Apêndice 1: Protocolos de ensaios clínicos registrados na base ClinicalTrials.gov.

Nº Nº DE REGISTRO/PAÍS CLASSE TERAPÊUTICA
INTERVENÇÃO 

(GRUPOS)
CONTROLE STATUS DATA DE REGISTRO FINANCIAMENTO

1 NCT04456413/EUA Imunoterapia Plasma convalescente Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 Hackensack Meridian Health

2 NCT04456153/EUA Antiparasitário Atovaquone Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 University of Texas 
Southwestern Medical 
Center

3 NCT04455243/País não 
declarado

Expectorante N-acetilcisteína Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 Dr. Tariq Alhawassi|King 
Saud University

4 NCT04456452/EUA Medicamento para 
osteoartrite

 Ampion Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/07/2020 Ampio Pharmaceuticals. Inc.

5 NCT04455815/Reino 
Unido

Inibidor de serina 
protease

Camostat Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/07/2020 Cancer Research UK|Latus 
Therapeutics

6 NCT04456595/Brasil Vacina Vacina COVID-19 
adsorvida (inativada) - 
CoronaVac

Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 Butantan Institute|Sinovac 
Life Sciences Co., Ltd.

7 NCT04456361/México Terapia celular Células-tronco 
mesenquimais derivadas 
da geléia Wharton de 
cordões umbilicais

Sem comparador Ativo, não recrutando 02/07/2020 Instituto de Medicina 
Regenerativa

8 NCT04456049/Suíça Antineoplásico Enzalutamide Tratamento padrão Ainda não recrutando 02/07/2020 Ricardo Pereira 
Mestre|Oncology Institute of 
Southern Switzerland|Institute 
of Oncology Research|Institute 
for Research in 
Biomedicine|Ente Ospedaliero 
Cantonale, Bellinzona

9 NCT04455958/EUA Antivirais Lopinavir/Ritonavir Placebo Ainda não recrutando 02/07/2020 OHSU Knight Cancer 
Institute|Oregon Health and 
Science University|National 
Cancer Institute (NCI)
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

1 22/03/2020 Avaliação da segurança e eficácia clínica da Hidroxicloroquina associada à azitromicina em 
pacientes com pneumonia causada por infecção pelo vírus SARS-Cov2 — Aliança COVID-19

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

2 23/03/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-
CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado.

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

3 25/03/2020 Estudo aberto, controlado, de uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de 
complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): Um estudo 
randomizado e controlado

Associação Beneficente Síria

4 26/03/2020 Um estudo internacional randomizado de tratamentos adicionais para a COVID-19 em pacientes 
hospitalizados recebendo o padrão local de tratamento. Estudo Solidarity

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – 

5 01/04/2020 Avaliação de Protocolo de Tratamento COVID-19 com associação de Cloroquina/Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para pacientes com pneumonia

Hospital São José de Doenças Infecciosas — HSJ/
Secretaria de Saúde Fortaleza

6 01/04/2020 Desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2 utilizando VLPs Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

7 03/04/2020 Aliança COVID-19 Brasil III Casos Graves — Corticoide Associação Beneficente Síria

8 03/04/2020 Estudo Clínico Fase I com células mesenquimais para o tratamento de COVID-19 Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

9 03/04/2020 Protocolo de utilização de hidroxicloroquina associado a azitromicina para pacientes com infecção 
confirmada por SARS-CoV-2 e doença pulmonar (COVID-19)

Hospital Brigadeiro UGA V-SP

10 04/04/2020 Ensaio clínico randomizado para o tratamento de casos moderados a graves da doença causada pelo 
novo coronavírus-2019 (COVID-19) com cloroquina e colchicina

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

11 04/04/2020 Ensaio Clínico Pragmático Controlado Randomizado Multicêntrico da Eficácia de Dez Dias de 
Cloroquina no Tratamento da Pneumonia Causada por SARS-CoV2

CEPETI — Centro de Estudos e de Pesquisa em

12 04/04/2020 Plasma convalescente como alternativa terapêutica para o tratamento de Sociedade Benef. Israelita Bras. – 

13 04/04/2020 Ensaio clínico utilizando N-acetilcisteína para o tratamento de síndrome respiratória aguda grave em 
pacientes com Covid-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

14 04/04/2020 Suspensão dos bloqueadores do receptor de angiotensina e inbidores da enzima conversora da 
angiotensina e desfechos adversos em pacientes hospitalizados com infecção por coronavírus

Instituto D'or de Pesquisa e Ensino

15 04/04/2020 Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção 
de hospitalização e complicações respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnostico 
confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-19) — Coalizão Covid-19 Brasil V — Pacientes 
não Hospitalizados

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

16 05/04/2020 Ensaio clinico randomizado, duplo cego e controlado por placebo para avaliar eficácia e segurança 
da hidroxicloroquina e azitromicina versus placebo na negativação da carga viral de participantes 
com síndrome gripal causada pelo SARS-CoV2 e que não apresentam indicação de hospitalização

Hospital Santa Paula (SP)

17 08/04/2020 Estudo prospectivo, não randomizado, intervencional, consecutivo, da combinação 
deHidroxicloroquina e Azitromicina em pacientes sintomáticos graves com a doença COVID-19

Hospital Guilherme Alvaro — Santos — SP

18 08/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, monocêntrico, não randomizado, para avaliação da eficácia e 
segurança da administração oral de hidroxicloroquina em associação àazitromicina, no tratamento 
da doença respiratória aguda (COVID-19) causada pelovírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

19 08/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de 
pacientes com comorbidades, sem síndrome respiratória grave, no âmbito do novo coronavírus 
(SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

20 08/04/2020 Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-
CoV-2/gravidade da infecção. Ensaio clínico randomizado de fase III

Instituição Instituto René Rachou/

21 11/04/2020 Uso de plasma de doador convalescente para tratar pacientes com infecção grave pelo SARS-CoV-2 
(covid-19)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP — HCFMRP

22 14/04/2020 Novas Estratégias Terapêuticas em Pacientes com Pneumonia Grave Induzida por Sars-Cov-2 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

23 14/04/2020 Ensaio clínico de prova de conceito, multicêntrico, paralelo, randomizado e duplo-cego para 
avaliação da segurança e eficácia da nitazoxanida 600 mg em relação ao placebo no tratamento de 
participantes da pesquisa com COVID-19 hospitalizados em estado não crítico

Hospital Vera Cruz S. A.

24 14/04/2020 Novo esquema terapêutico para falência respiratória aguda associada a pneumonia em indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2

Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

25 14/04/2020 Estudo clínico de conceito, aberto, não randomizado, para avaliação da eficácia e segurança da 
administração oral de hidroxicloroquina em associação à azitromicina, no tratamento da doença 
respiratória aguda (COVID-19) de intensidade leve causada pelo vírus SARS-CoV-2

Prevent Senior Private — Operadora de Saúde Ltda.

26 16/04/2020 Impacto do uso de medicações antirretrovirais e da cloroquina sobre a ocorrência e gravidade de Hospital das Clínicas da Faculdade

27 17/04/2020 Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para o tratamento de pacientes 
com COVID-19 grave

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 
Cavalcanti — HEMORIO

28 17/04/2020 Plasma convalescente como alternativa de tratamento de casos graves de SARS-CoV-2 Unidade de Hemoterapia e Hematologia Samaritano 
LTDA.

29 17/04/2020 Hidroxicloroquina e Lopinavir/Ritonavir para melhorar a saúde das pessoas com COVID-19 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — 
PUC MG

Im
press

o por: 0
73.733.574-23 A

DPF 707

Em: 1
0/07/2020 - 1

8:13:04



18

Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

30 18/04/2020 Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato sódico de metilprednisolona 
injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome respiratória aguda grave, no âmbito 
do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo

Diretoria de Ensino e Pesquisa — DENPE

31 18/04/2020 Estudo clinico de eficácia e segurança da inibição farmacológica de bradicinina para o tratamento de 
COVID-19

Faculdade de Ciências Medicas — UNICAMP

32 21/04/2020 Avaliação do Uso Terapêutico da Hidroxicloroquina em Pacientes acometidos pela forma Leve da 
COVID-19: Ensaio Clínico Randomizado

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

33 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo — CTTB

34 23/04/2020 HOPE: Ensaio clínico de fase II, randomizado, multicêntrico, de Hidroxicloroquina mais Azitromicina 
para pacientes com câncer SARS-CoV-2 positivos.

Centro de Tratamento de Tumores Botafogo LTDA

35 25/04/2020 O Uso da Fototerapia de UVB com Banda Estreita na Prevenção de Infecções Virais Hospitalares 
durante a Pandemia De COVID-19: Um Ensaio Clínico Randomizado e Aberto

Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares – EBSERH

36 25/04/2020 Intervenção Percutânea Cardiovascular Assistida por Robô como Estratégia para Reduzir o Risco 
de Contaminação Intra-Procedimento Pelo COVID-19 e Outros Vírus Respiratórios – Um Estudo 
Piloto Para Minimizar a Exposição de Pacientes e Profissionais da Saúde ao Ar Exalado Durante a 
Intervenção

Hospital Israelita Albert Einstein

37 26/04/2020 Estudo clínico de fase i para o uso de células-tronco mesenquimais em pacientes com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

38 01/05/2020 Eficácia e segurança do tocilizumabe em pacientes com COVID-19 e preditores de gravidade: ensaio 
clínico randomizado

Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência/SP

39 03/05/2020 Eculizumabe no tratamento de casos graves COVID-19 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP – HCFMRP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

40 03/05/2020 A utilização da solução de bicarbonato de sódio no combate da disseminação do SARS-CoV-2/
COVID-19 no Brasil.

Universidade Federal do Acre – UFAC

41 03/05/2020 Determinação de fatores de risco, resposta imune e microbioma/viroma na evolução da 
infecção pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) em pacientes receptores de transplante de células 
hematopoiéticas, com neoplasias hematológicas ou tumores sólidos tratados ou não com 
hidroxicloroquina e/ou tocilizumabe

Fundação Antonio Prudente

42 03/05/2020 O papel do suporte renal agudo precoce no prognóstico dos pacientes com diagnóstico de COVID 
19: um ensaio clínico randomizado

Departamento de Clínica Médica

43 05/12/2020 Eficácia de três protótipos de um dispositivo para redução da dispersão por aerolização em 
atendimentos odontológicos de urgência em tempos de pandemia de SARS-CoV-2: um ensaio clínico 
randomizado controlado

União Brasileira De Educação e Assistência

44 05/12/2020 Atenção em Saúde Mental por Teleatendimento para Profissionais de Saúde no Contexto da 
Infecção SARS-CoV-2

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

45 05/12/2020 Plasma convalescente (PCONV) como terapia de prevenção de complicações associadas a infecção 
por Coronavírus: ensaio clínico randomizado fase 2 comparando eficácia de plasma imune a SARS-
CoV-2 versus controle (plasma convencional) em pacientes adultos diagnosticados com COVID-19

Centro de Hematologia e Hemoterapia – 
HEMOCENTRO

46 05/12/2020 A fotobiomodulação associada ao campo magnético estático é capaz de diminuir o tempo de 
permanência em UTI de pacientes com COVID-19: Ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, 
triplo-cego

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

47 15/05/2020 O papel de intervenções de saúde teleguiadas durante a pandemia por COVID-19 no controle 
glicêmico e na atitude frente à doença em pacientes com diabetes mellitus: um ensaio clínico 
randomizado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

48 15/05/2020 Ventilador Eletropneumático FRANK 5010 Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS/RS
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

49 16/05/2020 Estudo de intervenção para avaliação diagnóstica baseada em aspectos clínicos, virológicos e 
abordagem terapêutica escalonada e multimodal na COVID-19 em pacientes transplantados de 
órgãos sólidos.

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

50 16/05/2020 Estudo aberto de uso de tocilizumabe em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo associada ao COVID-19: Estudo fase II

Sociedade Benef. Israelita Bras. – Hospital Albert 
Einstein

51 16/05/2020 Estudo controlado de fase iib, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança da 
ivermectina em pacientes com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

52 19/05/2020 Avaliação do uso de ivermectina associado a losartana para profilaxia de eventos graves em 
pacientes com doença oncológica ativa e diagnóstico recente de COVID-19.

Fundação Faculdade Regional de Medicina

53 20/05/2020 Imunoterapia passiva como alternativa terapêutica de tratamento de pacientes com a forma grave 
de COVID-19.

Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais

54 20/05/2020 Plasma Convalescente para Pacientes Críticos com COVID-19 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer

55 21/05/2020 Ensaio clínico fase 2 para comparar a eficácia e segurança de diferentes doses de Ivermectina em 
pacientes com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

56 22/05/2020 Suplementação com vitamina d em pacientes com COVID-19: ensaio clínico, randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

57 23/05/2020 Anticorpos na terapia da COVID-19: estudo clínico de fase IIa com plasma de convalescentes e 
geração anticorpos monoclonais humanos

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – 
UNB

58 23/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave decorrente da SARS-CoV-2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

59 23/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

60 23/05/2020 EFC16844 – Um estudo adaptativo, fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para 
avaliar a eficácia e segurança do sarilumabe em pacientes hospitalizados com COVID-19

Fundação Faculdade Regional de Medicina S. J. Rio 
Preto

61 23/05/2020 Uso do radioisótopo Cobre-64 como um agente teranóstico em pacientes afetados por 
pneumoniapor COVID-19 em estágio inicial e moderado

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

62 24/05/2020 Utilização do plasma de doadores convalescentes como estratégia terapêutica da COVID-19 no 
estado do Pará

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
Fundação HEMOPA

63 24/05/2020 Desenvolvimento de testes sorológicos nacionais (point-of-care e ELISA) para COVID-19 Universidade Federal de Pelotas

64 25/05/2020 Avaliação da Eficácia e Segurança das Células-Tronco Mesenquimais NestaCell® no tratamento de 
pacientes hospitalizados infectados pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Hospital Vera Cruz S. A.

65 25/05/2020 Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do tratamento com cloroquina 
ou hiroxicloroquina associadas à azitromicina na negativação viral do SARS-CoV-2 em pacientes 
internados (CLOVID-2 BH)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

66 25/05/2020 Uso de hidroxicloroquina e azitromicina na abordagem de pacientes com grave acometimento 
pulmonar por SARS-CoV-2

Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo – SES/SP

67 25/05/2020 Estudo de coorte com pacientes suspeitos e/ou confrmados de COVID-19 em tratamento por 
hidroxicloroquina e azitromicina

Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira das Missões – RS

68 25/05/2020 Plasma convalescente para tratamento de pacientes graves com COVID-19 Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – HCPA/UFRGS

69 25/05/2020 Utilização de células mesenquimais no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda 
grave

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR.

70 26/05/2020 Tratamento de pacientes com COVID-19 com transfusão de plasma convalescente: Estudo 
multicêntrico, aberto, randomizado e controlado

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

71 26/05/2020 Estudo de prevalência do Coronavirus (COVID-19) na população de doadores de sangue do centro 
estadual de hemoterapia e hematologia hemoes e coleta de plasma convalescente para uso no 
tratamento de pacientes com COVID-19

Secretaria de Estado da Saúde

72 27/05/2020 Tratamento com Angiotensina (1,7) em pacientes COVID-19: estudo ATCO ANGITEC PESQUISA, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO 
LTDA

73 29/05/2020 Ensaio clínico randomizado para avaliação da estratégia de anticoagulação plena em pacientes 
hospitalizados com infecção por coronavírus (SARS-CoV2) – COALIZAO ACTION (ACTION – 
AntiCoagulaTIon cOroNavirus)

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN

75 30/05/2020 O uso de Extrato de Própolis Verde Brasileiro (EPP-AF) em pacientes acometidos por COVID-19: um 
estudo clínico piloto, aberto, randomizado.

Hospital São Rafael S.A

76 30/05/2020 Homeopatia para o tratamento da COVID-19 na atenção primária Unidade Saúde-Escola

77 30/05/2020 COVID 19 e secreção vaginal Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM

78 31/05/2020 Tomografia de coerência óptica para avaliação de síndrome trombo-inflamatória obstrutiva dos 
vasos pulmonares microvasculares em pacientes com COVID-19: um estudo exploratório.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

79 01/06/2020 Efeitos do uso precoce da nitazoxanida em pacientes com COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ

80 01/06/2020 Uso de Plasma Convalescente como alternativa no tratamento de Pacientes Críticos diagnosticados 
com COVID-19

Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia 
S.A.

81 03/06/2020 Plasma de Convalescente para COVID-19 Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino

82 03/06/2020 Uso de difosfato de cloroquina, associada ou não com azitromicina, para manejo clínico de pacientes 
com suspeita de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), acompanhados em um programa de 
referência para cuidados domiciliares.

Hospital da Baleia/Fundação Benjamin Guimarães
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Apêndice 2: Ensaios clínicos sobre COVID-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEp).

Nº DATA TÍTULO INSTITUIÇÃO

83 02/06/2020 Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
internados com COVID 19

Associacao Brasileira de Ozonioterapia

84 02/06/2020 Avaliação de Eficácia da Metilprednisolona e da Heparina em pacientes com pneumonia por 
COVID-19: Um estudo fatorial 2 x 2 controlado e randomizado

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino

85 02/06/2020 Estudo controlado de fase IIB, duplo cego e randomizado para avaliar eficácia e segurança do 
naproxeno em comparação a placebo em associação a azitromicina ou levofloxacina em pacientes 
com síndrome respiratória aguda grave durante a pandemia de COVID-19.

Fundacao Faculdade Regional de Medicina – S. J. do 
Rio Preto

86 02/06/2020 Vesículas extracelulares de células mesenquimais no tratamento da falência respiratória aguda 
associada a COVID-19: ensaio clínico duplo-cego randomizado

Faculdade de Medicina – UFRJ

87 02/06/2020 Ventilador de Exceção para a Covid-19 – UFRJ (VExCO) Hospital Universitário

88 02/06/2020 Estudo piloto prospectivo, braço único, de intervenção com transfusão de plasma de doadores 
convalescentes de COVID-19 em pacientes portadores de infecção grave por SARS-CoV-2.

Instituto de Ensino e Pesquisas São Lucas – IEP – São 
Lucas

89 04/06/2020 Estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade 
da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

Universidade Federal de São Paulo

90 04/06/2020 Estudo clínico para infusão de plasma convalescente no tratamento de pacientes com coronavírus 
(COVID-19) no estado da Paraíba

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB

91 08/06/2020 Efetividade da administração de peróxido de hidrogênio na forma de gargarejo e spray nasal como 
tratamento auxiliar de pacientes suspeitos e infectados com SARS-CoV-2

Universidade de Passo Fundo

92 08/06/2020 Eficácia da suplementação de vitamina D no tempo de internação e uso de ventilação mecânica 
empacientes hospitalizados com COVID-19: ensaio clínico randomizado duplo-cego

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO

93 08/06/2020 Estudo aberto do uso de plasma convalescente em indivíduos com COVID-19 grave. Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN
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94 08/06/2020 Terapia antitrombótica para melhoria das complicações do COVID-19 (ATTACC). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

95 06/06/2020 Produção de insumos e desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico molecular e 
imunológico de COVID-19

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

96 10/06/2020 Ensaio clínico multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina 
± azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 nos 
Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh

Empres Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

97 10/06/2020 Estudo de prevalência de tromboembolismo venoso, preditores de prognóstico e tromboprofilaxia 
farmacológica na COVID-19

Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

98 13/06/2020 Validação clínica de respirador de propulsão mecânica para uso em pacientes do Hospital das 
Clínicas da FMUSP para posterior utilização nas UTI's de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, que necessitam de assistência respiratória mecânica

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

99 13/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

100 13/06/2020 Anticorpos recombinantes: uma promissora imunoterapia contra a pandemia COVID-19 Fundação Oswaldo Cruz

101 13/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19

Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

102 15/06/2020 Um Estudo de Fase 1B, Duplo-cego, Controlado por Placebo, de Variação de Dose para Avaliar a 
Segurança, Farmacocinética, e Efeitos Anti-Virais de Galidesivir Administrado Via Infusão Intravenosa 
aos Participantes com Febre Amarela ou COVID-19. Protocolo BCX4430-108/DMID 18-0022.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

103 15/06/2020 Hidroxicloroquina associada ao zinco como tratamento profilático de profissionais de saúde 
envolvidos nos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Universidade Federal do Ceará (PROPESQ/UFC)
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104 15/06/2020 Ensaio Clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado sobre os efeitos do tratamento 
farmacológico na transmissibilidade do SARS-CoV-2 e na melhora clínica da Covid-19

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

105 18/06/20 Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em prossionais de saúde Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

106 18/06/20 Estudo de Fase 2, Aberto, Randomizado de Eficácia e Segurança de Acalabrutinibe com os Melhores 
Cuidados de Suporte Versus os Melhores Cuidados de Suporte em Participantes de Pesquisa 
Hospitalizados com COVID-19.

Associação Beneficente Síria – São Paulo (SP)

107 18/06/20 Utilização da enoxaparina em dose anticoagulante em pacientes hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave por COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

108 18/06/20 Estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar 
a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 
- DARE19

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein

109 22/06/20 Estudo multicentrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes 
ambulatoriais com COVID 19

Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz)

110 22/06/20 Efetividade terapêutica do plasma de convalescente de COVID-19 produzido pelo HEMOPE: Um 
ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco – FCM/UPE

111 22/06/20 Uso de plasma convalescente em portadores de COVID-19 Secretaria Estadual de Saúde de Goiás Hemocentro 
Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz (SES 
– GO/Hemogo)

112 22/06/20 Uso de ANTI-IL17 em pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a 
COVID-19

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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113 22/06/20 Estudo Randomizado Duplo-cego de Ruxolitinibe em pacientes com Síndrome de Desconforto 
Respiratório Agudo por SARS-COV-2

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

114 22/06/20 Estudo de Fase 2, Multicêntrico, Prospectivo, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo 
para Avaliar a Segurança e a Eficácia de ANG-3777 em Pacientes Hospitalizados com Pneumonia por 
COVID-19 Confirmada.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

115 25/06/20 Avaliação da eficácia de diferentes antimicrobianos na redução da carga viral salivar de SARS-CoV-2 
Um estudo clínico controlado e randomizado

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS

116 25/06/20 Avaliação do uso de metilprednisona em pacientes com Síndrome Respiratória Aguda por COVID-19 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual de São Paulo - Iamspe

117 25/06/20 214094-Um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, para avaliar a eficácia e 
segurança do otilimabe IV em pacientes com doença pulmonar grave relacionada ao COVID-19

Instituto de Infectologia Emílio Ribas Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo - SES/SP

118 25/06/20 I4V-MC-KHAA - Estudo de Fase 3, Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo, de Grupos 
Paralelos de Baricitinibe em Pacientes com Infecção por COVID-19

Hospital Santa Paula - SP

119 25/06/20 Estudo de fase III, randomizado, duplo-cego, multicêntrico para avaliar a eficácia e a segurança 
do remdesivir com tocilizumabe em comparação ao remdesivir com placebo em pacientes 
hospitalizados com pneumonia grave pela COVID-19. Protocolo Wa42511

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

120 29/06/20 A eficácia da heparina e do tocilizumabe na melhora clínica de pacientes com infecção grave pela 
COVID-19: um ensaio clínico multicêntrico randomizado (HEPMAB-COVID TRIAL)

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

121 29/06/20 ESTUDO CoV-Hep: Ensaio clínico randomizado e pareado comparando modalidades de anti-
coagulação regional em hemodiálise veno-venosa continua em portadores de COVID-19

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - HCFMUSP

122 29/06/20 PDY16879: - Estudo fase 1b, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar a 
segurança e o efeito imunomodulador do inibidor de RIPK1 SAR443122 em pacientes hospitalizados 
com COVID-19 grave

Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José 
do Rio Preto - FAMERP
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123 29/06/20 Um estudo de fase 2, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para avaliar a segurança e 
atividade antiviral de BLD 2660 em pacientes hospitalizados com diagnóstico recente de COVID-19 
em comparação com o padrão de cuidados.

Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José 
do Rio Preto - FAMERP

124 29/06/20 Protocolo CINC424J12301-Estudo de Fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, 
multicêntrico para avaliar a eficácia e a segurança de ruxolitinibe em pacientes com tempestade de 
citocinas associada à COVID-19 (RUXCOVID)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Atualizações constantes sobre os ensaios clínicos aprovados pela CONEp podem ser encontradas no endereço acessado pelo código ao lado.
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