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RESUMO

Introdução:  O SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) é
um vírus com alta capacidade de disseminação que pode cursar desde pacientes
assintomáticos até uma doença respiratória aguda e pneumonia grave. Como ainda
não há um tratamento efetivo recomendado pela Organização Mundial  de Saúde
(OMS), o presente estudo realizou uma prospecção científica, destacando possíveis
tratamentos  que  possam  ser  eficazes  no  combate  à  Covid-19.  Metodologia:  A
coleta de artigos sobre o SARS-CoV-2 foi realizada por meio de palavras-chave nos
bancos  Web  of  Science,  SciELO  (Scientific  Electronic  Library  Online),  PubMed
(Public  MEDLINE)  e  Scopus.  Resultados  e  discussão: Na  prospecção,  foram
contabilizados 81 artigos acerca do tratamento, evidenciando forte procura para o
tratamento.  Conclusões:  Diante da análise pode-se notar que apesar de algumas
opções  terapêuticas  farmacológicas  já  em  estudo  e  até  mesmo  disponíveis
clinicamente,  até  o  presente  momento  nenhuma  se  sobre  saiu  com  melhores
evidências clinicas/cientificas para o tratamento do vírus em questão. 

Palavras-chave – Hidroxicloroquina; Coronavírus; Tratamento.
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ABSTRACT

Introduction: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) is a
virus with a high spreading capacity that can range from asymptomatic patients to
acute  respiratory  disease  and  severe  pneumonia.  As  there  is  still  no  effective
treatment recommended by the World Health Organization (WHO), this study carried
out  a  scientific  survey,  highlighting  possible  treatments  that  could  be  effective  in
combating Covid-19.  Methodology: The collection of articles on SARS-CoV-2 was
performed  using  keywords  in  the  Web  of  Science,  SciELO  (Scientific  Electronic
Library  Online),  PubMed  (Public  MEDLINE)  and  Scopus  banks.  Results  and
discussion: In  prospecting,  81  articles  about  treatment  were  recorded,  showing
strong demand for treatment. Conclusions: In view of the analysis, it can be noted
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that despite some pharmacological therapeutic options already under study and even
clinically  available,  until  now,  none  has  come  out  with  better  clinical  /  scientific
evidence for the treatment of the virus in question.

Keywords – Hydroxychloroquine; Coronavirus; Treatment.
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INTRODUÇÃO

Na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2019, foram
notificados  27  casos  associados  à  pneumonia  de  origem  desconhecida.  Ao
avaliarem casos reincidentes, o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC)  e  as  autoridades  de  saúde  chinesas  identificaram  tratar-se  de  um  novo
Coronavírus, designado posteriormente pelo Comitê Internacional de Taxonomia de
Vírus como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2), e tal
condição foi denominada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença
causada pelo Coronavírus (Covid-19) (SHANMUGARAJ et al., 2020; DENG; PENG,
2020; WHO, 2020).

A Covid-19 possui similaridade com as infecções causadas por dois vírus de origem
zoonótica  pertencentes  à  família  Coronaviridae,  a  síndrome  respiratória  aguda
severa  (SARS-CoV)  e  a  síndrome  respiratória  do  Oriente  Médio  (MERS-CoV),
notificados por causar epidemias com altas taxas de fatalidades em muitos países.
O  CDC,  de  acordo  com o  período  de  incubação,  estima  que  as  manifestações
clínicas  da  Covid-19  ocorrem  dentro  de  2-14  dias  após  a  exposição  ao  vírus,
apresentando  sintomas  variáveis  desde  leves  a  graves,  podendo  levar  à  morte
associada ao estado imune do hospedeiro. 

A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre por meio do contato via gotículas respiratórias
geradas pela tosse e por espirros ou superfícies contaminadas (LAI et al., 2020).
Devido  à  facilidade  do  contágio  desse  vírus,  os  números  de  casos  se  elevam
rapidamente, e, segundo a OMS, até primeiro de abril de 2020, foram confirmados
no mundo 827.419 casos de Covid-19 e 40.777 mortes pela doença (WHO, 2020).
Atualmente, não há um tratamento específico ou uma vacina eficaz contra a Covid-
19,  diante disso,  é necessária a busca por soluções alternativas para prevenir  e
controlar  sua  propagação.  Desse  modo,  o  presente  estudo  tem  como  objetivo
realizar uma prospecção científica, no intuito de verificar artigos publicados até esse
momento, relacionados às possíveis opções terapêuticas que possam ser aplicadas
contra o SARS-CoV-2.

METODOLOGIA

O presente estudo de prospecção científica e tecnológica foi desenvolvido a partir do
levantamento de artigos sobre o SARS-CoV-2, especificamente acerca de estudos
que abordem tratamentos direcionados para a doença. Para realização da pesquisa
foram utilizados bancos de dados e palavras-chave abrangentes, e de uma forma
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mais  específica.  Foram  investigados  os  documentos  de  artigos  científicos
disponíveis  para  consulta  até  a  data  de  realização  da  pesquisa  (07/04/2020).
Estudos de revisão foram excluídos, analisando-se apenas os artigos experimentais.
A figura a seguir representa o fluxograma metodológico contendo as palavras-chave
e os bancos de dados utilizados para pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do levantamento, pode-se notar um grande número de artigos publicados
nos  bancos  de  dados  utilizando-se  as  palavras-chave  gerais  (“Severe  Acute
Respiratory  Syndrome  Coronavirus”  OR  “SARS-CoV”  OR  “coronavirus”)  AND
(“Treatment”  OR “Therapeutic”  OR “Drug”),  sendo a Web of Science a que mais
retornou resultados, seguido do banco Scopus e da Pubmed. Já o banco SciELO
não apresentou resultados quando foram utilizados os descritores para a pesquisa.
Quando se toma por base a quantidade de artigos sobre o SARS-CoV e o SARS-
CoV-2, é notável  haver relativamente poucos artigos depositados nos bancos de
dados acerca do novo Coronavírus. Isso se explica devido ao Coronavírus (CoVs),
agente etiológico da atual pandemia, surgir na província chinesa de Wuhan no fim
do ano de 2019. Esse patógeno sofreu mutações, com mudanças genéticas que dão
uma alta capacidade de disseminação e quadro assintomático em seus portadores
durante o período de incubação, o que facilita ainda mais a transmissão (LAI et al.,
2020). Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de alternativas terapêuticas que
combatam eficazmente o SARS-CoV-2.

Os resultados encontrados denotam que, apesar da vasta quantidade de estudos
publicados diariamente, grande parte destina-se a abordar casos clínicos ou estudos
pouco elaborados no grau de complexidade dos modelos, e que são vanguardistas
ao  apontarem fármacos  presentes  no  mercado.  Esse  movimento  pela  busca  de
medicamentos já utilizados clinicamente é justificado pela possibilidade de serem
adicionados  à  terapêutica  para  a  Covid-19  sem haver  a  necessidade  das  fases
clínicas  mais  rigorosas  e  regulamentárias. Dos  artigos  selecionados,  apenas  48
eram relacionados a opções terapêuticas farmacológicas contra a infecção, na qual
se  destaca  o  uso  de  antivirais,  especialmente  a  combinação  dos  antirretrovirais
inibidores  de  proteases  lopinavir/ritonavir,  e  a  ribavirina,  que  vêm  ganhando
destaque principalmente na China (CAO et al., 2020a; 2020b; CHEN et al., 2020a;
2020b; LIM et al., 2020; LIU et al., 2020a; 2020c; 2020d).

Lim et al.  (2020) acompanharam o terceiro paciente confirmado com Covid-19 e,
como  alternativa  de  tratamento,  optou-se  por  uma  administração  combinada  de
lopinavir/ritonavir. Nos dias seguintes houve uma redução na carga viral do paciente.
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Entretanto, devido ao espaço amostral da pesquisa, não foi  comprovado se essa
diminuição estava relacionada com o antirretroviral. Ainda acerca dessa combinação
terapêutica, em 18 de março, com o vírus já considerado uma pandemia, Cao et al.
(2020a)  realizaram  um  estudo  com  199  pacientes  positivos  para  SARS-CoV-2.
Porém, neste estudo,  pode-se concluir  que o tratamento testado não apresentou
resultados significativos quando comparado ao grupo do tratamento padrão, visto
que a administração de lopinavir/ritonavir não reduziu a taxa de mortalidade nem a
taxa de carga viral presentes nas amostras coletadas dos pacientes.

Alternativamente,  muitos  autores  vêm  estudando  a  cloroquina  (CQ)  e  a
hidroxicloroquina (HCQ), medicamentos utilizados para tratar a malária e condições
autoimunes, como possíveis tratamentos para a Covid-19. Yao et al. (2020) avaliou
a atividade farmacológica da CQ e HCQ usando células Vero infectadas com SARS-
CoV-2  e  os  dois  medicamentos  foram  administrados  individualmente  em
concentrações seriadas. Os resultados demonstraram que a HCQ é mais eficaz do
que CQ in vitro, sugerindo, assim, que a HCQ confere a capacidade de suprimir a
síndrome de  liberação  de citocinas.  Em contrapartida,  Zhou,  Dai  e  Tong  (2020)
relataram que a utilização da HCQ pode incluir  efeitos  adversos,  como vômitos,
diarreia, defeitos circulares e cardiomiopatia, em pacientes idosos, assim como altas
dosagem  desses  medicamentos  também  estão  associadas  ao  aumento  da
toxicidade da terapia. Sendo assim, a HCQ demonstrou eficácia como uma possível
terapia para pacientes mais acometidos pelo vírus, tornando-se necessárias novas
pesquisas utilizando esses fármacos a fim de comprovar seus efeitos terapêuticos.

É importante ressaltar, que na época do levantamento científico, houve uma grande
procura no uso da CQ e da HCQ. No entanto, os estudos desenvolvidos após essa
pesquisa,  demonstraram  que  a  HCQ  não  possui  eficácia  contra  a  infecção  por
SARS-CoV-2 (GELERIS, et al., 2020; ROSENBERG, et al., 2020). Nesse sentido, a
OMS  declarou  recentemente  que  não  observaram  mudança  significativa  nos
pacientes tratados com a HCQ, não recomendando o seu uso para o tratamento da
COVID-19.

CONCLUSÕES

A partir da análise deste trabalho, destacou-se nos artigos que o uso de antivirais
está sendo de grande valia para o tratamento, principalmente em ação combinada,
porém ainda não houve uma redução da taxa de mortalidade comprovada e ou, da
carga  viral.  Além  disso,  estudos  investigando  a  eficácia  da  cloroquina  e  da
hidroxicloroquina  teve  um  destaque  nos  artigos  levantados  durante  a  pesquisa,
entretanto, estudos desenvolvidos recentemente, apontam que a HCQ não possui
eficácia contra a COVID-19. Em suma, as abordagens terapêuticas farmacológicas
investigadas ainda precisam ser mais estudadas e elucidadas, pois nenhuma droga
e ou vacina ainda foi totalmente eficiente e assertiva acerca do tratamento do SARS-
CoV-2, visando dessa forma medicamentos terapêuticos direcionados diretamente
ao vírus e ao mesmo tempo mais eficazes e seguros clinicamente. 
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