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Prefácio do Presidente 
Desde que o novo coronavírus surgiu há praticamente dois anos, nosso conhecimento sobre este patógeno e as 
consequências médicas, econômicas e sociais da pandemia ampliou-se significativamente. As medidas de 
prevenção de infecções disponíveis atualmente e as vacinas rapidamente desenvolvidas constituem 
ferramentas eficazes contra a propagação do coronavírus, se aplicadas de forma abrangente e consistente.  

A contenção bem sucedida da pandemia repousa essencialmente em três pilares: 

1. Medidas sanitárias, como distanciamento, uso de máscara de proteção respiratória em determinadas
situações e ventilação suficiente em espaços internos

2. Vacinas e agentes antivirais
3. Cuidado de pacientes infectados

Além disso, é importante assegurar tratamento médico para pessoas que sofrem de outras doenças agudas ou 
crônicas. 

Este parecer ad hoc sobre agentes antivirais é publicado num momento em que a pandemia de coronavírus 
ganhou forte impulso novamente na Alemanha com a quarta onda. Ao contrário de um ano atrás, nos 
encontramos em uma situação em que muitas medidas de prevenção de infecção foram relaxadas, apesar do 
aumento das taxas de infecção. Embora as vacinas aprovadas e disponíveis façam com que pessoas vacinadas 
tenham menor probabilidade de serem infectadas e proporcionem um alto nível de proteção contra doença 
grave e, portanto, contra um curso fatal da doença, as vacinas não garantem 100% de proteção contra uma 
infecção. Além disso, a proteção vacinal diminui após cerca de seis meses em todas as pessoas vacinadas, em 
um nível mais baixo em pessoas mais velhas do que em pessoas mais jovens. O surgimento de variantes do 
vírus com maior transmissibilidade também tornou a proteção coletiva através de vacinas mais difícil de 
alcançar. A taxa de vacinação insuficiente - cerca de 16 milhões de adultos na Alemanha não estão vacinados 
atualmente - é um fator importante na crescente incidência observada de cursos graves da doença, por vezes 
com longas internações hospitalares. Isso representa grandes desafios para o sistema de saúde e, se nenhuma 
mudança ocorrer, levará à sua sobrecarga no inverno. Ao mesmo tempo, já se pode observar uma alta carga 
para o pessoal de enfermagem e médicos, bem como a redução da capacidade de cuidados intensivos nos 
hospitais.  

Em vista disso, as seguintes medidas são especialmente importantes neste momento: 

a) usar máscara de proteção respiratória sempre que possível em ambientes fechados, especialmente se 
o estado imunológico (“2G”: totalmente vacinado ou recuperado) for incerto e o distanciamento e a
ventilação não puderem ser assegurados; 

b) aumentar significativamente a taxa de vacinação e fazer ofertas adequadas de vacinas de reforço para
todas as pessoas que já estão totalmente vacinadas;

c) testar consistentemente indivíduos não-imunes se quiserem participar de atividades coletivas em
ambientes fechados;

d) adaptar os cuidados médicos intensivos, mantendo disponíveis as capacidades adequadas, mas
fundamentalmente também manter baixa a necessidade de terapia intensiva por meio de controle de
infecções. 

As medidas de longo prazo incluem o fortalecimento da pesquisa sobre substâncias antivirais, como descrito 
neste parecer ad hoc.  

Com relação à Alemanha, o próximo inverno constituirá um desafio social e médico devido à falta de 
prevenção, regras claras e rigor. Mas ainda há como melhorar nossas ferramentas de contenção da pandemia: 
um regime mais adequado de divulgação da situação da vacinação no Regulamento de Saúde e Segurança 
Ocupacional, uma  abrangência mais ampla da regra “2G” (totalmente vacinado ou recuperado) e obrigação de 
vacinação para grupos multiplicadores. Pode-se esperar que no futuro ocorram pandemias virais e outras. Para 
poder reagir de maneira oportuna e eficaz, é importante, portanto, fazer um levantamento das consequências 
com base nas experiências dos dois últimos anos e - de maneira coordenada internacionalmente - melhorar as 
estruturas existentes e criar novas estruturas onde a pandemia tenha revelado lacunas significativas. 

Gerald Haug 
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1. Resumo e recomendações
Segundo o conhecimento atual, o vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
2) se estabelecerá a longo prazo como um vírus endêmico; isto significa que ele circulará
permanentemente em partes da população, de modo que, mesmo após a pandemia ter diminuído, 
ocorrerão infecções que podem levar a cursos graves da doença COVID-19 e óbitos. Isso significa 
que, além das vacinas disponíveis, diagnósticos abrangentes para a detecção precoce de pessoas 
infectadas e das terapias sintomáticas disponíveis, são necessários agentes antivirais que possam ser 
usados para tratar grupos específicos de pessoas. Isso aplica-se, por exemplo, a pessoas não 
vacinadas ou que não estejam totalmente vacinadas, ou àquelas que não constroem proteção 
imunológica suficiente, mesmo após repetida vacinação. Além disso, poderão se desenvolver novas 
variantes do vírus que escapem parcialmente ao efeito protetor da vacinação. Especialmente em 
nível global, os agentes antivirais - se puderem ser administrados oralmente ou por inalação e 
estiverem disponíveis em quantidades suficientes - poderiam ser de grande importância, já que 
grande parte da população mundial não tem acesso suficiente às vacinas e a uma infraestrutura 
médica. Os agentes antivirais disponíveis até agora contra o SARS-CoV-2 tinham eficácia limitada ou 
significativos efeitos colaterais indesejáveis, ou eram complexos e caros de produzir e usar. Esses 
fatores limitaram significativamente a sua ampla utilização. 

Entretanto, a atual pandemia demonstrou também que até agora houve uma preparação 
inadequada para patógenos emergentes. Nesse contexto, a pesquisa básica e o desenvolvimento 
clínico, bem como a estocagem de medicamentos antivirais tão amplamente eficazes quanto 
possível, desempenham um papel proeminente para no futuro poder responder melhor a novas 
pandemias. 

Diante disso, a Academia Nacional de Ciências Leopoldina recomenda o seguinte: 

1.1 Desenvolvimento de terapias contra SARS-CoV-2 
É urgente o desenvolvimento de medicamentos antivirais específicos para a SARS-CoV-2 em 
complementação à vacinação. O objetivo são substâncias antivirais de alta eficácia que bloqueiem 
fatores virais ou celulares que o vírus necessita para a sua multiplicação. Além disso, devem ser 
desenvolvidas substâncias ativas que ponham o sistema imunológico em alerta para que os vírus 
sejam reconhecidos pelo organismo em uma fase inicial e combatidos de forma eficaz. 

Os agentes antivirais devem ter poucos efeitos colaterais, estar amplamente disponíveis e ser fáceis 
de usar, preferencialmente na forma oral ou inalada. Além disso, devem neutralizar o surgimento de 
variantes de vírus resistentes. As substâncias ativas devem ser usadas o mais cedo possível após a 
infecção ou o início de sintomas - sob determinadas circunstâncias também como medida preventiva 
- a fim de impedir a multiplicação do vírus nos primeiros dias, evitando assim a transmissão do vírus a
outras pessoas, bem como o agravamento da doença, às vezes com risco à vida. Na fase tardia de 
uma doença COVID-19, de acordo com o estado atual do conhecimento, apenas o tratamento de 
sintomas é geralmente útil, pois o vírus geralmente não se reproduz mais significativamente nos 
pacientes e a terapia antiviral direta é, portanto, praticamente ineficaz. 

1.2 Desenvolvimento de agentes antivirais amplamente eficazes 
Tendo em vista pandemias a serem esperadas no futuro, devem ser desenvolvidos com grande 
empenho medicamentos antivirais amplamente eficazes, que sejam eficazes contra o maior número 
possível de diferentes tipos de uma família de vírus. Uma lista de patógenos pandêmicos relevantes é 
fornecida e atualizada pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, o desenvolvimento de tais 
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substâncias ativas ainda está, em grande parte, dando seus primeiros passos e requer grande 
esforço. O efeito de amplo espectro esperado será provavelmente acompanhado de perdas na 
atividade antiviral contra espécies individuais de um grupo de vírus; no entanto, isto poderia 
provavelmente ser pelo menos parcialmente compensado pela combinação de várias substâncias 
ativas. 

As estruturas de incentivo baseadas no mercado com relação a empresas farmacêuticas e de 
biotecnologia são difíceis de conciliar com o desenvolvimento preventivo dessas substâncias ativas. 
Portanto, devem ser criados incentivos financeiros adequados para que o desenvolvimento de 
agentes antivirais contra um determinado grupo de patógenos seja sustentável, mesmo que não haja 
pandemia causada pelo respectivo grupo patogênico nos próximos anos ou décadas. No âmbito 
acadêmico, deveriam ser criadas estruturas que permitam o desenvolvimento até a conclusão da 
fase I de caracterização clínica detalhada, para que estas substâncias possam então ser desenvolvidas 
rapidamente, até o ponto de aprovação juntamente com parceiros da indústria, quando surgir um 
novo patógeno. Alternativamente, poderia haver também incentivos governamentais para que as 
empresas financiassem tais desenvolvimentos até a conclusão da fase I de caracterização clínica 
detalhada e para a produção de um estoque das novas substâncias. 

1.3 Fortalecimento das infraestruturas para a pesquisa básica e translacional 
A pesquisa básica abrangente continuará sendo crucial para identificar novos alvos celulares e virais 
para as substâncias antivirais, bem como para desenvolver novas abordagens terapêuticas. Uma vez 
que o trabalho com patógenos altamente infecciosos envolve requisitos especiais em termos de 
infraestrutura e especialização, um incentivo adequado deveria incluir também o acesso a 
laboratórios de alta segurança, aos sistemas celulares ou modelos animais necessários, bem como a 
recursos para pessoal adequadamente treinado. Para uma transferência bem sucedida do 
conhecimento científico básico para a prática médica, os pesquisadores precisam também ter acesso 
a infraestruturas que apóiem ativa e permanentemente os processos na transferência para a 
aplicação clínica. Além da química medicinal e farmacêutica, devem ser mencionadas também 
estruturas relacionadas aos hospitais, tais como bancos de recursos biológicos, registros de pacientes 
e infraestruturas de informática médica. Além disso, os pesquisadores necessitam de informações e 
apoio com relação às condições estabelecidas nas diretrizes para a produção e teste de substâncias 
ativas no âmbito de estudos clínicos, mas também com relação à estatística, desenvolvimento 
comercial e registro de patentes, bem como questões regulatórias e gestão de contratos. Os 
instrumentos de incentivo devem permitir medidas de treinamento adequadas, mas também prever 
a terceirização de tarefas individuais e etapas de desenvolvimento a prestadores de serviços 
adequados, incluindo os orçamentos necessários. 

Nesse contexto, também faz sentido ter uma estrutura organizacional que interligue em rede as 
infraestruturas e os conhecimentos necessários para a pesquisa dos grupos patogênicos mais 
importantes. Para esse fim, é concebível uma associação ou cooperação de instituições acadêmicas 
(também fora da Alemanha) com empresas de biotecnologia e empresas farmacêuticas. Parte dessa 
rede deveria incluir também representantes das autoridades reguladoras - e, no caso de uma crise, 
também políticos responsáveis - com o objetivo de fazer avançar a pesquisa e o desenvolvimento de 
terapias necessárias até os primeiros ensaios clínicos, visando a disponibilizar terapias eficazes com 
muito mais rapidez. 
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1.4 Exigências especiais para ensaios clínicos com vírus respiratórios altamente 
contagiosos 

Com relação ao curso da infecção por vírus respiratórios altamente contagiosos como o SARS-CoV-2 
e vírus influenza, o projeto dos respectivos estudos clínicos está sujeito a requisitos especiais. No 
contexto acadêmico do desenvolvimento clínico de medicamentos antivirais, faltam, porém, na 
Alemanha estruturas para a rápida implementação e condução coordenada de estudos-piloto e de 
viabilidade iniciais, mas também de estudos de fase III no ambiente ambulatorial e pré-hospitalar. A 
fim de identificar pacientes com infecções virais recém-diagnosticadas diretamente no local por 
pessoal de estudo qualificado e inclui-los em estudos clínicos em hospitais universitários de acordo 
com critérios adequados, centros de teste, atendimento ambulatorial, serviço público de saúde, 
instalações de enfermagem e departamentos de ambulatório universitário deveriam ser interligados 
em rede no âmbito de uma infraestrutura de estudo coordenada. 

Os estudos devem ser concebidos de forma que pessoas infectadas possam ser identificadas em um 
estágio inicial e incluídas nos estudos em conformidade com a proteção contra a infecção. Isso 
significa que clínicas e ambulatórios de estudo, onde esses estudos devam ser realizados, devem ser 
especializados em pacientes com infecção altamente contagiosa e dispor da infraestrutura 
necessária. Deve ser levado em conta ainda, que em pacientes com cursos de infecções graves, 
medidas relacionadas aos sintomas precisam, às vezes, ser tomadas rapidamente e a transferência 
para uma unidade de terapia intensiva assegurada pelo centro de estudo. 

1.5 Melhor monitoramento das cepas de vírus em circulação 
A fim de obter uma visão abrangente dos vírus em circulação e o seu potencial pandêmico, mas 
também do efeito das vacinas e substâncias antivirais disponíveis contra esses patógenos, deve ser 
promovida uma vigilância epidemiológica contínua, incluindo o sequenciamento do genoma e o 
cultivo de patógenos virais em amostras de pacientes e animais. Com isso, o acesso a capacidades de 
sequenciamento e bancos de dados de sequências deve ser assegurado ao sistema público de saúde, 
para poder detectar rapidamente variantes de vírus emergentes e rastrear a sua propagação. 
Atenção especial deve ser dada à seleção de amostras para assegurar uma análise representativa e 
abrangente. Isso requer treinamento epidemiológico ampliado para colaboradores do serviço público 
de saúde (departamentos de saúde) ou sua cooperação com epidemiologistas designados, bem como 
uma rede internacional estruturada. 

2. Histórico: SARS-CoV-2 e a doença COVID-19
2.1 Situação atual  
Após a sua descoberta no final de 2019, o SARS-CoV-2 levou a uma pandemia em poucos meses. Com 
base em um trabalho preliminar de mais de 10 anos com várias tecnologias de vacinação e 
experiências com o primeiro coronavírus SARS responsável pela epidemia SARS de 2002/2003, foi 
possível desenvolver diversas vacinas eficazes em menos de um ano, incluindo as novas vacinas de 
mRNA. Este é um sucesso notável de muitos anos de trabalho científico preliminar. A vacinação de 
grandes parcelas da população mundial o mais rapidamente possível será agora crucial para a 
velocidade e o sucesso da luta contínua contra a pandemia. A imunidade requer tanto células B, que 
produzem anticorpos neutralizantes, como uma base celular robusta, por exemplo, células T. As 
células B e as células T também permanecem a longo prazo na forma de células de memória.1 Dados 

1 Radbruch, A., & Chang, H. D. (2021). A long-term perspective on immunity to COVID. Nature 595, 359-360.  
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até o momento mostram que a maioria dos vacinados estão protegidos de um curso grave da doença 
(Coronavirus Disease 2019; COVID-19).2 O mesmo aplica-se a pessoas que passaram por uma 
infecção (recuperados).3 

Um desafio é a variabilidade genética do SARS-CoV-2. Assim, desde o início da pandemia, surgiram 
variantes do vírus, que diferem do vírus original em algumas características biológicas (ver Tabela 1). 
Algumas dessas variantes multiplicam-se mais efetivamente no trato respiratório superior e são 
excretadas por mais tempo por indivíduos infectados, o que leva a uma maior transmissibilidade do 
patógeno, acelerando assim a propagação do vírus.  Por outro lado, surgiram variantes de escape 
imunológico nas quais mudanças no gene da chamada proteína spike do vírus reduzem a ligação de 
anticorpos neutralizantes, facilitando assim a sua propagação em uma população imunologicamente 
protegida (vacinada e recuperada). No caso de algumas dessas variantes de preocupação (VoC - 
Variants of Concern), existe, portanto, uma proteção reduzida contra infecção, embora a proteção 
contra cursos graves da doença seja mantida em grande parte, conforme as descobertas atuais.4 A 
chamada variante delta, em particular, espalhou-se rapidamente pelo mundo, tornando-se a forma 
dominante. Mesmo em países com altas taxas de vacinação, como Israel e a Grã-Bretanha, isso levou 
a um número crescente de infecções, hospitalizações e óbitos. No que diz respeito à proteção contra 
cursos graves da doença, a eficácia das diversas vacinas foi, no entanto, confirmada em sua maioria,5 
mesmo que a quantidade de anticorpos neutralizantes diminua significativamente com o passar do 
tempo.6 Infecções com a variante delta, em particular, também ocorrem em pessoas totalmente 
vacinadas e, em alguns casos, foram encontradas cargas virais nessas pessoas que correspondem 
àquelas em indivíduos infectados não vacinados nos primeiros dias de infecção.7 Em resposta a esses 

2 Regev-Yochay, G., Amit, S., Bergwerk, M., Lipsitch, M., Leshem, E., Kahn, R., ... & Kreiss, Y. (2021). Decreased infectivity 
following BNT162b2 vaccination: A prospective cohort study in Israel. The Lancet Regional Health-Europe, 7, 100150. Elliott, 
P., Haw, D., Wang, H., Eales, O., Walters, C., Ainslie, K., ... & Riley, S. REACT-1 round 13 final report: exponential growth, 
high prevalence of SARS-CoV-2 and vaccine effectiveness associated with Delta variant in England during May to July 2021. 
3 Wheatley, A. K., Juno, J. A., Wang, J. J., Selva, K. J., Reynaldi, A., Tan, H. X., ... & Kent, S. J. (2021). Evolution of immune 
responses to SARS-CoV-2 in mild-moderate COVID-19. Nature communications, 12(1), 1-11. Parecer atualizado da 
Sociedade de Virologia sobre a imunidade de recuperados, disponível em: https://g-f-v.org/2021/09/30/4411/ 
(último acesso: 09/11/2021). 
4 Jalkanen, P., Kolehmainen, P., Häkkinen, H. K., Huttunen, M., Tähtinen, P. A., Lundberg, R., ... & Julkunen, I. (2021). COVID-
19 mRNA vaccine induced antibody responses against three SARS-CoV-2 variants. Nature communications, 12(1), 1-11. Liu, 
C., Ginn, H. M., Dejnirattisai, W., Supasa, P., Wang, B., Tuekprakhon, A., ... & Screaton, G. R. (2021). Reduced neutralization 
of SARS-CoV-2 B. 1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell, 184(16), 4220-4236. Planas, D., Veyer, D., Baidaliuk, A., 
Staropoli, I., Guivel-Benhassine, F., Rajah, M. M., ... & Schwartz, O. (2021). Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta 
to antibody neutralization. Nature 596, 276–280. Parecer atualizado da Sociedade de Virologia sobre a imunidade 
de recuperados, disponível em: https://g-f-v.org/2021/09/30/4411/ (último acesso: 09/11/2021). 
5 Dagan, N., Barda, N., Kepten, E., Miron, O., Perchik, S., Katz, M. A., ... & Balicer, R. D. (2021). BNT162b2 mRNA Covid-19 
vaccine in a nationwide mass vaccination setting. New England Journal of Medicine, 384(15), 1412-1423. Haas, E. J., Angulo, 
F. J., McLaughlin, J. M., Anis, E., Singer, S. R., Khan, F., ... & Alroy-Preis, S. (2021). Impact and effectiveness of mRNA 
BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide 
vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet, 397(10287), 1819-1829. 
Amit, S., Regev-Yochay, G., Afek, A., Kreiss, Y., & Leshem, E. (2021). Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and 
COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. The Lancet, 397(10277), 875-877. Lopez Bernal, J., Andrews, N., Gower, C.,
Gallagher, E., Simmons, R., Thelwall, S., ... & Ramsay, M. (2021). Effectiveness of Covid-19 vaccines against the B.1.617.2 
(delta) variant. New England Journal of Medicine. 
6 Levin, E. G., Lustig, Y., Cohen, C., Fluss, R., Indenbaum, V., Amit, S., ... & Regev-Yochay, G. (2021). Waning immune humoral
response to BNT162b2 covid-19 vaccine over 6 months. New England Journal of Medicine.
Chemaitelly, H., Tang, P., Hasan, M. R., AlMukdad, S., Yassine, H. M., Benslimane, F. M., ... & Abu-Raddad, L. J. (2021). 
Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. New England Journal of Medicine.
7 Brown, C. M. (2021). Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated 
with Large Public Gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly 
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desenvolvimentos, Israel, por exemplo, começou há algum tempo a administrar uma terceira dose 
em pessoas vacinadas com duas doses; estudos recentes destacam a eficácia desta medida na 
prevenção de curso grave da doença.8 Vacinas de reforço também estão sendo aplicadas na 
Alemanha, principalmente em pessoas totalmente imunizadas com fatores de risco e pessoal da área 
de saúde que tenha contato com pacientes9 

Tabela 1 Características das variantes do SARS-CoV-2 de preocupação10 

 
 

Designação da 
OMS 

Designação por 
linhagem 
(Pango) 

Primeira amostra 
documentada 

Características alteradas 

Alpha  
B.1.1.7 
Toda linhagem Q  

Grã-Bretanha,  
Setembro 2020  

Transmissibilidade aumentada 

Beta  
B.1.351  
B.1.351.2 
B.1.351.3 

África do Sul, 
Maio 2020  

Reação reduzida à resposta imune adquirida  

Gamma  
P.1  
P.1.1 
P.1.2 

Brasil,  
Novembro 2020  

Leve aumento da transmissibilidade, reação 
reduzida à resposta imune adquirida 

Delta  B.1.617.2 
Todas linhagens AY 

Índia,  
Outubro 2020  

Maior transmissibilidade e virulência, menor 
reação à resposta imune adquirida; 
provavelmente maior taxa de hospitalização11 

Como explicado, as vacinas protegem principalmente contra cursos graves da doença, mas apenas de 
forma limitada contra infecções e infecciosidade. Além disso, existe uma ameaça potencial pelo 
surgimento de novas variantes do vírus, incluindo aquelas contra as quais as vacinas disponíveis não 
oferecem proteção suficiente. Por isso, e devido ao declínio na proteção vacinal ao longo do tempo, 
é extremamente urgente o desenvolvimento de medicamentos antivirais para complementar a 
vacinação. Isso aplica-se também à proteção de pessoas com sistemas imunológicos comprometidos 
e pessoas que atualmente não estão (ainda) vacinadas ou totalmente vacinadas. Essas substâncias 
antivirais devem ser aplicadas precocemente no curso da infecção, devendo evitar a propagação do 
vírus no organismo - e, portanto, o agravamento da doença - mas também reduzir a transmissão do 
vírus e, assim, retardar a sua propagação na população. 

 

Report, 70. Twohig, K. A., Nyberg, T., Zaidi, A., Thelwall, S., Sinnathamby, M. A., Aliabadi, S., ... & Bashton, M. (2021). 
Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B. 1.617. 2) compared with alpha (B. 1.1. 7) 
variants of concern: a cohort study. The Lancet Infectious Diseases, DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00475-8. 
8 Barda, N., Dagan, N., Cohen, C., Hernán, M. A., Lipsitch, M., Kohane, I. S., ... & Balicer, R. D. (2021). Effectiveness of a third 
dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. The 
Lancet. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02249-2. Kamar, N., Abravanel, F., Marion, O., Couat, C., Izopet, J., & Del Bello, A. 
(2021). Three doses of an mRNA COVID-19 vaccine in solid-organ transplant recipients. New England Journal of Medicine. 
Benotmane, I., Gautier, G., Perrin, P., Olagne, J., Cognard, N., Fafi-Kremer, S., & Caillard, S. (2021). Antibody Response After 
a Third Dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Kidney Transplant Recipients With Minimal Serologic Response to 2 
Doses. JAMA, 326(11), 1063-1065. 
9 Recomendações de doses de reforço na Alemanha podem ser encontradas, por exemplo, 
em www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/43_21.pdf?__blob=publicationFile 
e www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Genesene_Impfdosis.html (último acesso: 09/11/2021). 
10 Situação em 14/10/2021, para uma visão geral atual acesse www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants 
(último acesso: 09/11/2021). 
11 Twohig, K. A., Nyberg, T., Zaidi, A., Thelwall, S., Sinnathamby, M. A., Aliabadi, S., ... & Bashton, M. (2021). Hospital 
admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B. 1.617. 2) compared with alpha (B. 1.1. 7) variants of 
concern: a cohort study. The Lancet Infectious Diseases, DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00475-8. 
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O SARS-CoV-2, como muitos outros vírus epidêmicos e pandêmicos (p.ex., outros coronavírus, vírus 
influenza, vírus Ebola e Zika vírus), pode causar doenças graves de duas maneiras.12 Por um lado, 
esses vírus são citotóxicos e levam à morte rápida de células infectadas. Esse processo ocorre 
principalmente na fase inicial da infecção e pode ser significativamente reduzido pela terapia 
antiviral, se administrada precocemente. Por outro lado, infecções com esses vírus podem 
desencadear uma resposta imune exagerada, dominada por inflamações. Essa reação é caracterizada 
por altas concentrações de mensageiros de células inflamatórias (citocinas), ativação descontrolada 
de células imunes, como as células T, bem como uma insuficiente resposta de anticorpos, que não 
controla eficientemente a infecção viral. Esses processos desempenham um papel especialmente na 
fase mais avançada da infecção, sendo parcialmente dissociados da multiplicação do vírus, que da 
início a essas reações, mas que em seu curso posterior ocorrem em grande parte 
independentemente do vírus. Por isso, nos estágios iniciais, o tratamento com medicamentos 
antivirais é necessário, enquanto que nos estágios mais avançados, é necessária uma terapia 
sintomática para aliviar os sintomas da doença (ver Quadro 1).  

Quadro 1. Abordagens para o tratamento sintomático da COVID-19 no caso de curso grave da doença 

Sintomas: febre alta, pneumonia com falta de ar, possivelmente insuficiência respiratória e/ou falência 
múltipla de órgãos (para mais sintomas veja o capítulo 2.2) 

Medidas e objetivos: 
- Monitoramento rígido dos sinais vitais
- Administração de oxigênio, se necessário, incluindo ventilação mecânica e procedimentos de reposição
respiratória 
- Controle dos valores de inflamação, bem como da função hepática e renal, e de coagulação
- Tratamento / otimização da terapia de comorbidades
- Exames de imagem conforme o curso clínico
- Terapia de posição13

- Prevenção de danos pulmonares e promoção de regeneração pulmonar14

- Tratamento preventivo e terapêutico dos distúrbios de coagulação do sangue 15

- Tratamento da resposta imune excessiva (hiperinflamação), por exemplo, com esteróides.16

12 Nelemans, T., & Kikkert, M. (2019). Viral innate immune evasion and the pathogenesis of emerging RNA virus infections. 
Viruses, 11(10), 961. Krammer, F., Smith, G. J. D., Fouchier, R. A. M., Peiris, M., Kedzierska, K., Doherty, P. C., & Palese, P. 
546 Shaw ML, Treanor J, Webster RG, García-Sastre A. 2018. Influenza. Nat Rev Dis Primers, 547(4), 3. 
13 Camporota, L., Sanderson, B., Chiumello, D., Terzi, N., Argaud, L., Rimmelé, T., ... & Guérin, C. (2021). Prone Position in 
Coronavirus Disease 2019 and Noncoronavirus Disease 2019 Acute Respiratory Distress Syndrome: An International 
Multicenter Observational Comparative Study. Critical care medicine. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005354 (Último acesso: 09/11/2021). 
14 Em estudos clínicos da fase II/III, por exemplo, por meio de administração do peptídeo vasoativo intestinal (VIP) protetor 
de tecido pulmonar ou do fator de crescimento, fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), para 
melhorar a função de defesa do hospedeiro e reparo pulmonar. 
15 Veja também a visão geral de terapia do grupo de especialistas COVRIIN, disponível em: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/COVRIIN_Dok/Therapieuebersicht.pdf?__blob=publicationFile e 
a diretriz S3 sobre o tratamento hospitalar da COVID-19 disponível em: www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/113-
001LGl_S3_Empfehlungen-zur-stationaeren-Therapie-von-Patienten-mit-COVID-19_2021-10_1.pdf (último acesso: 
09/11/2021). 
16 RECOVERY Collaborative Group. (2021). Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. New England Journal of 
Medicine, 384(8), 693-704. Angus, D. C., Derde, L., Al-Beidh, F., Annane, D., Arabi, Y., Beane, A., ... & Writing Committee for 
the REMAP-CAP Investigators. (2020). Effect of hydrocortisone on mortality and organ support in patients with severe 
COVID-19: the REMAP-CAP COVID-19 corticosteroid domain randomized clinical trial. Jama, 324(13), 1317-1329. Abani, O., 
Abbas, A., Abbas, F., Abbas, M., Abbasi, S., Abbass, H., ... & Ali, M. (2021). Tocilizumab in patients admitted to hospital with 
COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet, 397(10285), 1637-1645. REMAP-
CAP Investigators. (2021). Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. New England Journal of 
Medicine, 384(16), 1491-1502. 
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2.2 Características e ciclo de multiplicação do vírus, bem como alvos de medicamentos 
antivirais 

O SARS-CoV-2 pertence à família Coronaviridae e está geneticamente em estreita relação com o 
patógeno SARS (SARS-CoV, Severe acute respiratory syndrome coronavirus [Síndrome Respiratória 
Aguda Grave Coronavírus]), que ocorreu principalmente na China em 2002/2003, e ao mesmo tipo 
de vírus beta-coronavírus.17 Outros vírus estreitamente relacionados ao SARS-CoV-2 e ao SARS-CoV 
foram encontrados nas últimas duas décadas em várias espécies de morcegos e, portanto, considera-
se muito provável que o SARS-CoV-2 tenha evoluído naturalmente de um beta-coronavírus de 
morcegos e tenha sido capaz de se adaptar aos humanos como um novo hospedeiro através de 
mutações espontâneas em seu genoma (genótipo).18 Similar ao que foi mostrado anteriormente com 
relação ao patógeno da SARS, nesta transição de um vírus precursor da SARS-CoV-2 de morcegos 
para humanos, determinados animais podem ter servido como intermediários que facilitaram a 
transmissão e adaptação aos humanos. Entretanto, ainda não há evidências conclusivas para essa 
hipótese ou para outros possíveis fatores que poderiam ter possibilitado a transição de um 
coronavírus de morcego similar ao SARS-CoV-2 para humanos através de um hospedeiro 
intermediário. 

Os coronavírus são envoltos e têm um genoma de RNA de fita simples, com comprimento de aprox. 
30.000 nucleotídeos. O envelope viral contém numerosas moléculas de proteína spike responsáveis 
pela ligação com o receptor celular do hospedeiro (ver Figura 1). O principal receptor celular é a 
proteína ACE2, mas o vírus também pode usar outros receptores na superfície celular em sistemas de 
cultura celular; no entanto, a relevância biológica desses receptores ainda não foi esclarecida.19 As 
células-alvo do SARS-CoV-2 são principalmente células epiteliais do trato respiratório, mas também 
outras células, em especial as que possuem ACE2,20 como células do músculo cardíaco, células que 
revestem as paredes dos vasos sanguíneos, e indiretamente também células do sistema nervoso 
central, o que provavelmente desempenha um papel importante na grande heterogeneidade dos 
sintomas clínicos.  

17 Gorbalenya, A.E., Baker, S.C., Baric, R.S., de Groot, R.J., Drosten, C., Gulyaeva, A.A., …& Ziebuhr, J. (2020). The species 
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol 5, 
536-544. 
18 Holmes, E. C., Goldstein, S. A., Rasmussen, A. L., Robertson, D. L., Crits-Christoph, A., Wertheim, J. O., ... & Rambaut, A. 
(2021). The origins of SARS-CoV-2: a critical review. Cell. Zhou, H., Ji, J., Chen, X., Bi, Y., Li, J., Wang, Q., ... & Shi, W. (2021). 
Identification of novel bat coronaviruses sheds light on the evolutionary origins of SARS-CoV-2 and related viruses. Cell 184,
4380-4391. 
19 Baggen, J., Vanstreels, E., Jansen, S. et al. (2021). Cellular host factors for SARS-CoV-2 infection. Nat Microbiol 6, 1219–
1232. 
20 Iwasaki, M., Saito, J., Zhao, H., Sakamoto, A., Hirota, K., & Ma, D. (2021). Inflammation triggered by SARS-CoV-2 and ACE2 
augment drives multiple organ failure of severe COVID-19: molecular mechanisms and implications. Inflammation, 44(1), 
13-34.
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Fig. 1: Representação simplificada do ciclo de multiplicação do SARS-CoV-2 e possíveis alvos para a terapia 
antiviral. O vírus tem numerosas cópias da proteína spike em sua superfície, com as quais se liga ao principal 
receptor ACE2 da célula (1). Durante a entrada do vírus, a proteína spike é clivada pelas enzimas celulares, 
especialmente a protease TMPRSS2. Essa ativação (2) é um dos pré-requisitos para a fusão do envelope viral 
com a membrana celular (3). Alternativamente, o vírus também pode ser levado para dentro da célula por 
endocitose (após ligação ao receptor e contornando o TMPRSS2) (não mostrado). Em ambos os casos, o 
genoma RNA viral é introduzido no citoplasma da célula (4), servindo a seguir como modelo para a síntese das 
proteínas virais (5). Nesse processo, são produzidos inicialmente os precursores de proteína, que devem ser 
clivados nos componentes ativos por duas proteases virais. Estas induzem no citoplasma estruturas especiais 
envoltas por membrana, as chamadas organelas de replicação, nas quais ocorre a multiplicação do genoma 
viral, bem como a síntese de outros mRNAs virais com a ajuda da polimerase viral (6). Esses mRNAs são 
necessários, entre outras coisas, para a produção das proteínas estruturais do vírus, como a proteína spike, que 
se concentra em membranas celulares especiais (ERGIC = compartimento intermediário ER-Golgi), permitindo a 
formação de novas partículas de vírus (7). Nesse processo, a membrana vira para dentro, criando o envelope 
viral, absorvendo, simultaneamente, um complexo de proteínas de nucleocapsídeo e o genoma RNA viral. As 
numerosas partículas de vírus resultantes (apenas uma é mostrada) são em seguida liberadas para fora da 
célula (8), podendo então infectar outras células. Os alvos selecionados para a terapia antiviral são mostrados 
em vermelho. Esses podem consistir de fatores virais, tais como as proteases virais ou a polimerase, mas 
também fatores celulares necessários, por exemplo, para a entrada do vírus. 
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O SARS-CoV-2 é um patógeno transmitido principalmente pela respiração, que pode causar uma 
gama relativamente ampla de sintomas e formas de cursos clínicos. Essa doença, conhecida como 
COVID-19, pode ocorrer de forma assintomática ou com poucos sintomas, mas também pode levar a 
uma pneumonia grave com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), que requer 
ventilação, e à falência múltipla de órgãos, levando a óbito. Como o principal receptor celular ACE2 
para SARS-CoV-2 não é encontrado apenas no trato respiratório, mas também em outros órgãos, a 
doença COVID-19 pode se manifestar de muitas maneiras, como por exemplo no trato 
gastrointestinal. É possível que isto possa levar direta ou indiretamente a outros sintomas, por 
exemplo, náuseas e diarréias. Outros sintomas possíveis: Distúrbios de concentração, problemas 
psicológicos, perda do olfato e do paladar, fadiga, sintomas cardiovasculares até a insuficiência 
cardíaca, bem como distúrbios da função renal, como também é típico com relação a outras doenças 
graves, por exemplo, após tratamento médico intensivo. Algumas dessas graves sequelas parecem 
ser causadas por danos à parede interna dos vasos sanguíneos com distúrbios do sistema de 
coagulação e tromboses daí decorrentes (os chamados distúrbios microcirculatórios).21 

A base molecular e imunológica do desenvolvimento da doença ainda não é suficientemente bem 
compreendida. O SARS-CoV-2 pode escapar muito eficazmente do reconhecimento precoce pelo 
sistema imunológico inato porque produz várias proteínas virais que bloqueiam ou destroem 
componentes individuais da defesa imunológica.22 Além disso, o vírus também induz caminhos de 
sinalização que levam a uma resposta imune mal direcionada.23  

Diversos fatores podem aumentar o risco de um curso grave de COVID-19. Estes incluem 
principalmente idade avançada, sexo masculino e determinadas condições pré-existentes, tais como 
um sistema imunológico comprometido, obesidade, diabetes, condições pré-existentes dos pulmões 
e trato respiratório, bem como do sistema cardiovascular. Estudos iniciais indicam que falhas na 
resposta imune inata, especialmente do sistema de interferon, aumentam significativamente o risco 
de cursos graves em alguns pacientes.24 A relevância do sistema de interferon no controle precoce da 
infecção - e, portanto, na prevenção de sintomas graves - também é apoiada pelo fato de que as 
crianças reagem muito mais rapidamente à infecção com uma resposta de interferon do que as 
pessoas mais velhas.25  

Além dos sintomas agudos da infecção pelo SARS-CoV-2, algumas pessoas afetadas desenvolvem a 
chamada Síndrome Pós-Covid. Isso inclui, entre outras coisas, fadiga pronunciada, tosse e dores de 
cabeça, distúrbios duradouros de olfato e paladar, distúrbios de concentração e raciocínio e, em 

21 Bonaventura, A., Vecchié, A., Dagna, L., Martinod, K., Dixon, D. L., Van Tassell, B. W., ... & Abbate, A. (2021). Endothelial 
dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19. Nature Reviews Immunology, 21(5), 319-
329. Varga, Z., Flammer, A. J., Steiger, P., Haberecker, M., Andermatt, R., Zinkernagel, A. S., ... & Moch, H. (2020). 
Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. The Lancet, 395(10234), 1417-1418. Levi, M., & Coppens, M. (2021).
Vascular mechanisms and manifestations of COVID-19. The Lancet Respiratory Medicine, 9(6), 551-553. 
22 Zheng, Y., Zhuang, M. W., Han, L., Zhang, J., Nan, M. L., Zhan, P., ... & Wang, P. H. (2020). Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) membrane (M) protein inhibits type I and III interferon production by targeting RIG-
I/MDA-5 signaling. Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 1-13. 
23 Ferreira-Gomes, M., Kruglov, A., Durek, P., Heinrich, F., Tizian, C., Heinz, G. A., ... & Mashreghi, M. F. (2021). SARS-CoV-2 
in severe COVID-19 induces a TGF-β-dominated chronic immune response that does not target itself. Nature 
Communications, 12(1), 1-14. 
24 Zhang, Q., Bastard, P., Liu, Z., Le Pen, J., Moncada-Velez, M., Chen, J., ... & Casanova, J. L. (2020). Inborn errors of type I 
IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. Science, 370(6515). Bastard, P., Rosen, L. B., Zhang, Q., Michailidis,
E., Hoffmann, H. H., Zhang, Y., ... & Casanova, J. L. (2020). Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-
threatening COVID-19. Science, 370(6515). 
25 Loske, J., Röhmel, J., Lukassen, S., Stricker, S., Magalhães, V. G., Liebig, J., ... & Lehmann, I. (2021). Pre-activated antiviral 
innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children. Nature Biotechnology, 1-6. 
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pacientes hospitalizados, às vezes, graves danos pulmonares e alterações em diversos órgãos. O 
tratamento desses efeitos tardios da infecção pelo SARS-CoV-2 não será discutido em detalhes 
abaixo, uma vez que as causas específicas praticamente não são conhecidas e ainda não podem ser 
claramente vinculadas à multiplicação ativa do vírus.26 No entanto, a Síndrome Pós-Covid é uma séria 
consequência possível da infecção. 

3. Necessidade de medicamentos antivirais para o tratamento da infecção por
SARS-CoV-2

Apesar do sucesso da vacinação, as vacinas, o diagnóstico abrangente para detecção precoce de 
indivíduos infectados e as terapias sintomáticas disponíveis não bastam até o momento: Há grupos 
de pessoas que mesmo após a vacinação não constroem proteção imunológica suficiente, tal como 
pessoas que recebem medicamentos imunossupressores. Além disso, há grupos de pessoas cuja 
proteção contra a infecção e doença diminui após determinado tempo (ver acima)27 ou que não são 
vacinadas por diversos motivos.  

O desenvolvimento de agentes antivirais também se faz urgentemente necessário em vista de 
possíveis novas variantes do vírus insuficientemente cobertas por vacinas, bem como para a 
preparação para possíveis novos vírus pandêmicos. 

Além disso, é previsível que a taxa global de vacinação permaneça insuficiente por muito tempo para 
que se atinjam taxas de infecção permanentemente baixas. Portanto, presume-se que o vírus se 
tornará endêmico e circulará permanentemente em parte da população.28 Mesmo depois que a 
pandemia tiver diminuído, as infecções pelo SARS-CoV-2 ocorrerão, incluindo aquelas que levam a 
cursos graves da doença, resultando em óbitos. 

Diante desse cenário, faz-se urgente o desenvolvimento e o uso de medicamentos específicos para a 
SARS-CoV-2. São concebíveis também agentes que coloquem o sistema imunológico inato em 
alerta,29 para que os vírus sejam muito melhor reconhecidos e eliminados, como é aparentemente o 
caso em crianças infectadas pelo SARS-CoV-2.30 Outra abordagem está no desenvolvimento de 
medicamentos antivirais amplamente eficazes que atuem, por exemplo, contra diferentes espécies 
de vírus de uma família de vírus. Isso também seria de grande importância com vistas a futuras 
pandemias virais, com relação às quais ainda não há vacinas eficazes disponíveis. 

O foco deste parecer é principalmente a terapia antiviral direta, que intervém e inibe os mecanismos 
de multiplicação viral. Isso deve ser usado na fase inicial da infecção, a chamada fase de replicação, 
ou seja, se possível antes do momento de máxima multiplicação do vírus. Como na fase tardia da 

26 Lopez-Leon, S., Wegman-Ostrosky, T., Perelman, C. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis. Sci Rep 11, 16144 (2021).  
27 Levin, E. G., Lustig, Y., Cohen, C., Fluss, R., Indenbaum, V., Amit, S., ... & Regev-Yochay, G. (2021). Waning immune 
humoral response to BNT162b2 covid-19 vaccine over 6 months. New England Journal of Medicine. 
Chemaitelly, H., Tang, P., Hasan, M. R., AlMukdad, S., Yassine, H. M., Benslimane, F. M., ... & Abu-Raddad, L. J. (2021). 
Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. New England Journal of Medicine. 
28 Riley, Ainslie, Eales et al. (2021). Resurgence of SARS-CoV-2: Detection by community viral surveillance. Science, 
372(6545), 990–995. 
29 Coch, C., Stümpel, J. P., Lilien-Waldau, V., Wohlleber, D., Kümmerer, B. M., Bekeredjian-Ding, I., ... & Hartmann, E. (2017). 
RIG-I activation protects and rescues from lethal influenza virus infection and bacterial superinfection. Molecular Therapy, 
25(9), 2093-2103. Bartok, E., & Hartmann, G. (2020). Immune sensing mechanisms that discriminate self from altered self 
and foreign nucleic acids. Immunity, 53(1), 54-77. 
30 Loske, J., Röhmel, J., Lukassen, S., Stricker, S., Magalhães, V. G., Liebig, J., ... & Lehmann, I. (2021). Pre-activated antiviral 
innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children. Nature Biotechnology, 1-6. 
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infecção geralmente não há mais uma grande carga viral nos pacientes, a terapia antiviral direta não 
pode mais atuar neste ponto.  

3.1 Exemplos de terapias antivirais estabelecidas 
Nos últimos anos, grandes progressos têm sido feitos principalmente no tratamento de doenças 
virais crônicas, ou seja, infecções em que o vírus permanece no corpo permanentemente após a 
infecção. A mais conhecida é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), um retrovírus 
que causa a doença AIDS (imunodeficiência adquirida). Esse vírus foi descoberto em 1983 e também 
desencadeou uma pandemia mundial. Graças ao intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, 
dispomos agora de um arsenal de diferentes substâncias ativas que atacam a multiplicação do HIV 
em diferentes pontos, paralisando-o e neutralizando a formação de vírus HIV resistentes. A terapia 
atual consiste em uma combinação específica de diferentes drogas antivirais.31 Isso suprime a 
multiplicação do HIV tão bem que a imunodeficiência grave é evitada e os pacientes podem levar 
uma vida praticamente normal. Essa terapia é atualmente recomendada para todos indivíduos 
infectados, independentemente de já terem desenvolvido uma imunodeficiência.32 As Nações Unidas 
formularam o objetivo de possibilitar o acesso a esses medicamentos no mundo todo de tal forma 
que a doença AIDS não se manifeste mais em indivíduos infectados.33 Outro objetivo do tratamento é 
a redução da transmissão do HIV.34 Uma vez que, apesar dos enormes esforços mundiais, não existe 
até o momento nenhuma vacina eficaz específica contra o HIV, o tratamento contra o vírus é 
também a prevenção mais eficaz contra a transmissão.35 

Situação semelhante é a do tratamento da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), que, de forma 
similar ao vírus da hepatite C (HCV), causa uma infecção crônica do fígado que frequentemente leva 
à cirrose e ao câncer de fígado. De forma análoga à situação do HIV, no caso da infecção pelo HBV, 
com a terapia antiviral pode-se reduzir a multiplicação do vírus a tal ponto, que a inflamação do 
fígado diminui, evitando danos hepáticos graves. No entanto, o vírus permanece no corpo por toda a 
vida, motivo pelo qual a terapia também deve ser administrada por toda a vida. Isso reduz o risco de 
câncer de fígado. No caso do HCV, por outro lado, atualmente o vírus pode ser completamente 
eliminado do organismo através da administração de uma combinação de dois a três agentes 
antivirais e, assim, ser alcançada até mesmo uma cura de infecção crônica. 

Um exemplo da terapia de infecção viral aguda é a gripe. Tanto o SARS-CoV-2, quanto o vírus 
influenza A, infectam principalmente o trato respiratório, podendo causar pneumonia de gravidade 
variável. Existem atualmente 4 medicamentos antivirais aprovados para a gripe.36 Um desafio nesse 

31 Lengauer, T., Sander, O., Sierra, S., Thielen, A., & Kaiser, R. (2007). Bioinformatics prediction of HIV coreceptor usage. 
Nature biotechnology, 25(12), 1407-1410. 
32 Insight Start Study Group. (2015). Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. New England 
Journal of Medicine, 373(9), 795-807. 
33 Nosyk, B., Min, J. E., Lima, V. D., Yip, B., Hogg, R. S., & Montaner, J. S. (2013). HIV-1 disease progression during highly 
active antiretroviral therapy: an application using population-level data in British Columbia: 1996–2011. Journal of acquired 
immune deficiency syndromes (1999), 63(5), 653. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). (2017). Ending 
AIDS: Progress towards the 90-90-90 targets. Global AIDS update. 
34 Vernazza P., Hirschel B., Bernasconi E., Flepp M. HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer 
antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös. Bull Med Suisses 2008; 89:165-69. 
35 Cohen, M. S., Chen, Y. Q., McCauley, M., Gamble, T., Hosseinipour, M. C., Kumarasamy, N., ... & Fleming, T. R. (2011). 
Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. New England journal of medicine, 365(6), 493-505. 
36 Três desses 4 medicamentos (Oseltamivir, Zanamivir e Peramivir) visam e bloqueiam a proteína de superfície viral 
neuraminidase (NA). Como a proteína NA é responsável pela liberação de vírus, os inibidores de NA não impedem a 
produção, mas sim a maior propagação de vírus. A quarta droga (Baloxavir) bloqueia uma subunidade de polimerase viral (a 
endonuclease dependente de cap) necessária para a produção de mRNA viral. Isso impede diretamente a multiplicação do 
vírus na célula infectada. 
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caso é a enorme mutabilidade do vírus através de mutações que podem conferir resistência a esses 
agentes antivirais. Assim, não é mais recomendada a administração dos primeiros medicamentos 
antivirais desenvolvidos para a gripe, principalmente devido ao rápido desenvolvimento de 
resistência.37 Outro desafio é a administração precoce da terapia (e a detecção precoce de patógenos 
necessária para isso), uma vez que o vírus da influenza, ao contrário das infecções crônicas 
mencionadas, permanece no organismo apenas por um tempo relativamente curto. 

3.2 Requisitos para agentes antivirais contra o SARS-CoV-2 
Um aspecto central da terapia antiviral contra o SARS-CoV-2 é o momento da sua introdução, que 
depende crucialmente da dinâmica da multiplicação viral (ver Figura 2). Sabe-se que, como 
geralmente, uma forte multiplicação do SARS-CoV-2 já ocorre antes do aparecimento dos primeiros 
sintomas,38 enquanto que em pessoas com doença avançada, a multiplicação do vírus dificilmente 
pode ser ainda detectada,39 de forma similar à situação de uma infecção com o vírus influenza.40 Por 
isso, a terapia antiviral, ou seja, o tratamento com substâncias ativas que inibem a multiplicação 
viral, deve ser realizada o mais rápido possível após uma infecção ou mesmo profilaticamente antes 
de uma possível infecção. Esse último aspecto aplica-se em particular às pessoas não imunes com 
fatores de risco para um curso grave de infecção que tenham entrado em contato com o vírus. 

As substâncias ativas podem ser moléculas químicas comparativamente pequenas que inibem 
determinadas funções na multiplicação do vírus (p.ex., enzimas virais como proteases ou RNA 
polimerase; ver Figura 1). Da mesma forma, podem, nessa fase, ser eficazes pequenos fragmentos de 
proteína (peptídeos) que correspondem, por exemplo, a regiões receptoras de ligação, ou anticorpos 
contra a proteína spike do vírus, que impedem o acoplamento às células e, portanto, a propagação 
no organismo. Terapias que ativam a resposta imune também são úteis nesta fase. Embora haja 
sempre o risco de desenvolvimento de variantes virais resistentes com o uso de pequenas moléculas 
químicas direcionadas e de anticorpos monoclonais específicos de antígenos de vírus - a menos que 
várias substâncias ativas sejam combinadas - este não é o caso com a ativação do sistema 
imunológico. 

37 Lehnert, R., Pletz, M., Reuss, A., Schaberg, T. (2016) Antiviral medications in seasonal and pandemic influenza – a 
systematic review. Deutsches Ärzteblatt International 113: 799–807. DOI: 10.3238/arztebl.2016.0799 
38 Ganyani, T., Kremer, C., Chen, D., Torneri, A., Faes, C., Wallinga, J., & Hens, N. (2020). Estimating the generation interval 
for coronavirus disease (COVID-19) based on symptom onset data, March 2020. Eurosurveillance, 25(17), 2000257. 
39 He, X., Lau, E. H., Wu, P., Deng, X., Wang, J., Hao, X., ... & Leung, G. M. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nature Medicine, 26(5), 672-675. 
40 Ip, D. K., Lau, L. L., Leung, N. H., Fang, V. J., Chan, K. H., Chu, D. K., ... & Cowling, B. J. (2017). Viral shedding and 
transmission potential of asymptomatic and paucisymptomatic influenza virus infections in the community. Clinical 
infectious diseases, 64(6), 736-742. 
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Fig. 2: Curso típico de uma infecção pelo SARS-CoV-2 (visão geral simplificada).41 Após a infecção pelo SARS-CoV-2, os 
primeiros sintomas leves começam geralmente após cerca de 4-5 dias (período de incubação). No entanto, os indivíduos 
infectados frequentemente já podem contagiar 2 dias antes dos primeiros sintomas e até 10-14 dias após a infecção. A 
carga viral máxima na garganta é geralmente encontrada entre o 4º e 8º dia após a infecção. A terapia antiviral deveria ser 
iniciada até esse momento. No caso de pessoas com um risco comparativamente maior de serem infectadas e adoecerem, 
a administração profilática também pode ser considerada antes da infecção. Muitas vezes, a gravidade máxima da doença é 
observada 9-11 dias após a infecção em pessoas cujo sistema imunológico não esteja comprometido. Neste ponto, 
geralmente se decide se os sintomas regrediram ou se tomarão um curso grave com pneumonia por COVID. O curso ou 
dinâmica posterior de progressão da doença com a transição para a SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, 
insuficiência respiratória) com necessidade de ventilação e/ou o uso de procedimentos de reposição respiratória depende 
frequentemente do perfil de risco individual (figura adaptada de Cevik et al. 202042). 

Para que as terapias antivirais possam ser iniciadas em um estágio bem inicial, elas devem ser 
facilmente acessíveis e aplicáveis em ambiente ambulatorial, idealmente na forma oral, ou seja, 
como um medicamento a ser ingerido, ou por meio de inalação. Isto é demonstrado também por 
experiências com a aplicação terapêutica de anticorpos monoclonais contra a proteína spike do 
SARS-CoV-2. Nesse caso, por razões logísticas, o tratamento foi realizado em grande parte em regime 
de internação, porque não havia estruturas para a administração ambulatorial precoce. Por este 
motivo, a maioria dos pacientes de risco com indicação de uso precoce destas substâncias ativas não 
pôde ser alcançada a tempo e as doses de anticorpos armazenadas não puderam ser administradas.43 

Dependendo do perfil de segurança, da eficácia e do custo da terapia, as terapias antivirais levantam 
a questão, se cada pessoa com infecção comprovada deve ser tratada ou apenas aquelas com fatores 

41 He, X., Lau, E. H., Wu, P., Deng, X., Wang, J., Hao, X., ... & Leung, G. M. (2020). Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nature medicine, 26(5), 672-675 Sun, K., Wang, W., Gao, L., Wang, Y., Luo, K., Ren, L., ... & Yu, 
H. (2021). Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science, 371(6526). 
42 Cevik, M., Kuppalli, K., Kindrachuk, J., & Peiris, M. (2020). Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. bmj,
371. 
43 Atualmente, a administração dos anticorpos nas combinações bamlanivimab/eteseviman e casirivimab/imdevimab é 
recomendada principalmente para pacientes não hospitalizados na fase inicial da infecção (máximo de três dias após um 
resultado positivo de PCR ou não mais de 7 dias após o início dos sintomas). A aplicação profilática (pós-exposição) está 
sendo discutida.
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de risco, tais como idade avançada, distúrbios do sistema cardiovascular ou de coagulação, 
obesidade ou imunodeficiência. Tendo em vista que ocasionalmente pessoas sem fatores de risco 
reconhecíveis também desenvolvem COVID-19 grave, é altamente importante identificar e definir 
assinaturas correspondentes ou parâmetros de curso no âmbito de projetos de pesquisa 
translacional, a fim de poder tomar decisões terapêuticas precisas no curso inicial. 

Tendo em vista uma aplicação mais ampla possível, bem como eventuais sintomas que já possam 
estar ocorrendo, os medicamentos antivirais também devem ter o menor número possível de 
efeitos colaterais e não devem influenciar negativamente o tratamento sintomático nem a resposta 
imune natural. Além disso, a terapia antiviral deve estar tão amplamente disponível quanto possível 
em termos de produção, armazenamento e transporte, o que é particularmente importante para os 
países em desenvolvimento com recursos limitados no sistema de saúde. 

O desenvolvimento de resistências deve ser combatido, tanto quanto possível, através do projeto e 
seleção de agentes antivirais. O SARS-CoV-2 multiplica-se em poucas horas após a infecção. A 
velocidade em que ocorrem alterações genéticas (mutações) é, contudo, significativamente menor 
nos coronavírus do que em outros vírus RNA, como o HIV ou o HCV.44 Entretanto, devido à enorme 
multiplicação e ao curto tempo de geração, bem como à troca de fragmentos de genoma entre 
diferentes vírus (recombinação), numerosas variantes emergem rapidamente.45 Algumas mutações 
são vantajosas para o vírus, porque aumentam a transmissibilidade e/ou reduzem a sensibilidade à 
neutralização por anticorpos, decorrentes de vacinação ou de uma infecção passada. Essas variantes 
de vírus, como a variante delta, substituem então o vírus original e determinadas mutações tornam-
se dominantes.  

Existem proteínas virais que são cruciais para a multiplicação do vírus e nas quais as alterações 
relacionadas à mutação são geralmente acompanhadas por uma desvantagem de aptidão para o 
patógeno. Isso significa que as alterações ocorrem com menos frequência nessas estruturas 
altamente conservadas, razão pela qual elas são particularmente adequadas como alvos para a 
terapia antiviral. Um desses elementos altamente conservados do SARS-CoV-2 é a principal protease 
viral responsável pela clivagem do precursor da proteína viral (ver Figura 1, etapa 5). Esta sofre cerca 
de 10 vezes menos mutações que, por exemplo, a proteína spike (contra a qual os anticorpos e as 
vacinas são direcionados).46 Além disso, substâncias ativas contra tais alvos altamente conservados 
têm o potencial de mostrar alguma atividade de amplo espectro, ou seja, podem inibir também vírus 
relacionados ao SARS-CoV-2. Outra estratégia para combater a resistência a terapias é a combinação 
de substâncias antivirais, como já é praticado com sucesso com os ainda mais variáveis HIV e HCV 
(ver capítulo 3.1).  

3.3 Mecanismos de ação e exemplos de agentes antivirais  contra oSARS-CoV-2 
Basicamente, pode-se distinguir duas estratégias com relação a agentes antivirais: A primeira 
estratégia começa com o próprio vírus e tem um efeito inibitório direto sobre determinados 
componentes do vírus. A segunda estratégia começa com o organismo hospedeiro, onde é feita uma 
distinção entre duas abordagens: Por um lado, faz-se uso do fato de que para a sua multiplicação os 
vírus precisam de inúmeros fatores, que encontram na célula infectada. Se  esses fatores celulares 

 

44 Rausch, J. W., Capoferri, A. A., Katusiime, M. G., Patro, S. C., & Kearney, M. F. (2020). Low genetic diversity may be an 
Achilles heel of SARS-CoV-2. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(40), 24614-24616. 
45 Ver também https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants (ultimo acesso: 09/11/2021). 
46 Harvey, W. T., Carabelli, A. M., Jackson, B., Gupta, R. K., Thomson, E. C., Harrison, E. M., ... & Robertson, D. L. (2021). 
SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape. Nature Reviews Microbiology, 19(7), 409-424. 
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necessários para o vírus forem (temporariamente) bloqueados, o vírus não poderá mais se 
multiplicar. Por outro lado, utiliza-se o sistema de defesa antiviral natural presente em todas as 
células. Este é inteligentemente enganado por muitos vírus, como o SARS-CoV-2, para escapar deste 
mecanismo de defesa. O fator decisivo é então a corrida entre o reconhecimento do vírus pela célula, 
que aciona os mecanismos de defesa, e a velocidade com que o vírus bloqueia os respectivos 
mecanismos. Se a defesa for suficientemente rápida, a infecção é controlada. Se a defesa demorar, o 
vírus já terá construído o seu sistema de bloqueio na célula, podendo se multiplicar. Se a defesa já 
estiver ativada antes da infecção, a célula é amplamente resistente ao vírus. Aproveita-se isso, na 
medida em que esse mecanismo natural de defesa antiviral é terapeuticamente ativado em um 
estágio inicial. As duas estratégias terapêuticas básicas serão a seguir explicadas com mais detalhes. 

Inibidores que atuam diretamente no vírus bloqueiam, por exemplo: 

 a entrada dos vírus nas células (p.ex., por meio de anticorpos recombinantes ou proteínas de 
fusão ACE2 que ligam a proteína spike; ver Figura 1, etapa 1). 

 o amadurecimento das proteínas virais. Isso é feito por inibidores de protease que bloqueiam 
a atividade das proteases virais. Essas proteases virais produzem os subcomponentes 
necessários dos mecanismos de multiplicação viral, incluindo a polimerase (ver Figura 1, etapa 
5).47  

 os mecanismos virais para multiplicação do genoma RNA dos vírus (inibidores da polimerase); 
estes inibem a própria polimerase do RNA, ou seja, a enzima chave da síntese do RNA viral, ou 
atacam uma das numerosas proteínas auxiliares (cofatores) da polimerase viral, que esta 
última necessita para determinadas funções (ver Figura 1, etapa 6)48.  

 outros alvos virais (p.ex., componentes de vírus estruturalmente relevantes) 

Na busca de possíveis substâncias antivirais contra o SARS-CoV-2, foram primeiramente testados 
medicamentos existentes eficazes contra as enzimas altamente conservadas de outros vírus 
conhecidos (o chamado drug repurposing [reaproveitamento de drogas]). Substâncias de inibição 
(inibidores) dessas enzimas sugerem um amplo potencial de efeito, o que foi confirmado com vários 
inibidores de polimerase aprovados ou que se encontram em processo de aprovação. Entretanto, 
estas substâncias antivirais mostram pouco ou nenhum efeito quando administradas tardiamente 
durante o curso da doença.  

Os anticorpos monoclonais, direcionados contra a proteína spike do SARS-CoV-2, foram 
desenvolvidos já no início da pandemia e constituem uma abordagem eficaz para prevenir a COVID-
19 ou um curso grave desta doença.49 Para atingir uma alta eficácia, os anticorpos devem ser 
administrados precocemente após a infecção. Na fase tardia da doença ou quando os próprios 

 

47 Báez-Santos, Y. M., St. John, E. S., & Mesecar, A. D. (2015). The SARS-coronavirus papain-like protease: structure, function 
and inhibition by designed antiviral compounds. Antiviral Research, 115, 21-38. Ullrich, S., & Nitsche, C. (2020). The SARS-
CoV-2 main protease as drug target. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 127377. Citarella, A., Scala, A., Piperno, A., & 
Micale, N. (2021). SARS-CoV-2 Mpro: A Potential Target for Peptidomimetics and Small-Molecule Inhibitors. Biomolecules, 
11(4), 607. Zhang, L., Lin, D., … & Hilgenfeld, R. (2020). Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for 
design of improved alpha-ketoamide inhibitors. Science, 368, 409-412. 
48 Williamson, B. N., Feldmann, F., Schwarz, B., Meade-White, K., Porter, D. P., Schulz, J., ... & De Wit, E. (2020). Clinical 
benefit of remdesivir in rhesus macaques infected with SARS-CoV-2. Nature, 585(7824), 273-276. 
49 O'Brien, M. P., Neto, E. F., Musser, B. J., Isa, F., Chan, K. C., Sarkar, N., ... & Covid-19 Phase 3 Prevention Trial Team. 
(2021). Subcutaneous REGEN-COV Antibody Combination for Covid-19 Prevention. medRxiv. Dougan, M., Nirula, A., Azizad, 
M., Mocherla, B., Gottlieb, R. L., Chen, P., ... & Skovronsky, D. M. (2021). Bamlanivimab plus etesevimab in mild or moderate 
COVID-19. New England Journal of Medicine. Cohen, M. S., Nirula, A., Mulligan, M. J., Novak, R. M., Marovich, M., Yen, C., ... 
& BLAZE-2 Investigators. (2021). Effect of Bamlanivimab vs Placebo on Incidence of COVID-19 Among Residents and Staff of 
Skilled Nursing and Assisted Living Facilities: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 326(1):46-55. 
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pacientes já tiverem formado anticorpos contra a SARS-CoV-2, a administração de anticorpos provou 
não ser mais vantajosa.50 A desvantagem é que os anticorpos geralmente têm que ser administrados 
por via intravenosa, um problema que pode ser reduzido significativamente, em parte, pelo 
desenvolvimento de formulações para injeção subcutânea. Além disso, a produção de anticorpos é 
relativamente demorada e cara, sendo, assim, limitada a sua adequação para uso generalizado. Uma 
vantagem, entretanto, é que determinadas características dos anticorpos monoclonais, como a 
estabilidade no organismo, podem ser muito bem modificadas. A alta estabilidade permite, por 
exemplo, o tratamento profilático de pacientes com baixa resposta imune por uma única injeção que 
então protege durante vários meses. 

Os anticorpos desenvolvidos até agora ligam-se à proteína spike, que pode se modificar, devido à 
pressão de seleção imunológica causada por vacinas e infecções (ver capítulo 3.2). Possíveis 
mutações de escape do SARS-CoV-2 também podem posteriormente levar à redução ou ausência de 
eficácia de anticorpos.51 Portanto, a fim de ser eficaz contra um grande número de variantes do vírus 
SARS-CoV-2 e evitar mutações de escape, os anticorpos monoclonais são frequentemente 
combinados. 

Nenhuma substância ativa foi ainda aprovada para inibir a protease principal do SARS-CoV-2, mas há 
substâncias ativas em ensaios clínicos, que têm de ser administradas por via intravenosa ou 
disponíveis para administração oral. Essas substâncias ativas estão sendo testadas em pacientes não 
hospitalizados e espera-se que sejam eficazes contra todos os coronavírus humanos conhecidos 
(incluindo MERS-CoV e o primeiro SARS-CoV).52 Uma dessas substâncias ativas tem apresentado bons 
resultados com relação à administração precoce e poderá em breve receber aprovação para uso 
emergencial. Três substâncias ativas anti-polimerase já foram aprovadas em alguns países e diversas 
estão em fase final de testes clínicos.53 Esses inibidores de polimerase foram originalmente 
desenvolvidos contra outros vírus, podendo se supor que a sua eficácia ainda possa ser otimizada. 
Recentemente, ficou demonstrado que uma dessas substâncias ativas reduz significativamente o 
risco de doença e morte quando administrada precocemente, e a aprovação para uso emergencial 
está sendo solicitada.53 

Com relação à segunda estratégia, ou seja, a abordagem antiviral no organismo hospedeiro, devem 
ser mencionadas primeiramente as moléculas celulares que o vírus necessita para uma multiplicação 
eficiente. Essas podem ser: 

 a proteína ACE2 nas células-alvo, possivelmente também receptores alternativos ou que 
aumentam a infecção, como lectinas, bloqueando assim a introdução dos vírus nas células 
(p.ex., pelos antagonistas de ACE2; ver Figura 1, Etapa 1). 

 enzimas celulares necessárias para a entrada do vírus (p.ex., inibidores da protease 
TMPRSS2; ver Figura 1, etapa 2). 

 

50 ACTIV-3/TICO LY-CoV555 Study Group. (2021). A neutralizing monoclonal antibody for hospitalized patients with Covid-
19. New England Journal of Medicine, 384(10), 905-914. Horby, P. W., Mafham, M., Peto, L., Campbell, M., Pessoa-Amorim, 
G., Spata, E., ... & Landray, M. J. (2021). Casirivimab and imdevimab in patients admitted to hospital with COVID-19 
(RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. medRxiv. 
51 Corti, D., Purcell, L. A., Snell, G., & Veesler, D. (2021). Tackling COVID-19 with neutralizing monoclonal antibodies. Cell. 
52 Owen, D. R., Allerton, C. M., Anderson, A. S., Aschenbrenner, L., Avery, M., Berritt, S., ... & Zhu, Y. (2021). An Oral SARS-
CoV-2 Mpro Inhibitor Clinical Candidate for the Treatment of COVID-19. medRxiv. 
53 Situação em 09/11/2021. Informações atualizadas diariamente, inclusive para outras substâncias ativas, em 
www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/therapeutische-medikamente-gegen-die-coronavirusinfektion-
covid-19 e https://clinicaltrials.gov/ (último acesso: 09/11/2021). 
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 fatores hospedeiros essenciais para a multiplicação do vírus na célula. Estes incluem, por 
exemplo, proteínas celulares envolvidas na síntese de proteínas (ver Figura 1, etapa 5), 
dobramento de proteínas, síntese e modificação de lipídios, transporte intracelular entre 
diferentes organelas subcelulares (ver Figura 1, etapas 6 e 7) ou a modificação química de 
proteínas virais (fosforilação, glicosilação, ADP-ribosilação entre outras).54 

Além disso, na terapia direcionada para o hospedeiro se utiliza os mecanismos de defesa antivirais 
naturais existentes. Entretanto, para que isso aconteça, os fatores de defesa viral devem primeiro ser 
produzidos na célula infectada, de modo que a ativação das células ocorra antes da multiplicação do 
vírus. Esses mecanismos de defesa podem ser especificamente estimulados com determinadas 
substâncias, geralmente através da administração de interferon ou ácidos nucleicos artificiais curtos, 
combatendo, assim, a multiplicação e propagação do vírus no organismo. 

Os mecanismos de defesa são normalmente ativados através do reconhecimento do ácido nucleico 
viral por receptores especializados do sistema imunológico inato, iniciando, então, uma ampla 
resposta imune antiviral. Exemplos desses receptores e mecanismos de defesa:  

 Receptores do tipo RIG-I (RIG-I, MDA5), que são encontrados em todas as células do corpo e 
reconhecem determinadas características dos ácidos nucléicos virais no citoplasma. 

 Receptores do tipo Toll (TLR7, TLR8 e TLR9), que são encontrados principalmente em ou 
sobre células imunes e reconhecem o RNA e o DNA viral diretamente quando os vírus são 
levados para dentro da célula.55  

 Interferon tipo I e interferon tipo III, substâncias mensageiras secretadas por células 
infectadas por vírus para alertar as células circundantes e ativar mecanismos antivirais. 

4. Exploração e desenvolvimento de agentes antivirais contra o SARS-CoV-2 
4.1 Pré-requisitos para o desenvolvimento de agentes antivirais 
Na busca de substâncias antivirais contra o SARS-CoV-2, recorreu-se inicialmente a medicamentos 
que já haviam sido testados ou aprovados para o tratamento de outros patógenos. No entanto, o 
efeito dessas substâncias ativas reaproveitadas (Repurposed Drugs) é muitas vezes limitado, já que 
não são otimizadas para o SARS-CoV-2. Uma busca direcionada de mais substâncias ativas contra o 
SARS-CoV-2 e sua otimização faz-se, portanto, urgentemente necessária. 

Algumas das enzimas essenciais para a multiplicação do vírus, como a protease 3CL (também 
conhecida como a principal protease Mpro) e a RNA polimerase, são bem estudadas graças à intensa 
pesquisa básica, de forma que o desenvolvimento de substâncias ativas possa se basear nessas 
descobertas. Em particular, o conhecimento da estrutura e propriedades da proteína spike do 

 

54 Os diversos sub-passos do ciclo de multiplicação viral (ver Fig. 1) dependem, em graus variados, de tais fatores celulares e 
a sua inibição orientada interrompe o ciclo de multiplicação do vírus ou impede a nova formação de vírus totalmente 
infecciosos. Como esses fatores celulares geralmente também têm funções importantes para a sobrevivência da célula, 
existe o risco de que os inibidores dessas proteínas celulares tenham efeitos colaterais tóxicos. No uso por tempo limitado, 
p.ex., na fase aguda de uma infecção viral, na maioria dos casos, esses possíveis efeitos colaterais tóxicos podem ser 
tolerados. Uma possível vantagem da inibição de fatores celulares (ao invés de virais) é que geralmente é muito baixo o 
risco de desenvolver variantes de vírus resistentes. 
55 Khanmohammadi, S., & Rezaei, N. (2021). Role of Toll-like receptors in the pathogenesis of COVID-19. Journal of Medical 
Virology, 93(5), 2735-2739. Paulsen, D., Urban, A., Knorr, A., Hirth-Dietrich, C., Siegling, A., Volk, H. D., ... & Weber, O. 
(2013). Inactivated ORF virus shows antifibrotic activity and inhibits human hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus 
(HCV) replication in preclinical models. PLoS One, 8(9), e74605. von Buttlar, H., Siegemund, S., Büttner, M., & Alber, G. 
(2014). Identification of Toll-like receptor 9 as parapoxvirus ovis-sensing receptor in plasmacytoid dendritic cells. PloS one, 
9(8), e106188. 
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intimamente relacionado SARS-CoV, que apareceu pela primeira vez em 2002, e o conhecimento 
sobre anticorpos específicos correspondentes apoiaram decisivamente o rápido desenvolvimento de 
vacinas contra o SARS-CoV-2. O mesmo aplica-se à protease principal da SARS-CoV-2. O 
desenvolvimento de candidatos otimizados a substâncias ativas contra SARS-CoV-2 também pode 
basear-se nas descobertas sobre a enzima estreitamente relacionada ao SARS-CoV56. Esses exemplos 
mostram que a pesquisa básica abrangente continuará sendo crucial para desenvolver novos alvos 
virais e celulares, bem como novas abordagens terapêuticas contra patógenos pandêmicos. 

Para uma transferência bem sucedida das descobertas científicas básicas para a prática médica, os 
cientistas precisam não apenas da experiência para os processos translacionais em sua instituição, 
mas também de acesso a infraestruturas que apóiem ativa e permanentemente os processos na 
transferência para a aplicação clínica. Deve-se destacar, entre outros, a química medicinal57 para a 
implementação de idéias a partir do projeto de inibidores baseados em estrutura e para a 
modificação posterior dos candidatos a substâncias ativas identificados por triagem. 

Além da pesquisa básica, a busca de novos agentes antivirais requer também uma infraestrutura 
para o desenvolvimento e avaliação de medicamentos, pois além da atividade antiviral, uma 
substância ativa deve ter também adequadas propriedades toxicológicas, farmacocinéticas e 
metabólicas. Isso inclui boa tolerabilidade, bem como suficiente estabilidade no organismo. A 
experiência necessária nessas áreas pode ser obtida através da cooperação com institutos 
acadêmicos correlatos, por exemplo, de toxicologia, farmacologia e farmacocinética, ou contratando 
empresas externas para realizar as pesquisas necessárias e padronizadas mediante pagamento. 
Nesse contexto é importante também a produção do material para uso clínico de acordo com as 
normas BPF58, internacionalmente válidas, a testagem de estabilidade e o desenvolvimento de uma 
forma de dosagem adequada. São essenciais também o acesso a informações de garantia de 
qualidade59 e oportunidades de suporte em termos de estatística, desenvolvimento de negócios e 
registro de patentes, incluindo questões regulatórias e gerenciamento profissional de contratos. 
Além disso, estruturas clínicas, tais como biobancos e registros de pacientes, incluindo 
infraestruturas de informática médica, também são de importância crucial. 

Quando há resultados disponíveis que permitam testar substâncias em humanos, são necessários 
centros de pesquisa clínica com experiência no desenvolvimento e condução de ensaios clínicos (ver 
Quadro 2) e na interação com as autoridades encarregadas da aprovação desses ensaios. Nesse caso, 
os estudos também podem ser realizados em institutos acadêmicos ou por empresas que realizem o 
desenvolvimento clínico como pesquisa contratual. 

São necessários recursos consideráveis para montar e interligar as estruturas para o 
desenvolvimento de medicamentos e, acima de tudo, para realizar os ensaios clínicos. Normalmente, 
estima-se custos de cerca de 1 bilhão de euros para introduzir um medicamento no mercado com 
sucesso. Isso inclui também os custos das numerosas falhas no desenvolvimento de medicamentos, 

 

56 Anand, K., Ziebuhr, J., Wadhwani, P., Mesters, J. R., Hilgenfeld, R. (2003). Coronavirus main proteinase (3CLpro) structure: 
Basis for design of anti-SARS drugs. Science, 300, 1763-1767; Zhang, L., Lin, D., … & Hilgenfeld, R. (2020). Crystal structure of 
SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved alpha-ketoamide inhibitors. Science, 368, 409-412. 
57 A química medicinal ou química farmacêutica é um ramo científico da química que se dedica ao desenvolvimento e 
síntese de substâncias medicinais. Analisa os princípios químico-moleculares da ação de medicamentos e estabelece 
relações quantitativas entre estrutura e efeito. Aspectos da química orgânica são assim combinados com elementos da 
química computacional, farmácia, farmacologia, fisiologia, bioquímica e biologia química. 
58 BPF (Boas Práticas de Fabricação) refere-se às diretrizes para garantia de qualidade na produção de produtos medicinais 
e substâncias ativas. 
59 Além das BPF, também as Boas Práticas Clínicas – BPC, Boas Práticas de Laboratório – BPL. 
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porque em média, para cada 10 medicamentos levados aos testes iniciais em humanos (Fase I), 
apenas um chega efetivamente ao mercado. Em junho deste ano, os EUA destinaram USD 3,2 bilhões 
para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos contra o SARS-CoV-2.60 

Quadro 2. Estudos Clínicos 

Após a conclusão bem sucedida dos testes pré-clínicos e a aprovação pelas autoridades competentes e por um 
comitê de ética, substâncias novas são testadas em ensaios clínicos em humanos. O ensaio clínico é dividido 
em um total de quatro fases. Na fase I, a nova substância ativa é inicialmente testada quanto à sua 
tolerabilidade em um pequeno número de voluntários saudáveis. Além disso, é analisado com que rapidez a 
substância entra no sangue, que níveis atinge, se é metabolizada no organismo, com que rapidez e por qual 
caminho é eliminada do organismo e se é de se esperar interações com outros medicamentos. Na fase II, a 
substância é testada pela primeira vez em um número limitado de pacientes quanto à sua eficácia e novamente 
quanto à sua segurança. Essa fase também serve para definir a dose ideal. Em estudos da fase III são então 
testadas a eficácia e a segurança da substância em um número significativamente maior de pacientes. O seu 
número depende da indicação. Sempre que possível, os estudos das fases II e III devem ser conduzidos como 
ensaios controlados. Isso significa que grupos de pacientes tratados de maneira diferente são comparados 
entre si de maneira cega (nem o médico nem o paciente sabem qual terapia foi administrada). Como regra 
geral, um grupo recebe a nova substância ativa e o outro grupo a preparação padrão anterior ou um placebo. 
Caso as fases I a III são concluídas com sucesso, pode ser solicitada uma autorização de comercialização para o 
novo medicamento às autoridades competentes (p.ex., a Agência Europeia de Medicamentos - EMA). Via de 
regra, o processo leva mais de cinco anos desde o início da fase I até a aprovação.  

Em casos excepcionais, como uma emergência sanitária causada por uma pandemia, há também um processo 
acelerado com o chamado procedimento de aprovação contínuo, no qual os dados necessários são 
sucessivamente apresentados e revisados à medida que ficam disponíveis, para que a aprovação formal de 
comercialização possa ser obtida mais rapidamente se os padrões e a eficácia exigidos forem cumpridos. Além 
de uma autorização geral de comercialização, as autoridades também podem emitir uma autorização de uso 
emergencial ou uma autorização temporária. Junto com as autorizações podem ser feitas outras exigências ao 
fabricante, por exemplo, a exigência de realizar mais estudos clínicos (fase IV) a fim de melhor compreender ou 
provar determinados aspectos relacionados ao uso do medicamento. Em geral, os fabricantes devem monitorar 
e relatar quaisquer efeitos colaterais que ocorram. 

4.2 Projeto e infraestrutura de estudos 
Levando em conta o curso da doença esboçado na Figura 2 com o pico precoce de multiplicação do 
vírus, seria expediente um projeto de estudo que permitisse o início rápido da terapia com agentes 
antivirais. Isso requer uma infraestrutura que permita a identificação precoce de indivíduos 
infectados pelo SARS-CoV-2, possibilitando o seu rápido acesso aos ensaios clínicos. No caso de uma 
doença infecciosa aguda e facilmente transmissível, surgem desafios adicionais devido à proteção 
necessária contra a infecção. Por um lado, os indivíduos infectados têm que permanecer em 
isolamento, não devendo visitar um centro de estudos sem permissão. Por outro lado, as clínicas e 
ambulatórios de estudos também devem ser especializados em pacientes com infecção altamente 
contagiosa e dispor da necessária infraestrutura e vestimenta de proteção. Isso requer recursos que, 
ademais, podem se esgotar no contexto de uma pandemia.  

Além disso, parâmetros que indicam o risco de cursos graves devem ser suficientemente conhecidos 
para classificar de forma confiável os resultados dos estudos; e, com relação ao projeto do estudo, 
deve levar-se em conta que medidas relacionadas aos sintomas (incluindo a transferência para 

 

60 Mais informações em: www.nytimes.com/2021/06/17/health/covid-pill-antiviral.html (último acesso em: 09/11/2021). 
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unidades de terapia intensiva) devem ser tomadas rapidamente com relação a pacientes com cursos 
graves da doença. 

Como já explicado, a intervenção precoce com substâncias antivirais em infecções respiratórias 
agudas é decisiva para o sucesso da terapia (ver capítulo 3.2). Por uma série de motivos, o nível e a 
dinâmica de eliminação do vírus pode variar consideravelmente em indivíduos infectados pelo SARS-
CoV-2. Isso deve ser levado em conta com relação à definição do objetivo e aos critérios de inclusão 
(considerando o tempo entre o início dos sintomas e o início de terapia mais tardia), bem como aos 
parâmetros virológicos como "redução da carga viral" ou "resultado negativo do teste", assim como a 
escolha ideal do momento para a avaliação dos objetivos clínicos virológicos e padronizados.61 

Especialmente no contexto acadêmico do desenvolvimento de medicamentos antivirais contra 
infecções respiratórias altamente contagiosas, faltam na Alemanha estruturas para a rápida 
implementação e condução coordenada de estudos-piloto e de viabilidade iniciais, mas também de 
estudos de fase III no ambiente ambulatorial e pré-hospitalar. O trabalho em rede no âmbito de uma 
infraestrutura de estudo coordenada, por exemplo, entre centros de teste, atendimento 
ambulatorial, instalações de tratamento e ambulatórios universitários seria um pré-requisito 
importante para identificar pacientes com infecções virais recém-diagnosticadas diretamente no 
local por pessoal de estudo qualificado, bem como para incluí-los em estudos clínicos 
supervisionados por hospitais universitários de acordo com critérios adequados. Um grande mas 
temporário volume de pacientes, é um desafio particular durante fases pandêmicas. As instituições 
acadêmicas que conduzem estudos devem estar em estreito contato com as estruturas acima 
mencionadas de atendimento ambulatorial ou hospitalar, bem como com os pacientes em 
quarentena domiciliar, por exemplo, através de assistentes de estudo profissionais e rondas virtuais 
de médicos de estudo, a fim de assegurar paralelamente uma realização qualificada do estudo com 
alta frequência de recrutamento em diferentes locais. Isso requer também uma eficiente 
infraestrutura de TI. 

4.3 Desenvolvimento industrial de agentes antivirais 
Um passo importante no desenvolvimento de medicamentos por uma instituição acadêmica ou uma 
empresa de biotecnologia pode ser o licenciamento a um parceiro industrial, especialmente quando 
grandes ensaios clínicos (fases II e III) devam ser realizados, uma vez que estes são particularmente 
dispendiosos e complexos do ponto de vista logístico. 

Em que momento ou em que estágio de desenvolvimento uma substância deve ou pode ser incluída 
em uma parceria, depende tanto das capacidades e oportunidades de cooperação da instituição 
acadêmica ou empresa de biotecnologia que a gera, quanto do interesse da indústria. Se houver 
recursos financeiros dos quais um instituto acadêmico ou uma empresa de biotecnologia possa obter 
financiamento para os ensaios clínicos avançados, pode fazer sentido, inicialmente, avançar com o 
desenvolvimento, buscar a aprovação e buscar um parceiro apenas para a comercialização. Quanto 
mais tarde uma substância é incluída em parceria com grandes empresas farmacêuticas, maior é o 
valor que permanece com as instituições desenvolvedoras e empresas de biotecnologia que a 
desenvolveram. Tais recursos financeiros permitiriam também o avanço de substâncias com relação 
às quais as grandes empresas farmacêuticas não estejam inicialmente interessadas. Entretanto, essas 
decisões devem sempre levar em conta as habilidades e conhecimentos da instituição acadêmica ou 

 

61 Iwanami, S., Ejima, K., Kim, K. S., Noshita, K., Fujita, Y., Miyazaki, T., ... & Wakita, T. (2021). Detection of significant 
antiviral drug effects on COVID-19 with reasonable sample sizes in randomized controlled trials: A modeling study. PLoS 
medicine, 18(7), e1003660. 
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empresa de biotecnologia para conduzirem o desenvolvimento clínico de forma eficiente e com 
objetivo definido e para cobrir os respectivos orçamentos.  

Uma vez que uma substância tenha recebido a primeira aprovação em um país, surge a questão, se e 
até que ponto a distribuição mundial faz sentido e se aprovações devem ser requeridas em outros 
países. Isso, pode, por sua vez, significar que uma instituição ou empresa precisa de um parceiro de 
distribuição com o alcance adequado, devendo para isso celebrar os respectivos acordos de 
licenciamento. 

Uma questão central diz respeito também ao preço do respectivo medicamento. Nos países 
industrializados, geralmente são pedidos preços mais altos, inclusive para permitir que as empresas 
recuperem os altos custos de desenvolvimento o mais rápido possível através das respectivas 
receitas. É comum que países menos desenvolvidos recebam licenças para produção própria de 
medicamentos no respectivo país ou lhes sejam oferecidos medicamentos a preços 
significativamente mais baixos para permitir o seu fornecimento. Exemplos disso são as terapias para 
a infecção por HIV e HCV (ver capítulo 3.1) Essas condições básicas também são importantes para a 
COVID-19.62 

5. Medicamentos antivirais amplamente eficazes como preparação para 
futuras pandemias 

5.1 Considerações gerais sobre agentes antivirais de amplo espectro  
Vacinas, diagnósticos e medicamentos desempenham um papel importante na preparação para 
futuras pandemias (pandemic preparedness). No entanto, geralmente é impossível prever qual deles 
terá mais sucesso. Há, por exemplo, vírus contra os quais ainda não puderam ser desenvolvidas 
vacinas eficazes, apesar de muitos anos de intensa pesquisa (HIV, HCV ou o vírus sincicial 
respiratório-RSV)  

É impossível prever qual vírus irá causar a próxima epidemia ou pandemia. Entretanto, é alta a 
probabilidade de que a próxima pandemia seja desencadeada por um vírus respiratório, pois estes 
podem ser transmitidos de forma particularmente eficaz através de gotículas e aerossóis. Vírus 
influenza A causaram pandemias devastadoras no passado, por exemplo, a gripe espanhola (H1N1) 
em 1918, com um número estimado de até 50 milhões de óbitos no mundo inteiro, a gripe asiática 
(H2N2) em 1957, com um número estimado de mortes de até 4 milhões no mundo inteiro e a gripe 
de Hong Kong (H3N2) em 1968. Mas outras famílias de vírus também têm potencial pandêmico, por 
exemplo, os flavivírus, como os vírus da dengue e os zika vírus, ou outros representantes dos 
coronavírus. 

A OMS compilou uma lista regularmente atualizada de possíveis patógenos pandêmicos (Prioritizing 
diseases for research and development in emergency contexts [Priorizando doenças com relação à 
pesquisa e desenvolvimento em contextos de emergência]).63 Assim, as seguintes doenças devem ser 

 

62 Isso foi mencionado também na declaração "Commitments to Expanded Global Access for COVID-19 Diagnostics, 
Therapeutics, and Vaccines” [Compromissos de Acesso Global Expandido para Diagnóstico, Terapêutica e Vacinas de COVID-
19], assinada pela Fundação Bill e Melinda Gates e 16 empresas farmacêuticas. Entre outras coisas, foi afirmado que a 
acessibilidade econômica e a rápida disponibilidade de medicamentos antivirais constitui prioridade máxima e que as 
inovações nesta área devem ser disponibilizadas às pessoas em todo o mundo. Ver 
www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2020/09/commitments-to-expanded-global-access-for-
covid-19-diagnostics-therapeutics-and-vaccines (último acesso: 09/11/2021). 
63 Disponível em: www.who.int/blueprint/priority-diseases/en (último acesso: 09/11/2021). 
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consideradas com prioridade no que diz respeito à pesquisa e ao desenvolvimento de 
medicamentos: 

• COVID-19  
• Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo  
• Doença por Vírus de Marburg e Ebola  
• Febre de Lassa 
• Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) 
• Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) 
• Doenças do Vírus Nipah e Henipavírus  
• Febre do Vale Rift  
• Doença do Zika Vírus 

Medicamentos antivirais disponíveis até agora contra vírus como HIV e HCV são altamente 
específicos e otimizados para máxima eficácia contra o respectivo patógeno, ao mesmo tempo em 
que têm o menor efeito possível sobre a célula, a fim de alcançar uma tolerabilidade muito boa. 
Entretanto, o tempo necessário para o desenvolvimento de tais substâncias ativas é geralmente 
muito longo - no caso do HIV, levou 10 anos desde a descoberta do vírus até a terapia antiviral; no 
caso do HCV, cerca de 25 anos até que uma terapia curativa bem tolerada estivesse disponível. 
Mesmo que o desenvolvimento de substâncias ativas específicas seja provavelmente mais rápido no 
caso do SARS-CoV-2, em virtude dos numerosos projetos de pesquisa, ainda terá que ser testada a 
eficácia dessas substâncias ativas na rotina clínica, a rapidez com que se desenvolvem resistências e 
como essas substâncias ativas devem ser combinadas. 

Com relação a futuras pandemias, essa abordagem é muito lenta, pois o desenvolvimento de 
substâncias ativas só iniciará quando um novo vírus pandêmico tiver surgido. O desenvolvimento de 
substâncias ativas deve, portanto, ser vigorosamente levado adiante antes de possíveis pandemias 
futuras. Uma abordagem de preparação para um vírus ainda desconhecido é o desenvolvimento de 
medicamentos antivirais amplamente eficazes, ou seja, substâncias ativas que não sejam dirigidas 
apenas contra um vírus específico, mas que abranjam todo um grupo de vírus. A idéia com relação a 
isso é que as substâncias ativas não sejam eficazes apenas contra o SARS-CoV-2, por exemplo, mas 
também contra novos coronavírus emergentes, se estes tiverem características suficientemente 
similares e, portanto, também possam ser cobertos por esta substância ativa. Assim, no caso de uma 
nova pandemia com um coronavírus, haveria uma terapia antiviral inicial imediatamente disponível 
que poderia preencher o tempo até que houvesse medicamentos mais específicos e eficazes 
disponíveis. 

5.2 Desenvolvimento de agentes antivirais amplamente eficazes 
O princípio dos agentes ativos de amplo espectro, conhecido da terapia baseada em antibióticos, 
está pouco estabelecido até agora em virologia. A razão reside nas diferenças específicas entre vírus 
e bactérias. Estas últimas têm seu próprio metabolismo, que difere consideravelmente do 
metabolismo da célula humana. Por isso, bactérias oferecem alvos que são comuns a várias espécies 
bacterianas. Os vírus, por outro lado, são parasitas celulares que utilizam especialmente funções 
celulares e, assim, oferecem muito poucos alvos específicos de vírus. Além disso, os genomas RNA 
dos vírus, em particular, sofrem alterações constantes devido a mutações. Dessa forma, as estruturas 
de possíveis alvos virais podem às vezes diferir muito entre espécies de vírus individuais e 
especialmente entre vírus de diferentes famílias. 

A fim de desenvolver medicamentos antivirais amplamente eficazes, apesar deste desafio, há três 
caminhos possíveis: O primeiro é escolher como alvo as estruturas e funções dos vírus, que sejam 
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conservadas o máximo possível entre diferentes vírus, ou seja, são constantes por mais tempo (ver 
capítulo 3.2). Na maioria dos casos, trata-se de fatores virais essenciais, tais como enzimas 
(proteases, polimerases), em que alterações (mutações) próximas ao centro ativo essencial para a 
atividade enzimática podem levar a uma perda considerável da função do vírus. Como essas enzimas 
são semelhantes em muitos coronavírus que infectam humanos, os inibidores dessas enzimas teriam 
um efeito de amplo espectro. 

A segunda abordagem consiste em selecionar como alvos fatores celulares necessários para a 
multiplicação do vírus, por exemplo, o principal receptor ACE2 na superfície celular. Como se trata de 
um componente celular, ele é constante, sendo, ao mesmo tempo e até onde se sabe atualmente, 
usado como receptor principal pelas variantes descritas do SARS-CoV-2, bem como por outros 
coronavírus, como o SARS-CoV ou o HCoV-NL6364 "coronavírus do resfriado" . Substâncias ativas que 
visam este receptor têm, consequentemente, um certo efeito de amplo espectro. 

Uma terceira abordagem para alcançar um efeito de amplo espectro poderia consistir das 
substâncias ativas que estimulam o sistema imune de tal forma que as células sejam menos 
suscetíveis a infecções virais. Esse efeito pode ser alcançado, por exemplo, através de tratamento 
com interferons ou com outras substâncias que ativem a imunidade inata.65 Com esta estratégia, 
consegue-se uma maior resistência à infecção viral, de modo que os cursos da infecção se tornam 
muito mais leves. 

O procedimento para desenvolver medicamentos antivirais amplamente eficazes é comparável ao 
procedimento com relação a substâncias antivirais específicas (ver capítulo 3.2), mas com a diferença 
de que a seleção de alvos é restrita para que cumpram os critérios acima descritos. Nesse caso 
também é possível examinar grandes coleções de substâncias ativas químicas pelo seu efeito inibidor 
sobre a estrutura alvo ou coleções de medicamentos já caracterizados e aprovados (drug repurposing 
[reaproveitamento de drogas]). As substâncias ativas encontradas nesta busca serão inicialmente 
testadas quanto à sua eficácia contra estruturas análogas de vírus intimamente relacionados (por 
exemplo, variantes do SARS-CoV-2 e outros coronavírus que podem infectar seres humanos e 
determinadas espécies de animais) e, se tiverem um efeito suficiente de amplo espectro, serão ainda 
mais otimizadas por modificações químicas.  

Além da triagem de coleções de substâncias químicas, deve ser considerado também o 
desenvolvimento de anticorpos contra estruturas virais altamente conservadas. Assim, através da 
análise precisa da resposta imune após a infecção por SARS-CoV-2, foi possível, em pouco tempo, 
identificar e produzir em larga escala anticorpos que se ligam de forma altamente eficaz à proteína 
spike do vírus e impedem a infecção.  

 

64 Hofmann, H., Pyrc, K., van der Hoek, L., Geier, M., Berkhout, B., & Pöhlmann, S. (2005). Human coronavirus NL63 employs 
the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor for cellular entry. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 102(22), 7988–7993. 
65 Coch, C., Stümpel, J. P., Lilien-Waldau, V., Wohlleber, D., Kümmerer, B. M., Bekeredjian-Ding, I., ... & Hartmann, E. (2017). 
RIG-I activation protects and rescues from lethal influenza virus infection and bacterial superinfection. Molecular Therapy, 
25(9), 2093-2103. Bartok, E., & Hartmann, G. (2020). Immune sensing mechanisms that discriminate self from altered self 
and foreign nucleic acids. Immunity, 53(1), 54-77. Loske, J., Röhmel, J., Lukassen, S., Stricker, S., Magalhães, V. G., Liebig, J., 
... & Lehmann, I. (2021). Pre-activated antiviral innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in 
children. Nature Biotechnology, 1-6. Paulsen, D., Urban, A., Knorr, A., Hirth-Dietrich, C., Siegling, A., Volk, H. D., ... & Weber, 
O. (2013). Inactivated ORF virus shows antifibrotic activity and inhibits human hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus 
(HCV) replication in preclinical models. PLoS One, 8(9), e74605. von Buttlar, H., Siegemund, S., Büttner, M., & Alber, G. 
(2014). Identification of Toll-like receptor 9 as parapoxvirus ovis-sensing receptor in plasmacytoid dendritic cells. PloS one, 
9(8), e106188.  
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O desenvolvimento de anticorpos ou suas variantes reduzidas (os chamados nanocorpos66) contra 
determinadas estruturas da proteína spike, altamente conservada no coronavírus, ou o uso de 
proteínas de fusão ACE2, que podem neutralizar diferentes coronavírus ou variantes de 
preocupação, são outras possibilidades para se chegar a um medicamento antiviral amplamente 
eficaz. Além disso, anticorpos e especialmente nanocorpos67, bem como substâncias antivirais de 
baixo peso molecular, podem ser especificamente desenvolvidas e combinadas de tal forma que um 
efeito sinérgico seja alcançado e o desenvolvimento da resistência reduzido.  

Para alcançar um efeito de amplo espectro, é muito provável que se tenha que aceitar perdas na 
atividade antiviral contra representantes individuais de um grupo de vírus. Espera-se que isto possa 
ser compensado pela combinação de substâncias ativas com diferentes mecanismos de ação. No 
caso de substâncias ativas contra fatores celulares, a toxicidade deve ser monitorada de perto. 
Devem ser considerados somente aqueles fatores celulares cuja inibição seja tolerada pela célula ou 
pelo organismo. Entretanto, deve-se levar em conta que a duração da terapia será relativamente 
curta devido ao curso agudo da infecção de COVID-19 (ver Figura 2) e os efeitos colaterais tóxicos, 
que ocorrem particularmente em tratamentos de longo prazo, provavelmente serão menos 
pronunciados. 

Quadro 3: Referências para o desenvolvimento de terapias sintomáticas 

As terapias sintomáticas desempenham um papel especialmente nas fases avançadas da infecção (ver Figura 2) 
e devem ser claramente distinguidas das abordagens antivirais que funcionam principalmente na fase inicial. 
No âmbito de um efeito de amplo espectro, a terapia sintomática também deve se concentrar em processos 
fisiopatológicos comuns a diversos vírus com potencial pandêmico. Um exemplo disso são as reações 
inflamatórias, que no SARS-CoV-2 e outras infecções são geralmente causadas pela produção excessiva de 
substâncias mensageiras (as chamadas citocinas) e podem ser tratadas clinicamente, entre outros, pelo uso de 
medicamentos imunossupressores (p.ex., esteróides). Outros exemplos são a insuficiência respiratória aguda 
ou distúrbios do sistema de coagulação do sangue, bem como das funções vasculares. O desenvolvimento de 
terapias sintomáticas direcionadas requer conhecimento detalhado dos processos moleculares e comparação 
entre diferentes grupos de vírus com potencial pandêmico. Com base nisso, podem ser desenvolvidos 
conceitos terapêuticos correspondentes, análogos aos dos agentes antivirais.  

5.3 Estruturas necessárias para o desenvolvimento de substâncias antivirais amplamente 
eficazes 

Em princípio, são necessários medicamentos antivirais amplamente eficazes contra diversos 
patógenos com potencial pandêmico. Além disso, se possível, é necessário mais de uma única 
substância ativa por grupo de vírus, devido ao risco de desenvolvimento de resistência e para 
combinar substâncias ativas a fim de aumentar a possível atividade antiviral moderada contra o novo 
patógeno (ver capítulo 5.1). Nesse contexto, são diversas as exigências decorrentes do 
desenvolvimento de medicamentos com eficácia de amplo espectro, porque são necessários 
conhecimentos e infraestruturas especiais para cada família de vírus, tal como os laboratórios de alta 
segurança para lidar com vírus com potencial pandêmico (laboratórios BSL3 e BSL4), pessoal 
adequadamente treinado, bem como sistemas adequados de cultura de células e modelos animais.  

 

66 Nanocorpos são fragmentos de anticorpos que ocorrem naturalmente em determinadas espécies animais (por exemplo, 
camelos), mas que também podem ser produzidos por métodos de engenharia genética. Devido ao seu pequeno tamanho, 
os nanocorpos são particularmente adequados para aplicações terapêuticas. 
67 Koenig, P. A., Das, H., Liu, H., Kümmerer, B. M., Gohr, F. N., Jenster, L. M., ... & Schmidt, F. I. (2021). Structure-guided 
multivalent nanobodies block SARS-CoV-2 infection and suppress mutational escape. Science, 371(6530). 
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Atualmente, as infraestruturas disponíveis nas universidades e institutos de pesquisa não 
universitários que poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento de medicamentos antivirais estão 
espalhadas pela República Federal da Alemanha, e nenhum dos locais dispõe de todos os elementos 
necessários para o desenvolvimento de substâncias ativas. Como parte da preparação para futuras 
pandemias, parece, portanto, sensato estabelecer uma estrutura organizacional que interligue em 
rede as infraestruturas necessárias. Essa estrutura poderia ser alcançada através da associação e 
cooperação de instituições acadêmicas (também de fora da Alemanha) com empresas de 
biotecnologia e complementada pela terceirização a fornecedores comerciais, por exemplo, com 
vistas à química medicinal e farmacêutica e à produção de substâncias ativas sob as chamadas 
condições BPF68. 

Quadro 4: Abordagem One-Health (saúde única) 

De qualquer maneira, as abordagens de pesquisa e desenvolvimento escolhidas devem seguir a chamada 
abordagem One-Health. Esta leva em conta a estreita interligação entre a saúde humana, animal e ambiental e, 
portanto, também o fato de que as pandemias são geralmente causadas por patógenos do reino animal.  

Cerca de 2/3 das doenças infecciosas em humanos têm origem em animais, e mais de 3/4 das novas infecções 
emergentes (emerging infections) em humanos são zoonoses. O SARS-CoV-2 também é um patógeno 
zoonótico, ou seja, tem origem no reino animal, multiplica-se em humanos e pode ser novamente transmitido 
de humanos a animais69 - e destes novos reservatórios de volta aos humanos, como documentado, por 
exemplo, em fazendas de martas.70 Por isso, a estreita conexão entre saúde humana, animal e ambiental 
(abordagem One-Health) também deve ser levada em conta na preparação para novas pandemias. 

Além disso, a redução da área de contato entre animais (selvagens) e humanos pode contribuir para minimizar 
o risco de transmissão de patógenos zoonóticos. A identificação precoce de cadeias de infecção em 
desenvolvimento também é importante neste caso, para permitir a implementação de medidas de contenção 
em tempo hábil. O recém-criado One Health High Level Expert Panel [Painel de Especialistas de Alto Nível em 
One-Health] está atualmente trabalhando em propostas neste sentido.71 

Parte dessa rede deveria incluir ainda representantes de autoridades reguladoras - e, no caso de uma 
crise, também políticos responsáveis - com o objetivo de fazer avançar a necessária pesquisa e 
desenvolvimento de terapias de ampla eficácia até a conclusão de uma detalhada caracterização da 
fase I clínica (fase I, ver quadro 2), para possibilitar a disponibilização de terapias eficazes com muito 

 

68 BPF (Boas Práticas de Fabricação) refere-se às diretrizes para garantia de qualidade na produção de produtos medicinais 
e substâncias ativas. 
69 O combate a infecções em animais depende principalmente de profilaxia por meio de vacinação. Vacinas contra infecções 
por SARS-CoV-2 em animais (p.ex, animais criados para produção de pele, animais de estimação sensíveis, como gatos, 
animais de zoológico, como grandes felinos e primatas) estão sendo usadas ou em desenvolvimento. As terapias antivirais 
são de interesse principalmente para o tratamento individual em animais de criação, embora nestes animais as infecções 
pelo SARS-CoV-2 só tenham levado a cursos graves e mortes em poucos casos e principalmente na existência de doenças 
anteriores. 
70 Assim, diversas espécies animais, como gatos, cães, martas e animais do zoológico (grandes felinos, primatas) têm se 
mostrado suscetíveis ao SARS-CoV-2. Ver Michelitsch, A., Wernike, K., Ulrich, L., Mettenleiter, T. C., & Beer, M. (2021). 
SARS-CoV-2 in animals: From potential hosts to animal models. Advances in Virus Research, 110: 59–102. A transmissão 
retroativa de SARS-CoV-2 de humanos para animais já foi observada em casos isolados e deve continuar a ser evitada pela 
vacinação e testes do pessoal de tratamento animal. 
71 Criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
mais informações encontram-se em: https://www.who.int/news/item/20-05-2021-new-international-expert-panel-to-
address-the-emergence-and-spread-of-zoonotic-diseases (último acesso: 09/11/2021). 
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mais rapidez.72 Centros alemães de pesquisa em saúde e redes de hospitais universitários73 
existentes podem dar contribuições importantes.74 

Uma vez que o desenvolvimento de agentes antivirais amplamente eficazes contra futuros 
patógenos pandêmicos que podem nunca emergir representa um risco financeiro para as empresas 
farmacêuticas e de biotecnologia, a maior parte do trabalho de pesquisa e desenvolvimento terá que 
ser apoiado pelo Estado. Mas mesmo que tenha surgido um novo patógeno, será necessária ajuda 
estatal para disponibilizar os novos medicamentos o mais rapidamente possível.  
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