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Dois compostos anti-inflamatórios mostram-se capazes de acelerar a recuperação da COVID-19

EM TEMPO*  24 de setembro de 2020 - 17:50

Pesquisa aponta eficácia de dois anti-
inflamatórios contra Covid-19

São Paulo- Dois estudos clínicos independentes  com uma droga experimental chamada AMY-101 –
observaram um efeito anti-inflamatório importante, capaz de acelerar a recuperação de pacientes com COVID-
19 em estado grave. Os resultados das duas pesquisas – que tinham como objetivo comparar o potencial
terapêutico dos compostos – foram divulgados em artigo publicado na revista Clinical Immunology e foram
desenvolvidos- um um conduzido por pesquisadores do Centro de Terapia Celular (CTC), em Ribeirão Preto,
com o anticorpo monoclonal eculizumabe e outro por cientistas da Universidade da Pensilvânia (Estados
Unidos)

Medicamentos testados no Brasil e na Itália

Os dois medicamentos foram administrados separadamente. O anticorpo monoclonal, que já é usado no
tratamento de doenças hematológicas, foi testado em pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Já o candidato
a fármaco desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Amynda foi administrado a pacientes de um
hospital em Milão, na Itália.

Ambos apresentaram resultados promissores, mas como a molécula AMY-101 é mais barata e teve um
desempenho ainda melhor no teste clínico, os dois grupos de pesquisa consideram testá-la em um grupo maior
de pacientes no Brasil.

“Os dois compostos causaram uma resposta anti-inflamatória robusta que culminou em uma recuperação
bastante rápida da função respiratória dos pacientes”, diz à Agência FAPESP Rodrigo Calado, coordenador
do estudo no Hospital das Clínicas da FMRP-USP e integrante do CTC – um Centro de Pesquisa, Inovação e
Difusão (CEPID) financiado pela FAPESP.
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Novo estudo clínico

Em razão dos resultados promissores dos dois ensaios clínicos, os pesquisadores do CTC e da Universidade da
Pensilvânia estão planejando realizar um estudo clínico de fase 3, com a participação de mais de 100 pacientes
com COVID-19 em estado grave. 


