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A pandemia da COVID-19 causada pelo co-

Os resultados do estudo foram considerados
relevantes e promissores por alguns cientistas,
porém questionados por vários outros, devido a
importantes limitações da pesquisa, incluindo o
pequeno tamanho amostral, ausência de benefício
clínico, ausência de grupo controle e acompanhamento de curto prazo.

ronavírus SARS-CoV-2 iniciada em dezembro de
2019, continua se espalhando, produzindo um número exponencialmente crescente de indivíduos
infectados e óbitos em todo o mundo.
Embora possa haver diferenças nestas taxas
entre diferentes países e regiões, estima-se que
até 20% dos doentes possam apresentar formas
graves da doença, com uma taxa de mortalidade
média de 2% a 4%.

Apesar disso, interpretações precipitadas afirmando que medicamentos antimaláricos são eficazes para tratamento e prevenção de formas graves
da COVID-19 ganharam uma dimensão inimaginável por meio das mídias sociais, notícias de redes
de televisão, grande imprensa e imprensa on-line.

Em função destes números, além do atendimento padrão, diferentes medicamentos antivirais
e imunomoduladoras vêm sendo propostos para
tratar os pacientes mais graves, visando controlar
a replicação viral e regular a resposta imune. No
entanto, até o momento, nenhuma terapia mostrou eficácia comprovada.

Em consequência, observamos a automedicação de pessoas assustadas com a doença e a
prescrição indiscriminada desses medicamentos
off-label por médicos, apesar da ausência de boas
evidências científicas que sustentem seu benefício
clínico no combate à COVID-19.

A partir de dados experimentais que avaliaram
as propriedades in vitro anti-SARS-CoV-2 da
hidroxicloroquina, um pequeno ensaio clínico
aberto, não randomizado, mostrou diminuição
significante da carga viral e colonização das vias
áreas inferiores em pacientes COVID-19 que
receberam hidroxicloroquina (600 mg/dia durante
10 dias), efeitos que foram amplificados quando
combinados ao uso de azitromicina.

A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos utilizados há várias décadas como agentes antimaláricos e anti-inflamatórios em doenças
reumatológicas e autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico. O efeito imunomodulador da
cloroquina e hidroxicloroquina, principalmente por
ação em mecanismos da imunidade inata, é bem
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reconhecido, sendo estes medicamentos reconhecidamente seguros e eficazes em diversas doenças
autoimunes, quando apropriadamente prescritos e
monitorados por médicos.

Um exemplo que merece destaque, foi o relato
de efeito paradoxal da hidroxicloroquina em casos
de Chikungunya, aumentando a replicação viral e
prejudicando a resposta humoral e celular, ainda
que houvesse (ou existissem) estudos in vitro prévios demonstrando sua ação na redução de carga
deste vírus.

No entanto, devido ao seu índice terapêutico
relativamente estreito, pode ocorrer toxicidade
cardíaca com prolongamento do intervalo QT, inibição dos canais de sódio, resultando em colapso
cardiovascular. Considerando as inúmeras publicações científicas enfatizando a alta frequência e gravidade das manifestações cardíacas da COVID‑19,
este é um importante sinal de alerta contra o uso
indiscriminado da hidroxicloroquina nos casos leves e ambulatoriais da doença.

Revisão sistemática rápida recente realizada
por pesquisadores brasileiros, analisou 54 estudos avaliando o uso off-label de hidroxicloroquina
da COVID-19. A conclusão baseada nos achados
destes estudos apontou que “a eficácia e a segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina em
pacientes com COVID-19 ainda é incerta e seu
uso de rotina para esta situação não deveria ser
recomendado até que os resultados dos estudos
em andamento possam avaliar seus efeitos (benefícios e riscos) de modo apropriado”.

Além disso, existe o aumento do risco de sua
toxicidade devido à interação com outras drogas,
morbidades cardíacas subjacentes e lesão renal
aguda, cenários clínicos frequentemente observados em pacientes, particularmente os idosos,
com COVID-19.

Portanto, enquanto aguardamos a emergência
de novos ensaios clínicos randomizados multicêntricos para avaliar os benefícios da contribuição
de cloroquina / hidroxicloroquina no tratamento do
COVID-19, e em função do exposto acima, esses
medicamentos não devem ser prescritos de modo
generalizado e indiscriminado nos casos leves e
ambulatoriais da doença. Por outro lado, podem
ser prescritos com extrema cautela e em condições clínicas específicas da COVID-19.

Sua capacidade de interferir na replicação de
diversos vírus, por meio da interferência na sua
entrada mediada por endossomos nas células ou
interferência no estágios finais da replicação viral,
tem sido motivo de vários estudos in vitro e ensaios
clínicos, com resultados satisfatórios, duvidosos ou
mesmo paradoxais.
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