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Nota Bene: Este documento destina-se a contribuir com informação de base para uma 
discussão sobre o acesso aos medicamentos em relação à pandemia de COVID-19. O autor 
reuniu esta informação sob extrema limitação de tempo, a partir de fontes acessíveis ao 
público, para produzir um resumo atempado sobre tratamentos COVID para organizações 
da sociedade civil em África. A pandemia está a evoluir rapidamente e, quando lerem 
isto, algumas afirmações aqui podem já estar desactualizadas. Por favor, tenha em 
mente a rápida evolução da situação ao utilizar este relatório. Considera-se que todas as 
informações aqui contidas são exactas no momento da redacção do presente relatório, 
no entanto, devido às limitações de tempo, foi efectuada menos documentação.

Contents

COVID-19: Origens e impacto      4
Propagação       4
Equipamento e tratamento     5
Origens           6
Relação com a justiça social e ambiental  7

Tratamentos para a COVID-19    8
Regulamentação de um sistema sob pressão  9
Manchetes enganosas     9
Uma revisão dos tratamentos possíveis     10

1. Medicamentos antivirais      10
2. Medicamentos adicionais     14
3. Terapias de anticorpos     15
4. Vacinas      17

Observações finais      18
Lista de abreviaturas      22



4    AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY COVI D- 19 : AC ESSO À MEDIC I NA E IMPLICAÇÕES PARA A ÁFR ICA

A África deve apoiar firmemente o princípio 
de que qualquer vacina pandémica que 
obtenha aprovação regulamentar não deve 
ter restrições em matéria de propriedade 
intelectual (PI) que possam prejudicar a sua 
produção por outros fabricantes, ou criar 
quaisquer custos de PI para estes, de modo a 
que qualquer fabricante capaz possa produzir 
e vender a vacina ao custo de produção. 
A África deve pressionar fortemente a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
que tome a iniciativa de reunir os governos 
para que isso aconteça. Relativamente aos 
medicamentos antivirais e anti-inflamatórios, 
os governos africanos devem apoiar uma 
abordagem global colectiva para fazer face à 
actual escassez e aos preços elevados, exigindo 
que os detentores de PI, incluindo os segredos 
comerciais, sejam obrigados a permitir que 
outros fabricantes intervenham e produzam, 
através da concessão de licenças não 
exclusivas gratuitas ou acessíveis, que incluam 
direitos de exportação da sua produção para 
países de rendimento médio e baixo sem 
capacidade de produção própria.

COVID-19: Origens e impacto
COVID-19, abreviatura de Coronavirus Disease 
– 2019, é o nome dado pela OMS à doença 
causada pelo vírus SRA-CoV-21 que surgiu no 
final de 2019 em Wuhan, China. A maioria 
dos casos de COVID são ligeiros ou mesmo 
assintomáticos. As melhores estimativas são 
que aproximadamente 5% do número total 
de casos de COVID diagnosticados se tornam 
“críticos”, o que significa que avançam para um 
estado de risco de vida. Estima-se que a morte 
ocorra em até metade dos casos críticos. Nota: 
A experiência com a COVID e os dados sobre 
infecções são muito limitados até à data, pelo 
que estas estimativas devem ser consideradas 
como preliminares.) 

As investigações baseadas no surto de Wuhan 
em Janeiro e Fevereiro de 2020 sugerem que 
as pessoas idosas (especialmente as com mais 
de 70 anos) são particularmente vulneráveis a 
infecções graves. Embora isto pareça continuar 
a ser verdade nos surtos noutros locais, 
observações recentes na Europa e na América 
do Norte indicam que os jovens e os homens 
podem estar a desenvolver casos graves a 
um ritmo mais elevado do que o observado 
em Wuhan. A COVID-19 também representa 
uma ameaça particular para as pessoas com 
doenças subjacentes que afectam o sistema 
imunitário e para as pessoas com asma, entre 
outras doenças.

O resultado dos casos COVID que avançam 
para uma fase crítica, e a prevenção de casos 
graves de avançar para uma fase crítica, pode 
muitas vezes depender da disponibilidade de 
cuidados de saúde adequados. 

Propagação 

Existe um elevado grau de certeza de que 
o SRA-CoV-2 (doravante CoV-2) se propaga 
principalmente através de gotículas 
respiratórias.2 Estas são geradas quando uma 
pessoa infectada tosse, ou limpa a garganta, 
fazendo com que partículas muito pequenas 
de líquido que contêm o vírus voem pela boca 
ou pelo nariz para o ar. Estas partículas podem 
ser inaladas por pessoas próximas enquanto 
estiverem suspensas no ar (alguns minutos 
ou mais) ou podem aterrar em superfícies 
próximas. O tempo de suspensão de uma 
partícula no ar depende do seu tamanho e do 
ar à sua volta. 

As gotículas que aterram em superfícies 
podem conter o vírus e permanecer viáveis 
durante horas ou mesmo dias; as estimativas 
dos tempos máximos típicos de sobrevivência 
variam. Os depósitos de vírus nas superfícies 
podem infectar novas pessoas ao serem 

1.  Totalmente escrito, o nome do vírus é Síndrome respiratória aguda severa - coronavírus - 2. Este nome foi atribuído porque o vírus causa uma doença 
pulmo-nar que frequentemente se assemelha à doença SRA, que é causada pela SRA-Cov-1, o coronavírus que surgiu em Guangdong, China, em 2003..

2.  Outros meios poderiam incluir a passagem directa de muco ou saliva de uma pessoa infectada, por exemplo, apertando as mãos a uma pessoa infectada 
que limpou recentemente a boca ou o nariz.
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apanhados nas mãos e depois transportados 
para o nariz ou boca; desta forma, os depósitos 
também podem ser espalhados de pessoa para 
pessoa.

Observações e teorias muito recentes (ainda 
não confirmadas) colocam dois pontos 
adicionais sobre a propagação do vírus, que 
merecem ser tomados em consideração. 
Em primeiro lugar, os funcionários dos EUA 
parecem cada vez mais convencidos de que 
existem mais portadores assintomáticos do 
vírus do que os anteriormente reconhecidos 
e que os portadores assintomáticos 
podem ser responsáveis por grande parte 
da propagação do vírus. (Esta observação 
sublinha a importância do distanciamento 
social de todos – mesmo daqueles que 
se sentem saudáveis – e de testes mais 
rigorosos, que provem ou refutam a teoria). 

Em segundo lugar, alguns cientistas acreditam 
que o vírus pode, em alguns casos, ser 
transmissível por aerossol, o que significa 
que pode deixar os pulmões sem um evento 

eruptivo, como uma tosse; pode, portanto, ser 
disseminado através da simples respiração 
perto de uma pessoa infectada. De acordo com 
esta teoria, o vírus pode viajar em gotículas 
mais pequenas que permanecem mais tempo 
no ar. Esta teoria é apenas uma teoria, mas 
pode ter influenciado a recente recomendação 
oficial dos EUA de que as pessoas usem uma 
máscara sempre que se encontrem em público.

Equipamento e tratamento

Na Europa e na América do Norte, a escassez 
de equipamentos de protecção individual (EPI) 
continua a ser grave. Máscaras, batas, escudos 
e outros materiais são escassos em muitos 
hospitais americanos e europeus e acabaram 
mesmo por se esgotar em alguns locais. 
Muitos prestadores de cuidados de saúde, 
mesmo em países ricos, estão a confeccionar 
vestuário de protecção caseiro. 

Além disso, há agora notícias generalizadas de 
que existe uma concorrência feroz entre países, 
e mesmo entre regiões dentro dos países, para 
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adquirir novos estoques de abastecimento. A 
Alemanha e o Canadá, por exemplo, acusaram 
os EUA de desviar remessas da China de EPI 
pagos por entidades alemãs e canadianas. Os 
EUA também ordenaram brevemente uma 
paragem total das exportações de respiradores 
N95 para outros países das Américas, embora a 
proibição tenha sido parcialmente flexibilizada 
pouco tempo depois. E os preços estão 
também a subir em flecha, à medida que os 
grupos tentam superar uns aos outros pela 
insuficiência dos fornecimentos.

Os países em desenvolvimento, especialmente 
os países menos desenvolvidos, serão ainda 
mais afectados pelos graves problemas na 
aquisição de EPI que têm sido encontrados 
pelos países desenvolvidos do Norte. 
A escassez e as condições económicas 
significarão que os prestadores de cuidados de 
saúde nos países em desenvolvimento correrão 
mais riscos de contrair a COVID do que os seus 
homólogos nos países desenvolvidos. 

Do mesmo modo, o complexo e dispendioso 
equipamento hospitalar e as infra-estruturas 
de cuidados intensivos utilizados para tratar 
casos críticos no Norte podem ser escassos 
ou inexistentes na maioria dos países 
africanos. Os ventiladores - máquinas que 
insuflam oxigénio nos pulmões doentes e 
mantêm um doente vivo enquanto o seu 
corpo luta contra a doença - e o pessoal 
formado para os operar não estará disponível 
em muitos casos. O oxigénio engarrafado, 
para auxiliar a respiração de pessoas com 
pulmões doentes, será muito procurado. Os 
aparelhos de diagnóstico e tratamento, tais 
como imagiologia (utilizando, por exemplo, 
TAC) e oxímetros, bem como salas de pressão 
negativa, equipamento de monitorização 
e outras instalações (por exemplo, testes 
laboratoriais) são também muito escassos nos 
países africanos.

Em casos críticos, existe uma ligação clara 
entre sobrevivência e acesso a medicina e 
instalações tecnologicamente sofisticadas 
- embora mesmo em contextos de cuidados 
de saúde muito desenvolvidos, uma grande 
percentagem de pessoas que chegam à 
fase de necessidade de ventilação mecânica 

morre. Devido à falta de acesso à tecnologia 
e ao equipamento utilizados no Norte para 
tratar, por vezes com êxito, as infecções mais 
agressivas, nos países em desenvolvimento 
uma maior proporção de pessoas criticamente 
infectadas pode morrer. 

Pensa-se que cerca de 5% das infecções 
diagnosticadas se tornam casos críticos, 
embora o número não tenha sido firmemente 
estabelecido, e é inferior para as infecções 
em geral (uma vez que muitas infecções 
não são diagnosticadas). Até à data, dos 
casos críticos, talvez metade ou, em cenários 
mais optimistas, três quartos sobrevivem. É 
impossível ser mais específico neste momento 
da pandemia. Infelizmente, pode acontecer 
que a situação amplamente divulgada em 
Guayaquil, Equador - onde os hospitais 
ficaram sobrecarregados em finais de Março e 
princípios de Abril de 2020 e muitos morreram 
em casa, e onde até os serviços mortuários se 
avariaram - possa desabrochar noutros locais.

Origens   

Existem centenas de coronavírus conhecidos 
que infectam diferentes espécies de 
mamíferos. Pelo menos sete infectam seres 
humanos. Destes, quatro causam apenas 
doenças leves que se assemelham a uma 
constipação comum, e três podem ser muito 
mais graves e ameaçadoras para a vida: são 
o SARS-CoV-1, o coronavírus da síndrome 
respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV) e, 
claro, o CoV-2. 

Ninguém sabe ao certo como é que a CoV-2 
veio a existir. O pensamento mais razoável é 
que ele começou como um vírus que infectou 
morcegos (ou outra espécie selvagem). O 
vírus morcego, é teorizado, depois infectou 
outra espécie de mamífero, onde sofreu 
uma mutação. A(s) mutação(ões) permitiu 
que o vírus infectasse seres humanos. O 
outro mamífero pode ter sido um animal 
domesticado ou uma espécie selvagem que foi 
trazido para Wuhan para venda, onde o vírus 
infectou depois o ser humano.

Circularam na Internet teorias de que o vírus 
é de origem humana. No Ocidente, as teorias 
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costumam observar que pelo menos um, e 
talvez dois, laboratórios de investigação de 
alta contenção em Wuhan manipulavam 
- e possivelmente engenharia genética - 
coronavírus perigosos em 2019. Possibilitam 
que possa ter havido uma fuga acidental que 
acabou por resultar na pandemia. Outra teoria, 
favorecida na China, observa que uma equipa 
desportiva militar americana estava em 
Wuhan na altura do início do surto e, talvez, 
o vírus (provocado pelo homem) tenha sido 
introduzido pela equipa. 

Nenhuma destas teorias é susceptível de ser 
verdadeira. É extremamente improvável que 
os EUA decidam atacar a China com um vírus 
indiscriminado que o seu próprio sistema 
de saúde é incapaz de tratar eficazmente. 
Uma tal decisão teria sido “suicida”, dado o 
forte potencial do vírus para infectar os EUA 
e os seus aliados - como, de facto, aconteceu. 
Do mesmo modo, os argumentos a favor de 
uma fuga de informação laboratorial são 
indocumentados e pouco convincentes. Se 
os governos ocidentais, em particular os 
EUA, possuíssem fortes indícios de que a 
CoV-2 veio de um acidente de laboratório de 
Wuhan, parece bastante provável que Donald 
Trump anunciasse as conclusões num ataque 
verbal televisivo contra a China. Qualquer 
possibilidade de fuga do laboratório - por 
muito remota que seja - será objecto de uma 
análise mais atenta após os subsídios de 
emergência imediatos. A principal prioridade 
agora é a prevenção de novas infecções e o 
tratamento das vítimas. 

Relação com a justiça social e 
ambiental

É muito provável que a origem da CoV-2 possa 
ser atribuída a inimigos que os movimentos 
sociais já conhecem: populações urbanizadas 
em crescimento, destruição de ecossistemas, 
perda de habitat e de biodiversidade, alteração 
do uso do solo em resultado da urbanização, 
agricultura industrial e, possivelmente, 
alterações climáticas. As cidades densamente 
povoadas podem ser responsabilizadas no 
sentido em que o acondicionamento de tantos 
seres humanos em espaços apertados em 
cidades como Wuhan ou Nova Iorque cria 

enormes oportunidades para a transmissão do 
vírus. A perda de habitat e de biodiversidade 
entra em jogo à medida que os aglomerados 
urbanos se chocam com os ecossistemas 
naturais, e os danos e a destruição resultantes 
agitam um caldeirão de micróbios que se 
misturam com os animais de novas formas à 
medida que as populações são alteradas e o 
habitat é comprimido ou comprometido. Além 
disso, a introdução de métodos de criação de 
animais em fábricas pode criar condições que 
favorecem o desenvolvimento de doenças 
zoonóticas.  Por último, as alterações climáticas 
podem também, em última análise, ter 
desempenhado um papel importante, através 
dos seus próprios impactos nos habitats, nos 
animais hospedeiros e nos próprios micróbios, 
que podem alterar a sua infecciosidade 
e virulência à medida que os seus nichos 
ecológicos são alterados pelas alterações 
climáticas.

Assim, no panorama geral, algumas das 
questões em que muitos movimentos sociais 
trabalharam tão arduamente durante muitos 
anos são também as que ajudam a proteger 
contra o aparecimento de novos vírus e, se o 
fizerem, a evitar que se tornem pandemias. 
Nas zonas rurais, estas incluem a promoção 
da agroecologia e da soberania alimentar, 
a conservação da biodiversidade e de 
ecossistemas intactos e a criação e protecção 
de meios de subsistência que funcionam em 
congruência com a natureza, e não contra 
ela. E, nas cidades, estas questões incluem 
a promoção do fornecimento de condições 
de vida saudáveis: água potável, habitação 
suficiente, alimentação saudável e acessível, e 
acesso aos cuidados de saúde.

Num relance, as ligações entre a pandemia 
da COVID-19 e as alterações climáticas, a 
agroecologia ou as políticas de habitação 
urbana podem parecer bastante remotas. 
Mas a realidade é que o trabalho relacionado 
com todas estas questões e com questões 
mais vastas, empreendido por movimentos 
orientados para a justiça social e organizações 
não governamentais, tem muitas vezes como 
objectivo abordar as condições subjacentes 
que permitem o surgimento de epidemias e o 
seu aumento para pandemias.
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Tratamentos para a COVID-19
O sistema internacional de investigação 
biomédica – público e privado – nunca esteve 
sob maior pressão para produzir rapidamente 
tratamentos para uma doença infecciosa. Na 
altura da última crise global de saúde pública 
de magnitude semelhante, a pandemia de 
gripe de 1918, os medicamentos antivirais 
eficazes e, de um modo geral, as vacinas, 
estavam fora do alcance da ciência. Mais 
recentemente, a epidemia da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) 
experimentou o sistema, mas apesar do seu 
terrível número nunca chegou a chamar a sua 
atenção porque o vírus da imunodeficiência 
humana (VIH) transmite muito menos 
rapidamente do que o CoV-2. Do mesmo 
modo, os surtos de Ébola na África Ocidental 
e Central tiveram consequências horríveis a 
nível regional e local, mas nunca chegaram a 
um ponto – embora o surto da África Ocidental 
quase o tenha feito – em que não pudessem 
ser eliminados a nível local através de várias 

técnicas de saúde pública. (Também o  
Ébola não parece ser tão transmissível como  
a CoV-2).

No momento em que escrevemos, há dezenas 
de esforços para medicamentos antivirais, 
quase três dúzias de tratamentos de 
anticorpos contra a COVID ou os seus sintomas 
e mais de 50 vacinas candidatas que estão 
alegadamente a ser avaliadas para utilização 
contra a COVID-19. Há pouca informação 
disponível sobre muitos deles, embora haja 
mais conhecimentos sobre alguns, incluindo 
o remdesivir, o medicamento antiviral que, 
actualmente, é considerado mais eficaz contra 
o vírus.

Nenhum destes medicamentos e vacinas  
se revelou eficaz a partir do início de Abril  
de 2020.
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Regulamentação de um sistema sob 
pressão

Apesar da urgência de introduzir os 
tratamentos no mercado e da pressão sobre 
as autoridades reguladoras para que se 
façam cortes, é importante compreender 
que há razões que levam tempo até que 
os medicamentos sejam distribuídos. As 
entidades reguladoras precisam ter a certeza 
de que os medicamentos são seguros e 
eficazes antes de os aprovarem, mesmo em 
circunstâncias difíceis, o que exige testes 
rigorosos e demorados. A aprovação de 
um tratamento que não funciona, ou que 
prejudica os receptores, pode ter um impacto 
devastador na moral pública, podendo mesmo 
ameaçar governos inteiros.

Há uma história que está subjacente aos 
requisitos rigorosos. Um exemplo famoso 
é o “Cutter Incident” dos anos 50, quando 
uma empresa americana de vacinas, 
apressando-se a comercializar uma nova 
vacina contra a poliomielite, teve o seu 
sistema de produção aprovado pela US 
Food and Drug Administration. A empresa 
divulgou a sua vacina ao público antes de 
perceber que, devido a um erro de fabrico, 
o vírus da vacina inactivado de forma 
inadequada estava a causar poliomielite em 
crianças que a receberam. Também foram 
notórias as aprovações europeias e de outras 
regulamentações do final dos anos 50 da 
talidomida da droga alemã, cuja utilização 
incluía o tratamento dos enjoos matinais 
durante a gravidez. A talidomida teve como 
resultado o nascimento de cerca de 10 000 
crianças com focomelia, a deformação ou 
ausência de membros. Em resultado destes e 
de outros casos, os organismos reguladores 
são extremamente cuidadosos com os novos 
medicamentos e vacinas.

Manchetes enganosas

Exageros de empresas (e por vezes 
académicos) e mal-entendidos de repórteres 
dão origem a percepções erradas do público 
sobre o processo necessário para que um 
medicamento passe de uma ideia para uma 

pílula ou injecção aprovada. Por exemplo, 
recentemente, as manchetes têm vindo a 
dar a volta ao mundo várias vezes que “uma 
vacina COVID foi descoberta”, ou algo nesse 
sentido. Relatórios mais precisos diriam 
algo bem diferente. Pode dizer-se que uma 
vacina candidata contra a CoV-2 que uma 
empresa ou laboratório pensa ter uma 
hipótese de ser segura e bem sucedida foi 
concebida num computador, ou “impressa” 
por um sintetizador genético. E que a vacina 
candidata é o início de uma longa série de 
testes, primeiro em placas de Petri, depois 
em roedores, e depois, eventualmente, em 
pequenos números de seres humanos. Todos 
eles devem ser completados com sucesso 
antes de a vacina candidata se tornar uma 
vacina real. 

Em circunstâncias normais, os testes e a 
aprovação levam vários anos e, mesmo com 
a emergência da COVID, os reguladores nos 
EUA e na Europa ainda estimam que serão 
necessários 18 meses ou mais até que uma 
vacina seja aprovada (ou seja, talvez em 
meados de 2021, embora haja esforços para a 
tornar mais rápida).

Para os medicamentos antivirais e outros 
relacionados com a COVID – por oposição às 
vacinas – a situação é semelhante, mas há 
razões para ser um pouco mais optimista. 
Alguns antivíricos em estudo para a COVID 
foram desenvolvidos para outras doenças, 
e alguns já foram testados ou utilizados 
em humanos. Embora os testes humanos 
anteriores não demonstrem que estes 
medicamentos são eficazes contra a CoV-2, 
terão estabelecido o perfil de segurança destes 
medicamentos no ser humano, o que constitui 
um grande passo em frente e encurta o prazo 
para a aprovação do medicamento para uso 
generalizado contra a COVID.

No entanto, os anúncios de que certos 
medicamentos eram eficazes numa placa de 
Petri contra as células infectadas, ou quando 
eram utilizados experimentalmente em 
pequenas coortes de doentes com COVID 
em circunstâncias pouco controladas, devem 
ser feitos com cautela. Tais provas são muito 
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mais fracas e muito diferentes dos estudos 
rigorosos e normalmente duplo-cegos que 
são normalmente necessários para provar 
a eficácia dos medicamentos. Assim, tal 
como no caso das vacinas, a comunicação de 
informações sobre medicamentos antivirais 
pode ser enganadora.

Em qualquer caso, qualquer medicamento 
antiviral que se revele seguro e eficaz só estará 
muito provavelmente disponível para pessoas 
com doenças moderadas a graves. Assim, 
embora a disponibilidade de um medicamento 
diminua a gravidade das infecções e ajude 
algumas pessoas a sobreviver, não há nada 
que impeça novas infecções e ponha fim à 
pandemia como um todo, excepto uma vacina.

Uma revisão dos tratamentos 
possíveis  

O resto do presente documento fornece uma 
visão geral de alguns dos medicamentos 
e vacinas em estudo para utilização 
contra a CoV-2. Os tratamentos são 
repartidos em quatro categorias gerais:

1. Medicamentos antivirais
2. Medicamentos adicionais
3. Anticorpos que tem como alvo a CoV-2
4. Vacinas

1. Medicamentos antivirais
Remdesivir é actualmente considerado o 
principal medicamento antiviral candidato 
para tratar casos graves de COVID e, em vários 
casos em que indivíduos gravemente doentes 
receberam o medicamento sob aprovação 
especial de “uso compassivo”, foram relatados 
resultados positivos. 

Remdesivir é um medicamento administrado 
por via intravenosa que pertence à empresa 
farmacêutica americana Gilead. Remdesivir 
fazia parte de um grupo de compostos criados 
pela empresa como potenciais medicamentos, 
aparentemente para a hepatite C. Esses 
compostos foram enviados para o exército 

americano para fazerem parte de um 
programa de rastreio de novos medicamentos 
para o Ébola. Há vários anos, os cientistas 
do exército americano descobriram que o 
remdesivir era potencialmente eficaz contra 
o Ébola. Em 2018-19, fez parte de um ensaio 
humano em grande escala na República 
Democrática do Congo. No final, o remdesivir 
não foi eficaz contra o Ébola mas, em paralelo, 
foram realizados estudos preliminares (in 
vitro) do medicamento contra os coronavírus. 
Numa fase inicial da actual pandemia, médicos 
chineses e norte-americanos começaram a 
experimentar o remdesivir contra a COVID com 
resultados aparentemente positivos. A OMS 
e outros citaram publicamente o potencial 
do medicamento e estão em curso ensaios 
clínicos.3 

A Gilead é uma empresa que não goza de boa 
reputação entre os defensores de um acesso 
mais acessível aos medicamentos. Talvez 
indicativo do enfoque da Gilead nos lucros, no 
início de Março de 2020, a Gilead apressou-se 
a apresentar um pedido de remdesivir para 
ser considerada um “medicamento órfão” nos 
EUA, uma designação para medicamentos que 
tratam doenças raras, o que oferece grandes 
incentivos fiscais à empresa. (Menos de 100 
000 americanos tinham, na altura, sido 
diagnosticados com a COVID, o que, aos olhos 
da lei, a tornava – por apenas mais alguns 
dias – tecnicamente “rara”). Num alvoroço 
subsequente, organizações da sociedade civil 
alegaram que Gilead estava a distorcer sem 
vergonha a intenção da lei e, numa agradável 
surpresa, a empresa anunciou que iria 
abandonar a reivindicação dos medicamentos 
órfãos. 

Actualmente, os fornecimentos de remendes 
são extremamente limitados. O medicamento 
está actualmente a ser testado na Ásia, na 
Europa e nas Américas e faz parte do ensaio 
“Solidariedade” da OMS sobre medicamentos 
da COVID. Está a ser testado tanto em casos de 
doenças graves como moderadas.

3.  Os ensaios clínicos registados nos Estados Unidos, que incluem a maioria dos ensaios clínicos de medicamentos e vacinas COVID, podem ser revistos em 
http://clinicaltrials.gov
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Remdesivir recebeu muito mais de 100 milhões 
de dólares de apoio público do Governo dos 
EUA durante o seu desenvolvimento, mas os 
direitos de patente residem exclusivamente 
em Gilead. Até agora, a empresa tem resistido 
aos apelos para que ceda os seus direitos, à luz 
da pandemia, embora admita abertamente 
que não é capaz de produzir o suficiente para o 
mundo. Em vez disso, a Gilead anunciou que irá 
doar parte do medicamento e está a negociar 
com potenciais produtores de outros países 
(sob licença). A doação de Gilead é descrita 
como “mais de 1 milhão de doses individuais”, 
o que não é suficiente para tratar um milhão 
de pessoas, mas sim, o suficiente para cerca 
de 140 000, uma vez que o regime típico é que 
cada paciente tome um curso de sete doses 
intravenosas.

De acordo com os dados reunidos pela 
MedsPal,4 remdesivir is extensively patented 
in Africa (see Figure 1). está amplamente 
patenteado em África (ver figura 1). Em 
quase todos os países africanos onde foram 
concedidas patentes de Gilead remdesivir, estas 
não expirarão até, pelo menos, 2029. No Egipto 
(mais ligeiramente sombreado), o pedido de 
patente do remdesivir está pendente.

Figura 1. Países em África onde Gilead concedeu 
patentes para remdesivir

Fonte: https://www.medspal.org

Favipiravir  (nome comercial Avigan), uma 
droga desenvolvida pelo Japão, propriedade da 
Fujifilm, está também a ser considerada por 
alguns países para utilização contra a COVID. 
Os primeiros relatórios da China sugerem 
que o favipiravir pode reduzir a duração e a 
intensidade das infecções moderadamente 
graves. O Favirpiravir é um medicamento oral 
e está aprovado no Japão para tratamento da 
gripe. Estão em curso ensaios de favipiravir na 
China e na Tailândia.

Em muitas jurisdições, as patentes de 
favipiravir expiraram. Segundo o MedsPal, 
a última patente de favipiravir permanente 
em África (na África do Sul) expirou em 11 
de Março deste ano. Um pedido de patente 
está pendente no Egipto, mas parece ter 
estado inactivo durante vários anos, tendo 
provavelmente caducado. Do mesmo modo, 
porém, as patentes de algumas formulações 
de favipiravir permanecem válidas em vários 
grandes países em desenvolvimento de outras 

4.   Ver: https://www.medspal.org Nota: a Medspal concentra-se nos países de rendimento baixo e médio e não regista patentes nos paí-ses desenvolvidos, 
pelo que a ausência de cor em alguns países europeus e do Médio Oriente parcialmente representados na Figura 1 não signifi-ca que não exista uma 
patente nesses países.



12    AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY COVI D- 19 : AC ESSO À MEDIC I NA E IMPLICAÇÕES PARA A ÁFR ICA

regiões, incluindo Brasil, Indonésia, México, 
Filipinas, Tailândia e Vietname.

O medicamento combinado lopinavir/
ritonavir (designação comercial Kaletra) é 
um medicamento contra o VIH fabricado 
pela empresa americana AbbVie. Abreviado 
para LPV/r, o medicamento funciona inibindo 
uma enzima utilizada na montagem do 
vírus VIH. As primeiras observações da 
China sugerem que pode ter um efeito 
semelhante no CoV-2. Dados mais recentes 
não são tão encorajadores como sugerem 
que o medicamento tem um impacto menor 
nos resultados da infecção. O LPV/r está 
actualmente a ser ensaiado na Ásia e na 
Europa contra a COVID. 

Existem várias patentes diferentes aplicáveis 
ao VPC/r, incluindo patentes concedidas em 
África. Mas muitas delas já expiraram ou 
estão prestes a expirar. Como a AbbVie entrou 
no centro das atenções da sociedade civil 
preocupada com o acesso aos medicamentos 
da COVID, numa acção invulgar, a empresa 
anunciou antecipadamente que não irá 
exercer os seus restantes direitos de patente 
sobre o medicamento. Isto significa que os 
fabricantes anteriormente licenciados e os 
novos fabricantes de genéricos são livres de 
fabricar o composto para os pacientes da 
COVID. Infelizmente, porém, é incerto se o 
medicamento é eficaz.

Em ensaios mais limitados, ritonavir e/ou 
lopinavir estão a ser utilizados em combinação 
com medicamentos de interferão. Os 
interferões são uma família de fármacos que 
estimulam a resposta do sistema imunitário 
aos vírus. Uma combinação de interferon-b/
LPV/r já estava agendada para ensaio na 
Arábia Saudita para tratamento do MERS-CoV 
(um “primo” do coronavírus CoV-2) e também 
faz parte do ensaio do Solidariedade CoV-2 

da OMS. E na China, o interferon-a está a 
ser ensaiado com lopinavir e ebastina, um 
medicamento anti-histamínico. 

A utilização de interferões no tratamento do 
CoV-2, no entanto, pode ser arriscada porque 
pode causar uma resposta auto-imune. Essa 
resposta pode, com efeito, agravar os danos da 
batalha no interior do corpo das vítimas entre 
a Cov-2 e os esforços do sistema imunitário 
para a eliminar.

Darunavir/cobicistat (nome comercial 
Prezcobix) é outra combinação de 
medicamentos anti-VIH que está a ser testada 
para tratar a COVID. O medicamento combina 
um inibidor enzimático (darunavir) com 
um inibidor do gene humano que quebra 
o darunavir (cobicistat), permitindo que o 
medicamento permaneça activo no organismo 
por mais tempo. O fabricante, a divisão 
Janssen da Johnson & Johnson (J&J), advertiu 
que não tem informações que sugiram que o 
medicamento irá funcionar para parar o CoV-2. 
No entanto, estão em curso ensaios na China, 
na Tailândia e em Espanha. 

Tal como a LPV/r, a PI em torno do darunavir/
cobicistato é complexa, com patentes 
que abrangem os dois medicamentos 
componentes individualmente e em 
combinação. No entanto, a J&J tem uma 
política de não aplicar as patentes do 
darunavir “na África Subsariana e nos países 
menos desenvolvidos”,5 e de não aplicar 
patentes para o uso pediátrico do darunavir 
em todos os países de rendimento baixo e 
médio.

Tal como o LPV/r, porém, a utilidade do 
darunavir/cobicistato contra a infecção por 
COVID continuará a não ser clara até que os 
ensaios gerem mais dados.

5.  De acordo com os dados do MedsPal, o compromisso aplica-se aos seguintes países: Afeganistão, Angola, Bangladesh, Benim, Butão, Botsuana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboja, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Comores, República Democrática do Congo, República Democrática 
de Timor-Leste, Costa do Marfim, Jibuti, Guiné Equatorial, Eritreia, Eswatini, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Quénia, Quiribati, 
República Democrática Popular do Laos, Lesoto, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícia, Moçambi-que, Mianmar, Namíbia, Nepal, Níger, 
Nigéria, República do Congo, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, 
República Togolesa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Sara Ocidental, Iémen, Zâmbia, Zimbabué.



    AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY COVI D- 19 : AC ESSO À MEDIC I NA E IMPLICAÇÕES PARA A ÁFR ICA     13

Umifenovir (nome comercial Aribdol), é um 
medicamento russo contra a gripe de venda 
livre que é vendido na Rússia e na China. Os 
investigadores chineses testaram-no contra 
o favipiravir em infecções moderadas pela 
COVID, com resultados pouco encorajadores.

A hidrocloroquina e a cloroquina são dois 
medicamentos antipalúdicos mais antigos 
que têm recebido uma atenção excessiva 
em relação à COVID devido à sua aprovação 
pública repetida por Donald Trump. Muitos 
especialistas em saúde não partilham do 
entusiasmo de Trump, mas os medicamentos 
estão a ser experimentados em vários locais. 
Os medicamentos funcionam alterando o pH 
em partes da célula que os vírus precisam de 
reproduzir, o que pode reduzir a replicação 
viral. Embora nenhum dos dois medicamentos 

pareça ser um candidato provável capaz de 
inverter os casos críticos, é possível que os 
medicamentos possam retardar a progressão 
da doença para estados mais graves. 

Estão em curso numerosos ensaios, 
frequentemente combinados com a 
azitromicina, um medicamento antibiótico 
mais antigo por vezes utilizado para a 
pneumonia (bacteriana). Embora seja 
estranho utilizar um antibiótico que visa 
as bactérias nas infecções virais, pensa-se 
que a azitromicina pode inibir a secreção 
de muco nos pulmões. Foram levantadas 
preocupações sobre os efeitos cardíacos e 
outros efeitos secundários, bem como o desvio 
de fornecimentos de pacientes que necessitam 
deles para outras utilizações. Nenhum dos três 
medicamentos está sob protecção de patente.

6.  Adaptado do COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker, uma compilação de informação de código aberto preparada pelo Milken Institute. URL: https://
milkeninstitute.org/covid-19-tracker

Medicamento Empresa Notas (Outras utilizações, locais de ensaio)

Galidesvir BioCryst (EUA) Um medicamento experimental para a febre amarela. 
Pré-clínico (ainda não testado em humanos).

Danoprevir, ritonavir, interferon Ascletis (China) O Danoprevir é um medicamento contra a hepatite C 
na China. Um pequeno ensaio não-periódico realizado 
por autores empregados pela Ascletis concluiu que a 
combinação pode ser eficaz.

ASC09  em combinação Ascletis (China) O ASC09, um medicamento experimental para o VIH, 
está a ser testado em várias combinações com outros 
medicamentos em hospitais chineses.

Emtricitabine/tenofovir 
(designação comercial: Truvada)

Gilead (EUA) Medicamento contra o VIH a ser testado na China.

Baloxavir carboxyl 
(designação comercial: Xofluza)

Roche (Suíça) Medicamento contra a gripe que está a ser testado na 
China.

“Vicromax” BioSig (EUA) Parece ser um medicamento candidato à hepatite 
comprado da Trek Therapeutics, supostamente de 
segurança testada para outras indicações.

ISR-50 ISR (Suécia) Preclínica.

Oseltamivir
(designação comercial: Tamiflu)

Roche (Suíça) A ser ensaiado na China.

Tabela 1. Outros testes de medicamentos COVID recentes e em curso seleccionados6 

Fonte: Tratamento e Rastreador de Vacinas COVID-19
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2. Medicamentos adicionais
O surto de pacientes com COVID irá colocar 
em evidência o fornecimento farmacêutico 
de todos os tipos de medicamentos, desde 
os analgésicos simples e familiares até 
aos medicamentos receitados para aliviar 
os sintomas dos pacientes no hospital, 
e os anestésicos utilizados para facilitar 
procedimentos como a intubação – onde os 
ventiladores estão disponíveis. Muitos destes 
artigos não estão protegidos por patente 
(por exemplo, aspirina ou paracetamol) mas 
podem, no entanto, não estar disponíveis nas 
quantidades que são subitamente solicitadas. 
Do mesmo modo, para além dos EPI, itens 
como o oxigénio engarrafado – utilizado para 
auxiliar a respiração – terão uma procura 
invulgarmente elevada.

Os analgésicos simples, como o paracetamol e 
a aspirina, podem tornar-se escassos, uma vez 
que são procurados mesmo por quem sofre de 
casos ligeiros. Os países que importam o seu 
fornecimento de tais medicamentos básicos 
podem ser particularmente vulneráveis à 
escassez e os países produtores reservam o seu 
abastecimento para si próprios.

Em alguns países, os sedativos e os anestésicos 
hospitalares são muito raros. Por exemplo, 
quando existem ventiladores mecânicos, 
os pacientes são normalmente colocados 
sob forte sedação durante o tempo em que 
permanecem entubados, que pode ser de 
vários dias. O fornecimento de medicamentos 
dilatadores brônquicos (por exemplo, 
albuterol), que são de importância crítica para 
os asmáticos, pode ficar sob stress, uma vez 
que os médicos os utilizam para tentar abrir as 
vias respiratórias dos doentes com COVID.

Tratamento da tempestade de citocinas
Em alguns pacientes críticos da COVID o 
sistema imunitário reage tão fortemente à 
infecção que começa a danificar o próprio 
corpo num processo chamado síndrome 

de libertação de citocinas, ou “tempestade 
de citocinas”. As citocinas desempenham 
normalmente um papel na direcção da 
resposta imunitária, mas quando são 
produzidas em excesso e aparecem em 
quantidades e lugares no corpo onde não são 
necessárias, os doentes podem sofrer uma 
inflamação generalizada que leva a danos nos 
órgãos, a dificuldades adicionais na respiração 
e, eventualmente, até à morte. 

Actualmente, existe uma incerteza sobre 
quais os medicamentos anti-inflamatórios 
mais úteis para a tempestade de citocinas 
relacionada com a COVID. Uma classe de anti-
inflamatórios em estudo é a administração 
intravenosa de anticorpos monoclonais 
biológicos chamados inibidores da 
interleucina-6 (IL-6). Desenvolvidos para tratar 
a artrite reumatóide, os inibidores da IL-6 
podem controlar as tempestades de citocinas 
em pacientes com COVID, dando às vítimas 
com mau prognóstico uma melhor chance 
de sobrevivência. Um risco associado aos 
inibidores da IL-6, porém, é que ao “recusar” o 
sistema imunológico, eles podem aumentar a 
chance de infecções secundárias.

Os inibidores da IL-6 tocilizumab (Roche) e 
sarilumab (Regeneron/Sanofi) foram ambos 
aprovados para o tratamento da artrite 
reumatóide. Os anticorpos monoclonais são 
medicamentos caros de produzir.7 Embora a 
sua patente nos EUA tenha expirado em 2015, 
nos países de rendimento médio, estimava-se 
que um curso de tocilizumab custaria 400-
800 dólares americanos antes da pandemia. 
O sarilumabe é um medicamento novo, com 
patentes concedidas e pendentes em muitos 
países. Em 2017, a Sanofi e o Regeneron 
ofereceram-se para vender o medicamento 
ao sistema de saúde público canadiano a 
CDN $700 por seringa pré-cheia (150 ou 200 
ml). Estes preços, e a provável dificuldade 
de abastecimento, podem tornar estes 
medicamentos difíceis de adquirir e de utilizar 

7.   A produção de anticorpos monoclonais requer células geneticamente modificadas para produzir o medicamento (um “banco de célu-las”), juntamente 
com sistemas de biorreator e purificação aperfeiçoados. Estes sistemas constituem um importante obstáculo ao aparecimento de concorrentes 
genéricos (biosimilares).
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em África. Ambos os medicamentos estão a ser 
ensaiados na Europa e nos EUA (com ensaios 
de tocilizumab também em curso na China).

xistem outras possibilidades, também não 
comprovadas, de tratar a tempestade de 
citocinas. Um grupo de medicamentos orais 
chamados inibidores JAK, que visam um 
grupo de citocinas chamado Janus kinases 
(JAK), foram aprovados para uso na artrite 
reumatóide e em algumas outras condições. 
Estas incluem o tofacitinibe (Pfizer) e o 
baricitinibe (Lilly), que são medicamentos para 
a artrite reumatóide, bem como o ruxolitinibe 
(Incyte), que são utilizados principalmente 
no tratamento de uma forma de cancro do 
sangue. Os três parecem permanecer sob 
patente no Norte. Um ensaio de tofacitinibe 
está a começar em Itália, os ensaios de 
baricitinibe estão a começar nos EUA, Canadá 
e Itália, e o ruxolitinibe será testado no México, 
Alemanha e Canadá. 

Outro medicamento anti-inflamatório em 
estudo é o anakinra (Sobi, Suécia). O anakinra 

é um antago-nista interleucina-1 que foi 
desenvolvido para a Doença Inflamatória 
Neonatal (NOMID). É também utilizado para a 
artrite reumatóide. Estão em curso ensaios em 
Itália, Grécia, Bélgica e Austrália. O Anakinra é 
um novo medicamento sob patente.

All Todos estes medicamentos anti-
inflamatórios para uso contra a tempestade 
de citocinas relacionada com a COVID são 
relativamente novos e provavelmente não 
são utilizados com frequência em muitos 
países africanos. Alguns também têm de 
ser administrados por via intravenosa, 
essencialmente para tratamento num hospital 
ou clínica, caso se prove a sua utilidade e 
disponibilidade.

3. Terapias de anticorpos
A estratégia fundamental das terapias de 
anticorpos é pegar nos anticorpos que provêm 
de um sobrevivente de uma doença, aqueles 
que visam o CoV-2, e introduzi-los no corpo 
de outra vítima, onde (esperemos) ajudam a 
combater a doença. 
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A forma mais simples de terapia de anticorpos 
é a chamada terapia de plasma convalescente. 
Nela, o sangue é retirado de um paciente 
recuperado. O plasma é separado do sangue 
total, e as células restantes podem ser 
devolvidas ao dador. Com o equipamento 
necessário, o procedimento de extracção 
demora um pouco mais do que uma dádiva 
de sangue típica. O plasma do paciente 
recuperado é então dado a uma pessoa que 
sofre de COVID num processo semelhante ao 
de uma transfusão de sangue. 

A terapia com plasma convalescente tem 
um século e não está coberta por IP. Exige, 
no entanto, o equipamento e os materiais 
necessários (agulhas esterilizadas, tubos, 
sacos e equipamento de separação, por 
exemplo, uma centrifugadora) para recolher e 
transportar o plasma com segurança de uma 
pessoa para outra. Com a falta de terapias 
eficazes, esta abordagem com 100 anos está 
a ser utilizada em muitos países, anedótica 
por vezes com êxito, no actual surto. Não sem 
risco, porém, uma vez que há uma variedade 
de possíveis reacções negativas dos doentes 
à transfusão de plasma e, sem medidas de 
controlo de qualidade para eliminar os agentes 
patogénicos no plasma doado, é possível que 
as doenças transmitidas pelo sangue sejam 
transferidas do dador para o receptor. 

Partindo da forma básica de utilização do 
plasma convalescente, podem ser feitos 
medicamentos contra um determinado 
agente patogénico medicamentos feitos a 
partir de anticorpos agrupados - chamados 
anticorpos policlonais (“poli” para “muitos”). 
Os medicamentos da imunoglobulina são 
feitos através da recolha e depois purificação 
de anticorpos do agrupamento plasma de 
muitos sobreviventes da doença - centenas, 
ou mesmo milhares de antigos doentes. Como 
cada lote de medicamento imunoglobulina 
é produzido a partir de um grupo diferente 
de dadores de plasma, cuja produção de 
anticorpos pode variar ao longo do tempo, 
pode haver variabilidade entre os lotes de tais 
medicamentos.

Os tipos mais específicos de terapias com 
anticorpos são os anticorpos monoclonais 
(MAB). Para que as empresas de MAB 
identifiquem um único anticorpo a partir de 
uma única fonte. Um MAB que ataca uma 
doença infecciosa é identificado no sangue de 
um sobrevivente de uma única doença ou é 
gerado por células geneticamente modificadas 
expostas ao agente patogénico. O único 
antigénio particularmente eficaz é então 
fabricado em quantidade. Os medicamentos 
cujo nome termina em “mab” são anticorpos 
monoclonais. Até à data, a maioria dos 
medicamentos MAB foram desenvolvidos e 
utilizados no tratamento de cancros, mas a sua 
utilização nas doenças infecciosas tem vindo a 
aumentar.

A produção de MAB é complicada. São 
cultivados em tanques de aço (bioreactores) 
que contêm sacos de células geneticamente 
modificadas. As células produzem anticorpos 
enquanto se replicam e circulam num “caldo” 
de nutrientes cuidadosamente controlado. 
(As células podem ser de uma variedade 
de espécies, dependendo do sistema de 
produção). As células são tipicamente 
proprietárias e difíceis de produzir. O estoque 
de sementes para a produção de MAB é 
chamado banco de células, e alguns bancos 
de células são mais produtivos - e guardados 
por empresas - do que outros. A partir do 
caldo líquido do biorreactor, que pode ser 
de milhares de litros por lote, os anticorpos 
devem ser purificados e depois embalados. 
E todo o processo deve ter lugar numa 
instalação escrupulosamente higiénica, para 
evitar a contaminação.

A produção de MAB é, portanto, muito técnica 
e dispendiosa, o que limita os locais onde 
estes podem ser produzidos. O Governo dos 
EUA pagou 20 a 30 000 dólares por curso para 
as MAB destinadas a doenças de biodefesa 
(como o carbúnculo ou o ébola), mesmo 
quando as encomendas são feitas em enormes 
quantidades. Embora, em princípio, o custo 
de produção de MAB desça à medida que a 
escala aumenta, continua a ser elevado em 
comparação com a maioria dos medicamentos.
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Desenvolvimento de medicamentos 
anticorpos COVID
Foram anunciados pelo menos 20 esforços 
diferentes de desenvolvimento de 
medicamentos anticorpos para a COVID. 
Os exemplos seguintes são de esforços de 
empresas ou laboratórios com um historial:

TAK-888  é um medicamento candidato 
candidato a anticorpos policlonais contra 
a COVID pela empresa japonesa Takeda. 
A produção do TAK-888 requer a recolha, 
purificação e mistura de anticorpos de plasma 
de centenas de sobreviventes da COVID. É 
razoável supor que a Takeda tenha pedido 
patentes sobre as suas técnicas exclusivas de 
preparação do produto policlonal final a partir 
do maior grupo de plasma.

REGN3048-3051 são anticorpos monoclonais 
que visam a proteína CoV-2 spike (que o 
vírus utiliza para entrar nas células). Estes 
foram identificados pela empresa norte-
americana Regeneron em ratos geneticamente 
modificados com sistemas imune humanos. 
Estão actualmente a ser testados. O Regeneron 
tem tido êxitos no passado. O seu anticorpo 
Ebola, REGN-EB3, foi bem sucedido contra 
essa doença (o que valeu à empresa enormes 
encomendas do programa de biodefesa dos 
EUA).

A Universidade Erasmus dos Países Baixos, um 
importante centro europeu de virologia, está a 
estudar o 47D11, um anticorpo isolado a partir 
de células transgénicas de ratos humanos, que 
acredita poder ser eficaz para a COVID. É de 
notar que Erasmus é algo notório por tentar 
patentear novos vírus e materiais relacionados, 
incluindo o vírus SARS-CoV-1, que tentou 
reivindicar como sua IP (antes da intervenção 
da OMS).

Em resumo, podem surgir terapias MAB para 
a COVID. A produção de MAB para COVID será 
patenteada e dispendiosa, mesmo que as 
barreiras à PI sejam removidas. Se, no entanto, 
os ensaios de medicamentos antivirais como 
o remdesivir mostrarem, em última análise, 
que a sua eficácia é fraca ou limitada, ou 
se existirem grandes partes da população 
que não podem tomar remdesivir (ou outro 

antiviral) por razões de saúde, as MAB podem 
surgir como uma das únicas opções para tratar 
a COVID. Como tal, apesar dos problemas 
de acesso a eles associados, poderiam ser 
importantes para África.

4. Vacinas
Uma vacina eficaz, utilizada a nível mundial, 
é a única intervenção da COVID que irá 
deter completamente o vírus. Já foram 
anunciados mais de cinquenta esforços 
diferentes para desenvolver uma vacina. Estes 
esforços vão desde os desenvolvidos pelas 
universidades, passando pelas pequenas 
empresas de biotecnologia, até aos gigantes 
biomédicos. A abordagem tecnológica das 
vacinas candidatas é também altamente 
viável e inclui vacinas vivas atenuadas 
(enfraquecidas) de coronavírus, vacinas de 
ácido desoxirribonucleico (ADN), vacinas 
de ácido ribonucleico (ARN), partículas 
semelhantes a vírus não replicantes, 
subunidades proteicas e vi-rus vivos de outras 
espécies que transportam genes CoV-2 para 
acelerar a imunização sem causar a doença 
COVID. Em muitos casos, as empresas estão 
a tomar “plataformas” de vacinas (sistemas 
de transporte e produção) desenvolvidas 
para outras doenças e a tentar adaptá-las 
rapidamente para o CoV-2.

s vacinas candidatas são demasiado 
numerosas e as tecnologias demasiado 
variadas para serem revistas em pormenor. Na 
altura em que foram escritas, quase todas elas 
permanecem em estudos pré-clínicos, o que 
significa que estão a ser utilizadas em placas 
de Petri e em animais não humanos, mas 
ainda não avançaram para serem testadas nos 
próprios seres humanos. Algumas delas estão 
resumidas no quadro 2 abaixo.

No entanto, pelo menos duas vacinas 
candidatas já chegaram à fase de ensaios 
clínicos. A primeira, apoiada pelo US National 
Institute of Allergy and Infectious Disease 
(NIAID), a empresa Moderna (EUA) e a 
Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), é 
uma construção de ARN mensageiro chamada 
mRNA-1273. A Moderna é uma empresa 
americana de menor dimensão com relações 
de investigação com o Departamento de 
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Defesa dos EUA, a Merck, a AstraZeneca e a 
Fundação Gates. Os ensaios do mRNA-1273 
começaram recentemente em três locais nos 
EUA, tendo o primeiro receptor humano sido 
vacinado experimentalmente em 16 de Março.
 
O PI para o mRNA-1273 pertence, 
presumivelmente, ao Governo dos EUA e 
à Moderna. Se a vacina for bem sucedida, 
a Moderna não tem capacidade interna 
para produzir para as necessidades globais 
e será necessário identificar e contratar 
outros fabricantes. O governo dos EUA, 
enquanto financiador e possível co-inventor 
da vacina, terá direitos que poderá invocar 
para garantir a sua disponibilidade e 
acessibilidade económica; contudo, os EUA 
estão historicamente muito relutantes em 
utilizar esses direitos na área da medicina. 
Moderna declarou que, embora uma vacina 
comercialmente disponível esteja a mais 
de um ano de distância, espera ter uma 
autorização de emergência para disponibilizar 
uma vacina a alguns profissionais de saúde até 
ao Outono do Hemisfério Norte (entre finais 
de Setembro e finais de Dezembro).

Também em Março de 2020, um ensaio 
humano de uma vacina COVID não replicável 
contra o adenovírus, denominada Ad5-
nCoV começou em Wuhan, China. A vacina 
expressa o pico da proteína que o CoV-2 
utiliza para entrar nas células. Ao fazer isso, 
ela provoca uma reação imunológica a essa 
proteína CoV-2 chave sem expor a pessoa 
vacinada a qualquer coronavírus real. A vacina 
candidata é produzida pela CanSino Biologics, 
uma empresa chinesa que é negociada 
publicamente em Hong Kong. O CanSino 
está a realizar o ensaio em cooperação com o 
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da 
China e o Exército de Libertação do Povo. Em 9 
de Abril de 2020, a empresa anunciou que, com 
base nos resultados positivos (não publicados) 
do primeiro ensaio, passará “em breve” para a 
Fase II de testes em humanos.

Uma terceira vacina candidata que ainda 
não chegou aos ensaios em humanos, mas 
que recebeu uma atenção substancial, 
é propriedade da empresa americana 
J&J, cuja filial de vacinas, Janssen, está 
sediada na Bélgica. A J&J está a trabalhar 
com a Biomedical Advanced Research 
and Development Authority (BARDA) do 
Departamento de Defesa Americano. Se a 
vacina for aprovada, a J&J prometeu vendê-la 
a nível mundial, numa base de custos at-
cost. Tal como a vacina candidata CanSino, a 
vacina candidata da J&J utiliza um adenovírus 
de engenharia não replicável. A candidata 
da J&J é cultivada em cultura de células 
humanas (células PER.C6). A empresa espera 
“permitir” a produção de mil milhões de 
doses, se funcionar. Contudo, há muito mais 
de mil milhões de pessoas que necessitarão 
de vacinação contra o CoV-2, o que significa 
que mesmo em cenários optimistas, os planos 
da J&J ficariam muito aquém de satisfazer a 
procura global de vacinas.8  

Observações finais
Até que uma vacina esteja disponível em doses 
multi-bilionárias, a pandemia continuará. 
Depois de uma primeira vaga de infecções, 
que é provável que venha a ocorrer em todos 
os grandes aglomerados humanos, uma 
normalidade limitada poderá ser restaurada 
após alguns meses. Mas não se enganem, as 
vagas subsequentes de infecções surgirão 
inevitavelmente em muitos dos mesmos 
locais, levando a que as infecções sejam 
eliminadas. O mundo está destinado a 
permanecer em alerta em relação ao vírus, 
escondendo-se periodicamente dele até que 
a maioria das pessoas no planeta tenha tido 
a doença ou tenha sido vacinada. E embora 
a África tenha, até agora, evitado acolher 
quaisquer pontos quentes a nível mundial, não 
pode esperar que esta situação se mantenha.

8.   https://finance.yahoo.com/news/jj-coronavirus-vaccine-we-plan-to-begin-production-at-risk-imminently-210204457.html
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Empresa Vacina candidata Tecnologia Comentário

Inovio (US), Beijing 
Advaccine (China)

INO-4800 plasmídeo de ADN Ensaios em humanos em 
Abril

Sinovac (China) Vírus inactivado (morto)

Codagenix (EUA), Serum 
Institute of India

Vírus com engenharia 
em directo

Em ensaios em animais

Vaccitech (Reino Unido), 
Oxford University (Reino 
Unido)

ChAdOx1 nCoV-19 Vector atenuado do 
adenovírus chimpanzé

Vaxart (EUA), Emergent 
Biosolutions (EUA)

Vacina oral, vários 
candidatos

Vacina oral Difícil, mas uma vacina 
oral em comprimido 
facilitaria a sua 
distribuição e utilização

GSK (Reino Unido), 
Clover Biopharma 
(China)

Vacina fabricada em 
trevo com adjuvante 
próprio da GSK (booster)

EpiVax (EUA) EPV-Cov19 Não é claro. Empresa 
que procura fundos para 
iniciar ensaios

Promete licenças 
gratuitas para os países 
menos desenvolvidos 
com capacidade de 
produção

Sanofi (França), Translate 
Bio (EUA)

Messenger RNA Financiado pelo BARDA 
(programa de defesa dos 
EUA)

Novavax (EUA), 
Emergent Biosolutions 
(EUA)

Partículas semelhantes 
a vírus

Financiamento da CEPI

Institut Pasteur (França), 
Themis (Austria), 
University of Pittsburgh 
(EUA)

Vírus do sarampo 
geneticamente 
modificado que exprime 
as proteínas CoV-2

Financiamento da CEPI

Quadro 2. Uma selecção de outras vacinas candidatas na investigação pré-clínica9

Fonte: Tratamento e Rastreador de Vacinas COVID-19

9.  Adaptado do COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker, uma compilação de informação de código aberto preparada pelo Milken Institute. URL: https://
milkeninstitute.org/covid-19-tracker
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A melhor forma de diminuir a gravidade dos 
surtos, em África e em todo o lado, é, sem 
dúvida, através de um estrito distanciamento 
social e isolamento. A desvantagem óbvia do 
distanciamento social é o facto de destruir as 
economias familiares e nacionais. O que mais 
preocupa, em todo o mundo, é que os pobres 
e muitas pessoas que auferem salários baixos 
e trabalham no sector informal não podem 
dar-se ao luxo de ficar em casa. Este problema 
será particularmente agudo em lugares de 
África: se a escolha é entre a fome e o trabalho, 
mesmo em risco de contrair a COVID, as 
pessoas devem escolher o trabalho para que 
elas e as suas famílias tenham alimentos para 
comer. A possibilidade de os próprios sistemas 
de distribuição de alimentos se avariarem é 
também motivo de grande preocupação.

Não há respostas fáceis nem soluções 
tecnológicas para o problema do 
distanciamento social. É óbvio que um 
pescador não pode deslocar o negócio da 
pesca de uma captura e da sua venda no 
mercado para uma actividade virtual em 
linha e, em qualquer caso, provavelmente 
não dispõe de Internet. A África deve contar 
com a cooperação e coesão sociais e com 
o seu próprio engenho para tentar tornar 
o distanciamento social tão eficaz quanto 
possível. 

A aquisição de EPI, medicamentos e vacinas 
suscita questões a muitos níveis. É evidente 
que os governos africanos deveriam estar 
a trabalhar no sentido de adquirir reservas 
dos fornecimentos e das potenciais terapias 
que os seus funcionários da saúde pública 
estão dispostos a fazer em cada contexto 
nacional. Mas isso conduzirá inevitavelmente 
a guerras de licitação com países que têm 
bolsas muito mais profundas, ou que têm 
governos que imporão restrições à exportação 
de medicamentos, e o potencial dos países 
africanos para adquirirem esses bens no 
mercado aberto internacional é limitado. 

Não há dúvida de que, nos casos em que as 
capacidades de produção podem ser utilizadas 
para produzir EPI, deveriam sê-lo, mesmo em 
pequena escala. Isto está a acontecer agora na 
Europa e na América do Norte, onde as pessoas 

estão a coser máscaras em casa, os padeiros 
estão a formar escudos de plástico nos seus 
fornos, e muitas outras empresas que foram 
fechadas por desajustes sociais estão a mudar 
o seu foco para tentarem produzir EPI para os 
trabalhadores da saúde e para o público. Ao 
mesmo tempo, é doloroso e animador.

A produção comercial de EPI, tais como 
máscaras cirúrgicas N95, ventiladores e outros 
materiais médicos não medicamentosos, deve 
ser alargada o mais rapidamente possível, a 
fim de reduzir a escassez e travar o aumento 
dos preços. Deve exigir-se aos fabricantes 
destes artigos que disponibilizem livremente 
a sua PI para o curso da pandemia, por 
exemplo, oferecendo licenças gratuitas e 
não exclusivas e disponibilizando em linha 
ficheiros de concepção e produção, para que 
outros fabricantes possam copiar rapidamente 
esses produtos e colocar a sua capacidade em 
linha. Os países africanos deveriam pressionar 
a OMS a colaborar com os fabricantes de EPI 
para esse efeito e, especialmente nos casos 
em que os países africanos têm capacidade 
de produção interna, chamar a atenção do 
público internacional para a necessidade de 
derrubar quaisquer barreiras ao fabrico mais 
generalizado destes produtos críticos.

Relativamente aos medicamentos antivirais 
e anti-inflamatórios, os governos africanos 
devem ser encorajados a denunciar em voz 
alta a situação da África, que não consegue 
adquirir reservas suficientes devido à escassez 
global e aos custos exorbitantes. Os governos 
africanos devem apoiar uma abordagem 
global colectiva para fazer face à actual 
escassez e aos preços elevados, exigindo que 
os detentores de PI, incluindo os segredos 
comerciais, sejam obrigados a permitir que 
outros fabricantes intervenham e produzam, 
através da concessão de licenças não-
exclusivas gratuitas ou baratas. O objectivo 
da eliminação das barreiras à PI consiste 
em permitir a produção e distribuição de 
medicamentos ao custo de produção durante 
toda a duração da pandemia. É importante 
que os fabricantes alternativos ou “genéricos”, 
por exemplo no Sul da Ásia, sejam aliviados 
das restrições comerciais à exportação destes 
medicamentos para todos os países de 
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rendimento médio e baixo onde existe uma 
necessidade não satisfeita. Também aqui, 
a atenção dos governos africanos deveria 
centrar-se na OMS, exigindo que esta reúna os 
governos para que tal aconteça.

Há mais razões para optimismo quanto ao 
acesso da África às vacinas, uma vez aprovadas; 
mas isto não está inteiramente assegurado e 
há razões legítimas para recear que a África 
receba o fornecimento de vacinas por último. 
Mas é importante recordar que é do interesse 
de todos os países, depois de os seus próprios 
cidadãos serem vacinados, que outros países 
façam o mesmo, para que as perturbações 
económicas e políticas da pandemia sejam 
acalmadas e para que não se permita que o 
vírus se apodreça e potencialmente mude de 
forma a minar os esforços para o deter. 

Assim, para África, o acesso à vacina virá, 
mas garantir o acesso às vacinas é rápido e o 
preço a preços acessíveis são considerações 
fundamentais. Também aqui, as questões de 
PI serão importantes porque as patentes - se 
autorizadas - são susceptíveis de limitar as 
quantidades de produção e aumentar o preço. 

O compromisso da J&J de vender a sua vacina 
ao custo de produção é encorajador, mas a 
empresa por si só não será capaz de produzir 
vacinas suficientes com a rapidez necessária. 

Por conseguinte, se esta ou qualquer vacina 
que seja propriedade de uma empresa privada 
tiver êxito, qualquer fabricante com aprovação 
regulamentar (ou seja, qualquer fabricante 
seguro) deverá ter livre acesso ao PI necessário 
para produzir e vender a vacina ao preço de 
custo. 

Os direitos aparentes do governo dos EUA 
sobre a vacina Moderna são potencialmente 
muito úteis se essa vacina funcionar. O 
governo dos EUA poderia provavelmente 
permitir a qualquer fabricante produzir a 
vacina sem custos de PI, mas o governo dos 
EUA está historicamente muito relutante em 
utilizar esses direitos em medicina. Não é 
clara a abordagem que a China adoptaria se 
a vacina CanSino, ou uma das outras que aí 
estão a ser desenvolvidas, fosse bem sucedida.

A África deveria apoiar firmemente o 
princípio de que qualquer vacina pandémica 
que obtenha aprovação regulamentar não 
deve ter restrições em matéria de PI que 
possam prejudicar a sua produção por outros 
fabricantes, ou criar quaisquer custos de PI 
para eles, de modo a que qualquer fabricante 
capaz possa produzir e vender a vacina ao 
custo de produção. Mais uma vez, a África 
deveria pressionar fortemente a OMS a tomar 
a iniciativa de reunir os governos para que isso 
aconteça.
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Lista de abreviaturas
 
ADN  Ácido desoxirribonucleico
ARN  Ácido ribonucleico
BARDA  Biomed Adv. Research and Dev. Authority / Autoridade de Investigação e
   Desenvolvimento Avançado Biomédico
CEPI  Coalition for Epidemic Preparedness / Coligação para a Preparação 
  para as Epidemias
COVID  Coronavirus disease / Doença de Coronavírus
EPI   Equipamento de protecção individual
VIH  Vírus da imunodeficiência humana
IL-6  Interleukin-6 / Interleucina-6
IP  Propriedade intelectual
J&J  Johnson & Johnson
LPV/r  Lopinavir/ritonavir
MABs  Anticorpos monoclonais
MERS-CoV Síndrome Respiratória do Médio Oriente coronavírus
OMS  Organização Mundial de Saúde
SARS-CoV-2 Severe acute respiratory syndrome – coronavirus – 2 / Síndrome respiratória 
  aguda grave - coronavírus - 2


