
                                                                                                                                                
 
 

 

TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS 
PARA COVID-19 

 

COBERTURA 

 
A análise de cobertura deverá ser criteriosa e seguindo definições regulatórias vigentes. 

Portanto, tecnicamente não caberá autorização de qualquer medicamento de uso off label / 

experimental para a COVID-19. 

Atenção ao uso da cloroquina/hidroxicloroquina, que possui parecer do Ministério da 

Saúde, para sua utilização assim como azitromicina, corticoides e anticoagulantes, que possuem 

cobertura para possíveis quadros associados. 

 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 
Desde o aparecimento do novo coronavírus (SARS Cov-2), e a constatação da evolução 

para quadros graves de pneumonia em uma parcela da população, cientistas e indústrias 

farmacêuticas em todo o mundo vem realizando estudos com inúmeras medicações. A OMS lançou 

uma iniciativa chamada Solidarity (Solidariedade) e que consiste em um estudo clínico por meio do 

qual dez países vão pesquisar simultaneamente a eficácia de quatro medicamentos para o 

tratamento de pacientes com a COVID-19. (Remdesivir, Ritonavir/lopinavir, Ritonavir/lopinavir + 

interferon-beta, Cloroquina/Hidroxicloroquina).  

Já o projeto Coalizão COVID Brasil irá avaliar a eficácia da hidroxicloroquina, azitromicina e 

corticoides em pacientes com a COVID-19: Uma aliança entre o Hospital Israelita Albert Einstein, 

HCor, Hospital Sírio Libanês e Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva (BRICNet), em 

parceria com o Ministério da Saúde, iniciará pesquisas para avaliar a eficácia e segurança de 

medicamentos para pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). Participarão do 

estudo entre 40 e 60 hospitais.  

 

 Coalizão I: envolverá pacientes de menor gravidade internados por COVID-19. Nestes 

pacientes será avaliado se a hidroxicloroquina é eficaz em melhorar o quadro respiratório. 

Também será avaliado se adicionar o medicamento azitromicina, pode potencializar a ação 

da hidroxicloroquina, e gerar efeito benéfico adicional. Participarão 630 pacientes.   

 Coalizão II: envolverá casos mais graves, que necessitam de maior suporte respiratório. 

Nesta, todos os pacientes receberão o medicamento hidroxicloroquina, com o objetivo de 

verificar se a azitromicina tem efeito benéfico adicional, com potencial de melhorar os 

problemas respiratórios causados pelo novo coronavírus. Participarão 440 pacientes.  



                                                                                                                                                
 
 

 Coalizão III: avaliará a efetividade da dexametasona, para pacientes com insuficiência 

respiratória grave, que necessitam de suporte de aparelhos (ventilador mecânico) para 

respirar. Participarão 284 pacientes.  

Os resultados, que deverão estar disponíveis em 60 a 90 dias, são essenciais para fornecer o 

melhor tratamento aos pacientes com a COVID-19 no Brasil. 

 

REMDESIVIR: 
 

Não possui registro ANVISA. 

Um dos primeiros remédios que se destacou na nova pandemia foi o Remdesivir, um 

antiviral criado em 2017, pela empresa Gilead Sciences para combater o vírus Ebola. Em testes 

para o Ebola, o remédio não apresentou eficácia. 

Apesar de ter sido feito para combater o Ebola, experimentos em laboratório mostraram 

que o medicamento é eficaz em combater os coronavírus causadores de SARS e MERS, doenças 

parecidas com a COVID-19. Isso porque seu mecanismo de ação consiste em inibir a replicase de 

RNA, uma enzima essencial para a replicação dos vírus. 

Em estudos in vitro, o Remdesivir comprovou-se efetivo no controle da infecção causada 

pelo SARS-CoV-2.  

Pesquisas desenvolvidas localmente em diversos países estão utilizando o medicamento, 

mas ainda são incipientes. 

Pacientes graves nos Estados Unidos que foram tratados com Remdesivir obtiveram 

melhora no quadro, de acordo com outra pesquisa. 

São necessários mais experimentos em um grupo maior de pacientes para garantir que os 

resultados possam ser generalizados, e por isso a OMS o escolheu como um de seus candidatos. 

 

RITONAVIR/LOPINAVIR (KALETRA) 

 
As duas drogas, em conjunto, são utilizadas para combater o HIV. 

Seu mecanismo de ação é pela inibição da enzima protease – uma enzima responsável por 

“cortar” longas cadeias de proteínas e formar peptídeos, os pequenos conjuntos de aminoácidos 

que os vírus utilizarão para a replicação.  

O objetivo é ver se os remédios conseguem fazer o mesmo com o SARS-CoV-2. 

Apesar de estudos em laboratório indicarem ação contra o vírus, os primeiros resultados 

com pessoas não são muito animadores.  

https://stm.sciencemag.org/content/9/396/eaal3653?utm_campaign=toc_stm_2017-06-28&et_rid=17050501&et_cid=1410533
http://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0


                                                                                                                                                
 
 

Em Wuhan, pacientes receberam a combinação e não mostraram melhoras, segundo um 

estudo. Mas como os pacientes se encontravam em estado muito grave, talvez o uso mais precoce 

possa trazer alguma resposta positiva. 

 

RITONAVIR/LOPINAVIR + INTERFERON-BETA 

 
A combinação Ritonavir/Lopinavir está sendo testada de dois modos: sozinha e em 

conjunto com outra substância, a Interferon-Beta.  

A Interferon Beta está envolvida na modulação de processos inflamatórios e já se mostrou 

eficiente em combater o vírus da MERS em outros mamíferos. 

O problema desse tratamento é que ele deve ser utilizado com muito cuidado em pacientes 

em estado grave da COVID-19, porque o Interferon pode piorar a inflamação pulmonar com 

agravamento do quadro. 

 

CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA 
 

Muito vem sendo falado sobre a prescrição de hidróxido de cloroquina, derivado do quinino 

descoberto na década de 1940, que demonstrou ação in vitro contra vários vírus, como o da raiva, 

pólio, HIV, hepatites A e B, influenza A H5N1, Chikungunya, entre outros, mas que jamais foi usado 

em grandes trials com humanos.  

 A cloroquina e hidroxicloroquina são drogas utilizadas no tratamento da malária, e de 

algumas doenças autoimunes.   

A hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina com as mesmas propriedades 

farmacológicas, mas menos efeitos tóxicos. 

Um estudo recente mostrou que, em células cultivadas em laboratório, eles podem ser 

eficazes para inibir o SARS-CoV-2 também.  

O que motivou a grande procura da droga foi um estudo chinês envolvendo 100 pacientes 

internados em dez centros e que teria demonstrado “redução exacerbada de pneumonia, melhora 

da imagem pulmonar, negativação do PCR e encurtamento da doença”. No entanto, revisão 

sistemática posterior com mais de 25 artigos, publicada no Journal of Critical Care, deu conta de 

que o estudo chinês computou vários ensaios iniciais, com N pequeno, sendo que parte está ainda 

em andamento e outra ainda não foi aprovada para execução. Nenhuma resultou em dados 

suficientes quanto à eficácia e segurança.  

Um pequeno estudo francês (35 pacientes), citado por Donald Trump, tornou o tratamento 

ainda mais popular, porém, este estudo não tem nenhuma validação da comunidade científica. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282
https://www.nature.com/articles/s41421-020-0156-0


                                                                                                                                                
 
 

O uso da cloroquina pode resultar em efeitos adversos como retinopatia macular no longo 

prazo e, entre a população mais idosa, anemia hemolítica. Além disso, em qualquer idade, causa 

prolongamento do intervalo QT, o que pode colocar em risco maior os cardiopatas, cujo risco já é 

alto na COVID-19 e constituem boa parte dos pacientes críticos da doença.  

O Ministério da Saúde (MS) divulgou que disponibilizará os medicamentos cloroquina e 

hidroxicloroquina para uso em pacientes com formas graves da COVID-19, a critério médico. A 

decisão foi baseada em estudos promissores que demonstram o potencial benefício do uso em 

pacientes graves.  

Nesse caso, devido à emergência em saúde pública causada pela pandemia da COVID-19, o 

Ministério autorizou o uso desses medicamentos a partir dos dados preliminares disponíveis. Esse 

é o chamado uso compassivo (por compaixão), já que não há alternativa terapêutica específica 

para esses pacientes. Clique aqui e veja a norma do Ministério da saúde. 

 

Além destes quatro esquemas terapêuticos, outros medicamentos têm sido estudados: 

 

TOCILIZUMABE (ACTEMRA): 

 

A Roche em conjunto com a Food & Drug Administration (FDA) irá iniciar um estudo de 

Fase III que avalia a segurança e eficácia do Tocilizumabe, associado à terapia padrão, para o 

tratamento de pacientes adultos com pneumonia grave causada pela COVID-19. 

Nomeado COVACTA, o estudo utilizará o tratamento com placebo como braço comparador e 

será conduzida em parceria com as instituições Biomedical Advanced Research e Development 

Authority (BARDA), parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.  

A expectativa é de que a pesquisa se inicie o quanto antes, no início de abril, e envolva 

cerca de 330 pacientes de todo o mundo.  

No cenário atual, ainda não existem pesquisas bem-controladas e há poucas evidências 

publicadas sobre a segurança e eficácia da terapia em pacientes com a COVID-19. 

No Brasil, Tocilizumabe é aprovado pela legislação local apenas para o tratamento da 

Artrite Reumatoide.  

 

 

 

 

 

 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/MS---0014167392---Nota-Informativa.pdf


                                                                                                                                                
 
 

RUXOLITINIBE (JAKAVI ®) 

 

A Novartis anunciou planos para iniciar um ensaio clínico de Fase III em colaboração com a 

Incyte para avaliar o uso do Jakavi ® (ruxolitinibe) para o tratamento de um tipo de reação 

exagerada do sistema imunológico, chamada tempestade de citocinas, que pode levar à vida, 

ameaçando complicações respiratórias em pacientes com COVID-19. 

A decisão é baseada em evidências pré-clínicas e em relatórios preliminares de estudos 

independentes, e é apoiada por extensos dados sobre a segurança e eficácia de Jakavi em 

condições como enxerto agudo versus doença do hospedeiro e neoplasias mieloproliferativas.  

O estudo proposto avaliará Jakavi em combinação com a terapia padrão de tratamento 

(SoC), em comparação com a terapia SoC, em pacientes com pneumonia grave por COVID-19 como 

resultado de infecção por SARS-CoV-2. 

O Jakavi (ruxolitinib) é um inibidor oral das tirosina-quinases JAK 1 e JAK 2.  

No Brasil, Jakavi é aprovado para pacientes adultos com mielofibrose de risco 

intermediário ou alto e para policitemia-vera que são intolerantes ou não controlados com 

hidroxiureia ou à terapia citorredutora de primeira linha. 

 

NITAZOXANIDA (ANNITA): 

 

Encontra-se em fase de avaliação de critérios como mecanismo de ação, segurança e 

efeitos adversos, uma vez que se trata de substância com efeito antiviral para diferentes tipos de 

vírus.  

 

IVERMECTINA (REVECTIM): 

 

O estudo com os resultados das análises foi publicado pela equipe no periódico Antiviral 

Research na data de 03/04/2020.  

De acordo com a pesquisa, o medicamento, conhecido como Ivermectina, interrompeu o 

crescimento do vírus Sars-CoV-2 quando testado em culturas de células. 

Foi observado que mesmo uma dose única poderia remover essencialmente todo o RNA 

viral por 48 horas e que mesmo às 24 horas havia uma redução realmente significativa desse 

material genético. 

A Ivermectina é um medicamento antiparasitário que também já se mostrou eficaz em 

testes in vitro contra uma ampla gama de vírus, como os que causam a AIDS, a dengue, a gripe e o 

Zika. 



                                                                                                                                                
 
 

CORTICOIDE: 

 

O uso de corticosteroides na COVID-19 ainda é muito controverso (Russell 2020, Shang 

2020). Num estudo retrospetivo de 401 doentes com SARS, verificou-se que doses baixas reduzem 

a mortalidade e são capazes de encurtar o tempo de hospitalização de doentes críticos, sem 

causar infeção secundária e/ou outras complicações (Chen, 2006). 

Num outro estudo retrospetivo envolvendo um total de 201 doentes com COVID-19, a 

metilprednisolona reduziu a mortalidade em doentes com SDRA (Wu 2020). 

Um estudo divulgado pelo Journal of the American Medical Association (JAMA) relativo ao 

papel de corticoide no tratamento da COVID-19 apontou a possibilidade de benefícios, sem, 

contudo, indicar as doses adequadas. Outros, com modelos animais, revelaram que a exposição o 

corticoide prolongou a excreção viral, tornando o quadro mais duradouro. A Coalizão Brasil irá 

testar o efeito da dexametazona nos quadros graves de COVID-19. 

Em 18/04 se iniciou um estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança de succinato 

sódico de metilprednisolona injetável no tratamento de pacientes com sinais de síndrome 

respiratória aguda grave, no âmbito do novo coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-

cego, randomizado, controlado com placebo, realizado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa — 

DENPE 

 

AZITROMICINA: 

 

A Azitromicina faz parte de uma classe de antibióticos que inibem a replicação viral e 

diminuem a ação da IL 6 (Interleucina 6), gerando ação anti-inflamatória.  

Tem sido utilizada nos casos graves da COVID-19, em associação com a Hidroxicloroquina. 

 

ATAZANIVIR:  

 

Um remédio usado comumente no tratamento da AIDS e fabricado em larga escala no 

Brasil parece ter um efeito promissor no combate à COVID-19 - superior mesmo ao da cloroquina. 

O estudo realizado in vitro constatou que o medicamento atazanavir é capaz de inibir a 

replicação do novo coronavírus, além de reduzir a produção de proteínas que estão ligadas ao 



                                                                                                                                                
 
 

processo inflamatório nos pulmões e, portanto, ao agravamento do quadro clínico da doença. Os 

especialistas também investigaram o uso combinado do atazanavir com o ritonavir, outro 

medicamento utilizado para combater o HIV. 

 

INDINAVIR, SAQUINAVIR: 

 

São antivirais também utilizados no tratamento da AIDS que foram considerados para 

tratamento no início da epidemia na China. Não possuem registro ANVISA. 

 

CARFILZOMIBE (KYPROLIS): 

 

Trata-se de medicamento para Mieloma Múltiplo que foi considerado para tratamento no 

início da epidemia na China pelo SARS-Cov-2 (Coronavírus). 

 

ANTICOAGULANTES: 

 

A descoberta de que o agravamento de infecção pelo coronavírus pode estar relacionada à 

formação de microcoágulos nos vasos sanguíneos fez médicos do Hospital Sírio Libanês iniciarem 

de forma experimental o uso de anticoagulante para o tratamento de pacientes internados com a 

doença. 

De acordo com os especialistas, essa reação de coagulação está associada a uma resposta 

inflamatória exagerada do organismo quando o vírus ataca as células. 

O objetivo é tentar iniciar o tratamento antes de o paciente ir para a intubação porque os 

coágulos começam a se formar neste momento. 

 

TRATAMENTO COM PLASMA DE CONVALESCENTES: 

 

O plasma convalescente ou imunoglobulinas têm sido utilizados como último recurso para 

melhorar a taxa de sobrevivência de pacientes com SARS cuja condição continuou a deteriorar-se 

apesar do tratamento de pulsoterapia com metilprednisolona. Além disso, vários estudos 

mostraram uma menor permanência hospitalar e menor mortalidade em pacientes tratados com 

plasma convalescente do que naqueles que não foram tratados com plasma convalescente, em 

infecções virais prévias (H1N1, Ebola, MERS). 

Uma possível explicação para a eficácia da terapia com plasma convalescente é que os 

anticorpos nele contido podem suprimir a viremia. 



                                                                                                                                                
 
 

As evidências mostram que o plasma convalescente de pacientes que se recuperaram de 

infecções virais pode ser usado como tratamento sem a ocorrência de eventos adversos 

graves. Portanto, pode valer a pena testar a segurança e a eficácia da transfusão de plasma 

convalescente em pacientes infectados com SARS-CoV-2. 

 

A ANVISA emitiu nota técnica NOTA TÉCNICA Nº 19/2020, clique aqui para acessar a versão 

completa. Nesta nota são descritas as seguintes conclusões: 

 

Considerando as recentes discussões sobre o uso do plasma convalescente para tratamento da 

COVID-19, à luz do arcabouço regulatório brasileiro para medicamentos, sangue e 

hemocomponentes, a ANVISA esclarece que: 

 

a. Se a utilização pretendida envolver o uso experimental de um medicamento 

biológico derivado do plasma (hemoderivado), que se enquadre na definição da RDC 

55/201017, que dispõe sobre o registro de produtos biológicos, o mesmo deverá ser 

submetido à ANVISA na forma de um dossiê de estudo clínico a ser aprovado por 

área específica da Agência, de acordo com requisitos definidos pela RDC 09/201518, 

que trata dos ensaios clínicos com medicamentos e produtos biológicos; 

b. Se a utilização pretendida envolver o uso do plasma convalescente como 

hemocomponente não cabe a submissão de estudo clínico para apreciação e 

aprovação prévia da ANVISA;  

c. Na hipótese prevista na alínea “b”, o procedimento deverá ter sua eficácia aprovada 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), pelo Ministério da Saúde ou deverá ser 

utilizado em caráter experimental, mediante adesão às normas previstas para a 

realização de pesquisa em seres humanos no Brasil, ou ainda, em situações 

especiais - considerando a emergência de saúde pública, a gravidade da doença e a 

condição de risco iminente a vida do paciente, a decisão por utilizar o plasma 

convalescente para COVID-19, sob responsabilidade do profissional médico, com 

esclarecimento aos pacientes do caráter experimental e dos riscos envolvidos, 

mediante consentimento dos paciente ou seus familiares, em conformidade com as 

regras de produção e qualidade aplicados em serviços de hemoterapia, aos 

serviços assistenciais de saúde e os requisitos para segurança do paciente 19,20. 

d. Na situação prevista na alínea “b” devem ser seguidos todos os requisitos 

constantes na RDC N° 34/20148 e na Portaria de Consolidação N° 512, de 28 de 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+Anvisa+Uso+Plasma+Convalescente+COVID+19.pdf/2d0db2be-482a-47e3-91c4-0b835e86eabb


                                                                                                                                                
 
 

setembro de 2017, Anexo IV, bem como em definições especificas e atualizadas da 

ANVISA e Ministério da Saúde aplicáveis.  

e. Orientações técnicas específicas para os serviços de hemoterapia neste caso do 

plasma convalescente para COVID-19 serão definidas em Nota Técnica conjunta da 

ANVISA e do Ministério da Saúde.  

 

A ANVISA reforça sem prejuízo ao objetivo primeiro que é o combate à COVID-19 e a 

recuperação dos pacientes, a importância de que estes procedimentos com plasma convalescente 

para COVID-19 sejam realizados, sempre que possível, sob processos de ensaios clínicos 

(intervencionais ou observacionais), devidamente controlados, de maneira que o Brasil possa 

contribuir para os dados que busquem a comprovação cientifica deste produto. 

 

ANEXO I – TABELAS DE MEDICAMENTOS E SEUS REGISTROS: 

 

PRINCIPIO ATIVO NOME COMERCIAL TUSS ANVISA LABORATÓRIO 

DIFOSFATO DE CLOROQUINA 

CLOROQUINA   110630094 

FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ 

FARMANGUINHOS 
CLOROQUINA - 150 MG COM 
CT 50 ENV KRAFT POLIET X 
10 

90329015 1106300940018 

 
 
 
 
 
 
 
 
SULFATO DE  
HIDROXICLOROQUINA 

HIDROXICLOROQUINA   102351269 

EMS S/A 

 SULFATO DE 
HIDROXICLOROQUINA - 400 
MG COM REV CT BL AL PLAS 
OPC X 10 

90430824 1023512690019 

SULFATO DE 
HIDROXICLOROQUINA - 400 
MG COM REV CT BL AL PLAS 
OPC X 20 

90430832 1023512690027 

SULFATO DE 
HIDROXICLOROQUINA - 400 
MG COM REV CT BL AL PLAS 
OPC X 30 

90419588 1023512690035 

SULFATO DE 
HIDROXICLOROQUINA - 400 
MG COM REV CT BL AL PLAS 
OPC X 60 

90430840 1023512690043 

REUQUINOL   101180162 

APSEN 
FARMACEUTICA S/A 

REUQUINOL 400 MG COM 
REV CT  BL AL PLAS TRANS 
X 30 

90010035 1011801620067 

 
LOPINAVIR, RITONAVIR  
 
 

KALETRA   198600010 
 

ABBVIE 
FARMACÊUTICA LTDA. 

 KALETRA - 200 MG + 50 MG 
COM REV CT FR PLAS OPC X 
120  

90330617 1986000100048 

 
 
INTERFERON - BETA 

INTERFERON – BETA   156250001 

 
CHRON EPIGEN 

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 

INTERFERON ALFA 2A 
HUMANO RECOMBINANTE - 
3000000 UI PO LIOF INJ CT 
20 
 

90040473 1562500010088 



                                                                                                                                                
 
 
 
SULFATO DE ATAZANAVIR 

REYATAZ   101800301 

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 

FARMACÊUTICA LTDA 

REYATAZ - 200 MG CAP CT 
FR PLAS OPC X 60  

90035674 1018003010031 

REYATAZ - 300 MG CAP CT 
FR PLAS OPC X 30 

90035682 1018003010099 

 
 
 
SULFATO DE ATAZANAVIR 

ATAZANAVIR   110630133 

 
 
 

FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ 

SULFATO DE ATAZANAVIR - 
200 MG CAP DURA CT FR 
PLAS OPC X 60  

90329155 1106301330027 

SULFATO DE ATAZANAVIR - 
300 MG CAP DURA CT FR 
PLAS OPC X 30 

90329163 1106301330035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NITAZOXANIDA 

NITAZOXANIDA   135170032 

 
 
 

ALTHAIA S.A. 
INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 

NITAZOXANIDA - 500 MG 
COM REV CT BL AL PLAS 
TRANSL X 1 

90391390 1351700320015 

NITAZOXANIDA - 500 MG 
COM REV CT BL AL PLAS 
TRANSL X 2 

90391403 1351700320023 

NITAZOXANIDA - 500 MG 
COM REV CT BL AL PLAS 
TRANSL X 3 

90391411 1351700320031 

NITAZOXANIDA - 500 MG 
COM REV CT BL AL PLAS 
TRANSL X 4 

90391420 1351700320041 

ANNITA   103900173 

 
 

FARMOQUÍMICA S/A 

ANNITA - 500 MG COMP REV 
CT BL AL PLAS X 6  

90073851 1039001730011 

ANNITA - 20 MG/ML PÓ 
SUSP OR CT FR VD AMB X 
100 ML 

90073835 1039001730038 

ANNITA - 20 MG/ML PÓ 
SUSP OR CT FR VD AMB X 
45 ML  

90073843 1039001730046 

 
 
 
 
IVERMECTINA 

IVERMECTINA   155840184 

BRAINFARMA 
INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S.A 

IVERMECTINA - 6 MG COM 
CT STR AL X 2  

90334345 1558401840017 

IVERMECTINA - 6 MG COM 
CT STR AL X 4  

90334353 1558401840025 

IVERMECTINA   103920167 

VITAMEDIC INDUSTRIA 
FARMACEUTICA LTDA 

IVERMECTINA - 6 MG COM 
CT BL AL PLAS INC X 2  

90212770 1039201670012 

IVERMECTINA - 6 MG COM 
CT BL AL PLAS INC X 4 

90212789 1039201670020 

IVERMECTINA - 6 MG COM 
CT BL AL PLAS INC X 500 
(EMB HOSP) 

90212797 1039201670039 

REVECTINA   105530351 
 

ABBOTT 
LABORATÓRIOS DO 

BRASIL LTDA 

REVECTINA - 6 MG COM CT 
BL AL PVDC INC X 4 

90296397 1055303510024 

REVECTINA - 6 MG COM CT 
BL AL PVDC INC X 2  

90296400 1055303510016 

 
 
 
 
 
TOCILIZUMABE 

ACTEMRA   101000655 

 
 

PRODUTOS ROCHE 
QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A. 

ACTEMRA SC - 162 MG SOL 
INJ SC CT 4 SER PREENC VD 
TRANS X 0,9 ML 

90184050 1010006550031 

ACTEMRA - 20 MG/ML SOL 
DIL INFUS IV CT FA VD 
TRANS X 10 ML 

90184050 1010006550031 

ACTEMRA - 20 MG/ML SOL 
DIL INFUS IV CT FA VD 
TRANS X 4 ML 

90184076 1010006550013 



                                                                                                                                                
 
 
 
 
FOSFATO DE RUXOLITINIBE 

JAKAVI   100681121 

NOVARTIS 
BIOCIENCIAS S.A 

JAKAVI - 20 MG COM CT BL 
AL PLAS TRANS X 60 

90341988 1006811210035 

JAKAVI - 5 MG COM CT BL 
AL PLAS TRANS X 60 

90341970 1006811210019 

JAKAVI - 15 MG COM CT BL 
AL PLAS TRANS X 60 

90341996 1006811210027 

 
CARFILZOMIB 

KYPROLIS - 60 MG PO LIOF 
SOL INJ CT 1 FA VD TRANS 

90359550 1024400100013 AMGEM 
BIOTECNOLOGIA DO 

BRASIL 

IMPORTADOS NÃO NACIONALIZADOS 

INDINAVIR CRIXIVAN (Já foi comercializado no Brasil, porém no momento, sem Registro ANVISA) 

SAQUINAVIR RITOVIR (Já foi comercializado no Brasil, porém no momento, sem Registro ANVISA) 

REMDESIVIR REMDESIVIR (medicamento não registrado e comercializado no Brasil) 

 

Esse material foi escrito para profissionais de saúde e tem objetivo meramente informativo a 
respeito dos inúmeros estudos clínicos em andamento. 

Existe um portal do Ministério da Saúde  onde são realizadas atualizações diárias dos últimos 
estudos e suas evoluções: https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor 

 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor

