
 

 

Ivermectina: uma nova promessa para o tratamento da COVID-19 ? 
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Após a enorme expectativa criada com a cloroquina e seu derivado mais seguro 

(hidroxicloroquina) (1), um recente artigo australiano relatando o efeito inibitório da 

ivermectina sobre a replicação do SARS-CoV-2 em cultura de células (2) teve grande 

repercussão. A ivermectina é uma lactona macrocíclica de amplo espectro de 

atividade, sendo eficaz contra muitas espécies de parasitas como os nematódeos 

responsáveis pela oncocercose e filariose linfática, de grande uso também em 

medicina veterinária (3). A ivermectina foi obtida por pequena modificação estrutural 

da avermectina, uma substância natural isolada de Streptomyces avermitilis, e rendeu 

aos seus descobridores William Campbell e Satoshi Õmura o prêmio Nobel de 

Fisiologia ou de Medicina de 2015.  O referido artigo de Caly e colaboradores (2) 

recebeu uma atenção generalizada em sites médicos nos EUA, que frequentemente se 

referiam à ivermectina como uma cura potencial para a infecção por coronavírus, de 

modo que tanto o FDA como o Editor Chefe da revista Antiviral Research tiveram que 

publicar um aviso de cautela (4). De fato, sabemos que resultados de estudos 

realizados in vitro, no caso em cultura de células, precisam ser confirmados em 

Estudos Clínicos Controlados Randomizados (ECCR), que são os fundamentos da 

medicina baseada em evidências (1). Tais estudos envolvem muito mais aspectos 

farmacológicos do que os estudos preliminares in vitro, como farmacocinética, busca 

de doses que garantam a otimização da relação risco-benefício e avaliação do tempo 

mais adequado para a administração do medicamento, dependendo do estágio da 

doença. É justamente este tipo de alerta que foi feito a respeito do estudo australiano 

quando foram levantados aspectos tanto de farmacocinética como de segurança (4):  

1. A atividade antiviral observada in vitro ocorreu em concentrações muito mais 

altas (CI50 ≈ 2-3 μM) do que as concentrações nanomolares efetivas contra 

muitas espécies de nematódeos (3), obtidas após uma dose usual de 200 µg/kg. 

Essa concentração micromolar também é maior que o pico plasmático 

terapêutico (cerca de 40 nM) medido em humanos tratados com uma dose 

padrão de 150 μg/kg para o controle da oncocercose; o mesmo ocorrendo após 

uma alta dose diária (600 μg/kg) onde um Cmax de 0,12-0,14 μM foi obtido (5).  

2. Como a ivermectina é um inibidor não seletivo de três importantes ATPases do 

tipo P de mamíferos em concentrações micromolares semelhantes (CI50 ≈ 6- 17 

μM) (6), precisamos nos preocupar com possíveis efeitos adversos importantes 

que esse fármaco poderia produzir nas altas doses que seriam necessárias para 

o tratamento de pacientes com COVID-19.  



Em função disso, um estudo de fase 1 é absolutamente necessário antes do uso da 

ivermectina para COVID-19, uma vez que uma metanálise recente concluiu que não há 

dados suficientes para apoiar uma recomendação para seu uso em doses maiores que 

as aprovadas (7). Baseando-se também em simulações farmacocinéticas, Schmith e 

colaboradores (8) concluem de forma semelhante que o reposicionamento de 

fármacos para uso no tratamento com COVID-19 é uma estratégia ideal, mas só é 

viável quando a segurança do produto foi estabelecida em experimentos realizados 

com doses clinicamente relevantes. 

De forma inesperada em função do alerto acima, há um relato recente de 

estudo observacional retrospectivo, com várias limitações, indicando que uma única 

administração de ivermectina em pacientes hospitalizados com COVID-19 estaria 

associada a uma menor mortalidade e tempo de internação hospitalar (9). Pelas 

limitações deste estudo, os próprios autores reconhecem que será necessário 

confirmar (ou não) estes dados através de um estudo clínico controlado e 

randomizado.  

Como conclusão, precisamos nos preocupar com a facilidade com que se criam 

expectativas quanto à eficácia de fármacos propostos para enfrentar a pandemia do 

COVID-19 e não abrir mão de uma análise crítica dos numerosos estudos que estão 

sendo postados como “preprint”, sem ter havida a clássica avaliação pelos pares.  
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