
GSK traz ao país estudo de vacina e novo remédio
para enfrentar a covid
Brasil se tornou campo promissor para pesquisas contra a doença
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A britânica GSK deu início a duas ações importantes no Brasil no combate à pandemia da

covid-19. Ela irá testar no país vacina contra a doença e deve pedir o uso emergencial de um

medicamento biológico. As iniciativas são em parcerias com duas biofarmacêuticas, uma

americana e outra canadense.

No caso da vacina, desenvolvida com a canadense Medicago, o estudo foi aprovado ontem

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e será realizado pelo Instituto Science

Valley em conjunto com o Centro de Estudos do grupo Leforte.

Segundo a Anvisa, a vacina usa tecnologia de partícula semelhante ao coronavírus (CoVLP). Ela

é composta da proteína S expressa em forma de partículas parecidas com vírus (VLPs),

coadministradas com um adjuvante, em duas doses com intervalo de 21 dias entre elas.

Na fase 3 do estudo planeja-se incluir até 30 mil voluntários distribuídos entre o Canadá,

Estados Unidos, além da América Latina, Reino Unido e Europa. No Brasil, planeja-se incluir 3,

5 mil voluntários na porção 3 do estudo de Fase 2/3. A fase 1 e 2 do ensaio está em

andamento no Canadá e Estados Unidos.

Eduardo Ramacciotti, CEO do Science, ressaltou que para a vacina canadense o instituto está

montando a estrutura necessária e deve começar ainda neste mês. “É um imunizante que

pode ser conservado em temperaturas normais para uma vacina. Estamos muito animados”,

afirmou.
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Segundo ele, o estudo deve recrutar pessoas acima de 18 anos. “As empresas do planeta

estão procurando o país. Nosso instituto tem recebido de um a dois estudos novos de covid

em um curto intervalo de tempo. Como por aqui tem muita gente não vacinada, o Brasil virou

um lugar muito interessante para esse tipo de testes”, acrescentou

Para o medicamento biológico, a GSK fez o desenvolvimento em conjunto com o laboratório

americano Vir. As companhias planejam submeter o medicamento VIR-7831 para liberação de

uso emergencial por parte da agência americana Food and Drug Administration (FDA) e

também em outros países, incluindo o Brasil.

O VIR-7831 é um anticorpo monoclonal que apresenta resultados animadores no tratamento

na fase inicial dos sintomas de pacientes adultos com covid-19.

De acordo com o estudo feito com 583 indivíduos ao redor do mundo, a nova substância foi

capaz de reduzir em 85% os casos de hospitalização ou o risco de morte, quando utilizado

como monoterapia contra a doença, incluindo as variantes inglesa, brasileira e sul-africana do

vírus.

Diante das provas de eficácia, o ensaio de fase 3 foi interrompido antecipadamente, a pedido

do Comitê Independente de Monitorização de Dados (IDMC, na sigla em inglês). No Brasil, o

estudo foi coordenado pelo Science e Leforte e participaram da pesquisa seis pacientes,

sendo quatro da unidade Morumbi e outros dois do Hospital e Maternidade Christóvão da

Gama, de Santo André, que integra a rede.

Segundo a farmacêutica, neste momento, é prematuro falar de preço ou produção imediata

do medicamento, pois ainda não há autorização regulatória para comercialização em nenhum

país. Ramacciotti, que também coordenou esse estudo no Brasil, disse que o país deve

participar de uma outra pesquisa com o mesmo medicamento, mas agora como prevenção.

“Agora as companhias estão desenvolvendo mais três estudos. Um começou no fim de

março, de fase 3, para pacientes não infectados, para verificar se evita a infecção. É uma droga

muito promissora.”
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Vacinação da população de risco permitirá reabertura da economia, diz Novus Capital
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