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Porque ficamos doentes? 

Como este entendimento pode ajudar no 
desenvolvimento de novas terapais  

(no contexto de infecções)?
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A COVID-19 é uma doença causada pela infecção pelo 
coronavírus SARS-Cov2. 

 São 7 os tipos de coronavírus encontrados mais 
comumente em seres humanos. 

Outros animais (morcegos, cachorros, etc) também podem 
se infectar. Outros tipos de coronavírus. 

Coronavírus são conhecidos por causarem pneumonias 
virais.



• “The late twentieth century will be 
witness to the virtual elimination of 
infectious diseases as a significant factor 
in social life” 

– Sir Mcfarlane Burnet 
– Virologista, Prêmio Nobel de Medicina 1962

• “The war against infectious diseases has 
been won” 

  
• Dr. William Stewart 
• US Surgeon General 1968

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/William_H._Stewart,_photo_portrait_as_surgeon_general.jpg


Omran (1971), The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change.  

Transition in which degenerative and man-made diseases displace 
pandemics of infection as the primary causes of morbidity and 

mortality .



2009 H1N1 

2013 Ebola 

2014 Polio 

2016 Zika 

2019 Ebola 

2020 Covid-19
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O que temos feito no contexto da COVID-19? 

Foco do grupo 

Translacional. 

Como tentarmos desenvolver ideias básicas e desenvolvê-las 
para que sejam passíveis de uso em seres humanos.



Desenvolvimento de modelos de infecção em animais. 

Experimentos com o vírus (SARS-CoV-2) in vitro 

(Laboratorio Nacional de Defesa Agropecuaria - MG) 

- Testes de agentes sanitizantes e materiais protetores; 

- antivirais; 

- Plasma convalescente. 

Experimentos em seres humanos 



Pesquisa em seres humanos... 

Infraestrutura 

Centro de Pesquisa no Centro de Saúde Jardim Montanhes 

Estudo de fase 3 avaliando a eficácia de uma vacina 
tetravalente desenvolvida pelo Butantan.  

(cerca de 1050 voluntários) 





Estudo clínico randomizado por clusters para aValiar a eficácia 
da liberação de mosquitos Aedes aegypti InfecTados por 

Wolbachia na redução da incidência de infecções por Arbovirus 
no Brazil. 

Projeto EVITA dengue
Belo Horizonte 

- Histórico do munícipio em participar de estudos 

- A colaboração da SMS e a UFMG (e outras ICTs) de longa data 

- A excelência científica da UFMG e Fiocruz na área de interesse 

- O apoio incondicional da SMS e SMED na construção do projeto



Estudos clinicos 
 -Anti-IL-17 – Risoleta neves 
 - soro convalescente (Hemominas) - HEM 
 - Agonista Melanocortina – HC-UFMG 
 - Antagonista Complemento – HEM 
 - uso CQ como profilatico – vários centros 

Estudos de vacina 
 - Ensaio Clínico Fase III duplo-cego, randomizado, 
controlado com placebo para Avaliação de Eficácia e 
Segurança em Profissionais da Saúde da Vacina adsorvida 
COVID-19 (inativada) produzida pela Sinovac



	

a. Adultos	com	mais	de	18	anos	de	idade;		
b.
b.	Profissionais	de	saúde	que	trabalham	em	unidades	de	

saúde	especializadas	no	tratamento	de	COVID-19;		

c.	Concordar	com	contatos	periódicos	por	telefone,	meios	
eletrônicos	e	visitas	domiciliares;		

d.	Demonstrar	intenção	de	participar	do	estudo,	
documentada	pela	assinatura	do	Termo	de	consentimento	

livre	e	esclarecido	por	parte	do	participante.		
	



	
-	Voluntário	da	pesquisa;	

- Candidato	vacinal	–	não	é	vacina;	
-
- Necessidade	do	acompanhamento	prolongado;	
-
- Necessidade	do	placebo;	
-
- Necessidade	de	infra-estrutura;	
-
- A	realidade	jurıd́ica	das	universidades.	
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Thank you! 

Obrigado!
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