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Fármaco para câncer 
testado contra Covid-19 
Um medicamento desenvolvido por pesquisadores 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
para estimular o sistema imunológico a combater  
o câncer - ainda em fase de testes clínicos - 
pode se tornar uma arma importante contra o  
novo coronavírus.
Em testes feitos com cinco pacientes que 
desenvolveram a forma grave da Covid-19 
enquanto tratavam tumores na bexiga, a associação 
do imunoterápico com antibióticos e corticoides 
amenizou a resposta inflamatória desregulada no 
pulmão e reduziu o tempo médio de internação  
de 18 para 10 dias.
E sem necessidade de entubação.

 

Anti-inflamatórios  
também em teste 
Segundo a revista Forbes, dois anti-inflamatórios 
estão sendo testados como possíveis 
terapias para pacientes de Covid-19 pelas 
universidades britânicas de Birmingham e 
Oxford. Acredita-se que casos graves da doença 
são desencadeados por uma hiper reação 
do sistema imunológico, conhecida como 
tempestade de citocina, e pesquisadores estão 
investigando se remédios que suprimem certos 
elementos do sistema imunológico podem 
desempenhar um papel na contenção de uma 
escalada rápida dos sintomas. 

No topo
Em tempos de coronavírus, ter informações 
seguras sobre a relação da doença com o 
câncer é fundamental para milhares de pessoas, 
que costumam ter na Internet, hoje em dia, a 
primeira fonte de consulta.
A página de perguntas e respostas elaboradas 
pelo INCA (Perguntas frequentes: câncer e 
coronavírus) é a primeira colocada nos motores 
de busca do Google.
A ideia é justamente traduzir de forma clara e 
objetiva as principais informações sobre  
a associação das duas enfermidades.

Imunoterapia é segura
Segundo pesquisadores do Centro de Câncer 
da Universidade de Cincinnati, nos EUA, a 
imunoterapia não traz complicações para 
pacientes de câncer com Covid-19. Os dados 
foram apresentados na reunião virtual da 
Associação Americana de Pesquisa do Câncer, 
realizada no final de julho.
Muitas complicações da Covid-19 resultam de uma 
resposta imune hiperativa. Embora em pacientes 
com Covid-19 e câncer a imunoterapia pudesse 
aumentar a resposta do sistema imunológico, em 
seus resultados iniciais, por meio de testes em 
amostras de sangue, as pesquisas concluíram que 
esse tipo de terapia é seguro.
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