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Hidroxicloroquina ou Cloroquina para o tratamento da COVID-19{

O BERC-Luso inaugura este mês a sua videoteca, disponibilizando uma série de vídeos captados ao longo destes dois
anos, referentes a algumas das acções mais proeminentes. Relembre alguns desses eventos aqui:

{ Videoteca BERC-Luso 

Recentemente foi publicada a segunda atualização de uma revisão sistemática (anteriormente publicada na revista
Annals of Internal Medicine), que se centra no tratamento, e não na profilaxia, da COVID-19 com hidroxicloroquina ou
cloroquina. A primeira actualização abrangia a evidência científica disponível até 1 de julho de 2020, e esta actualização
avalia os resultados publicados até 1 de Agosto de 2020.

Não foi encontrada nova evidência científica sobre o uso da cloroquina no tratamento da COVID-19. Foram avaliados
cinco novos ensaios clínicos randomizados e quatro novos estudos de coorte que avaliaram a hidroxicloroquina no
tratamento da infecção por SARS-CoV-2. Nenhum dos estudos usou zinco, e todos (com excepção de um ensaio com
um grupo de hidroxicloroquina e um grupo de azitromicina) avaliaram apenas a hidroxicloroquina. Um ensaio foi
controlado por placebo, enquanto que os demais utilizaram grupos de controlo de tratamento padrão. Dois dos ensaios
clínicos tinham elevado risco de viés, enquanto que três ensaios apresentavam apenas algumas preocupações de viés.
Três dos estudos de coorte apresentaram riscos de viés críticos, enquanto que um outro exibia riscos de viés sérios.

A publicação apresenta os resultados para todos os ensaios clínicos identificados e os estudos de coorte que abordaram
o tratamento com hidroxicloroquina: avaliações de risco de viés, estimativas de efeito não ajustadas e classificações
globais de força de evidência. Apesar da força de evidência ter sido anteriormente classificada como insuficiente no
que diz respeito aos efeitos na mortalidade, existe agora uma baixa força de evidência dos resultados dos ensaios
clínicos e estudos de coorte de que a hidroxicloroquina tenha um efeito positivo na mortalidade por todas as causas e
na necessidade de ventilação mecânica. Os ensaios clínicos e estudos de coorte mais recentes não alteraram as
conclusões de estudos anteriores em como a evidência é manifestamente insuficiente para apoiar a existência de
benefício do tratamento da COVID-19 com hidroxicloroquina.

{ Entrevista RDP África

A RDP África, através do seu jornalista Luís Lucena, entrevistou a Professora Maria do Céu Patrão Neves, Coordenadora
do Projecto BERC-Luso, no dia 28 do passado mês de Junho, para uma apreciação geral sobre o trabalho realizado nos
últimos dois anos. Para ouvir na íntegra aceda aqui

{ 3 º Debate Online
No passado dia 28 de agosto, realizou-se a 3ª sessão do II eForum do projeto BERC-Luso dedicado à "Divulgação de
Ensaios Clínicos“, da responsabilidade da CEIC e desenvolvido pela sua Presidente, a Prof.ª Doutora Maria Alexandra
Ribeiro.
Durante a apresentação do tema, evidenciou-se a importância da divulgação de informação da investigação em geral e
dos ensaios clínicos em particular, sublinhando-se os requisitos éticos a que deve obedecer. Seguiu-se o debate entre os
parceiros, o qual foi muito participado e enriquecedor.
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