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Terapia anti-androgênica na COVID-19 e o uso da Proxalutamida e
análogos
Data: 16/04/2021
Desde o início da pandemia da COVID-19, estudos observacionais indicaram uma maior
prevalência de casos graves da doença em pacientes do sexo masculino (ZHOU et al.,
2020). A partir dessa observação inicial, foi levantada a hipótese de que os hormônios
androgênicos (de caráter masculinizante) poderiam atuar como fator de risco para
quadros graves relacionados à doença.
O melhor entendimento molecular da forma como o coronavírus atua no organismo
humano revelou a participação de um receptor androgênico, denominado TMPRSS2
(serina protease de membrana tipo 2), como adjuvante ao mecanismo principal de
invasividade celular do SARS-CoV-2, através do receptor ECA 2 (enzima conversora de
angiotensina tipo 2) (HOFFMANN et al., 2020). Este dado motivou pesquisas adicionais
sobre um eventual papel dos androgênios na gravidade de infecções pelo SARS-CoV-2.
Entretanto, estudos posteriores demonstram que o efeito dos androgênios na expressão
do TMPRSS2 em tecido prostático não é replicado quando em análise de células do
epitélio pulmonar (LI et al., 2021).
Estudos observacionais com pacientes com câncer de próstata submetidos a terapia de
deprivação androgênica avaliaram a relação com a gravidade de doença, com resultados
inconclusivos (MONTOPOLI et al., 2020). A deprivação androgênica é uma modalidade
terapêutica usualmente reservada para casos mais graves de câncer de próstata, tendo
em vista seu importante efeito sobre redução de massa muscular e de modificação
metabólica. Atualmente dividem-se os fármacos antiandrogênicos em: a) esteroidais
(ciproterona, acetato de medroxiprogesterona); b) não-esteroidais de primeira geração
(flutamida, nilutamida, bicalutamida); e c) não-esteroidiais de segunda geração
(abiraterona, enzalutamida, apalutamida, darolutamida) (STUDENT et al., 2020).

Com base nesses achados, foram postulados protocolos de pesquisa para avaliar a
eficácia de terapias antiandrogênicas na progressão de formas graves da COVID-19.
Estudos observacionais avaliaram o efeito da espironolactona (um antagonista
mineralocorticoide com ação antiandrogênica, utilizado para diversas indicações clínicas
como hipertensão arterial, cirrose hepática, dentre outras) em desfechos relacionados à
COVID-19, sem demonstração de eficácia até o momento. Um grupo de pesquisadores
divulgou no início de 2021, através de redes sociais, dados preliminares do estudo clínico
“Proxalutamide Treatment for Hospitalized COVID-19 Patients”, registrado no Clinical
Trials com o código NCT04728802, realizado sob patrocínio do fabricante da medicação
(Applied Biology, Inc.). A proxalutamida é uma droga da classe dos antiandrogênicos nãoesteroidais, ainda não registrado para uso no Brasil, desenvolvido inicialmente para uso
como terapia adjuvante em pacientes com câncer de próstata. O grupo de pesquisadores
informa que realizou a intervenção clínica em pacientes com COVID-19 com quadro
moderado da doença (pacientes em ventilação mecânica não foram incluídos),
internados em hospitais privados da cidade de Manaus/AM, que na época enfrentava um
importante colapso do seu sistema de saúde no contexto da “segunda onda”. Os dados
apresentados pelos pesquisadores (ainda não publicados) sugeriram impacto na redução
de mortalidade dos pacientes após 14 dias de uso. Não foram disponibilizados, até o
momento, dados detalhados sobre a condição clínica prévia dos pacientes ou sobre outras
terapias em uso previamente ou durante a intervenção. Chama a atenção que a
mortalidade reportada no grupo placebo (47,6%) e apenas 3,7% no grupo tratado
(segundo os dados apresentados pelos autores, em apresentação). É importante ressaltar
que as taxas de mortalidade no grupo placebo foi muito superior à reportada na principal
base de dados sobre morbimortalidade por COVID-19 no Brasil até o momento, que
registrou mortalidade intra-hospitalar de 38% para pacientes de Covid-19 admitidos em
unidades de terapia intensiva (RANZANI et al., 2021). Dados com outras medicações
antiandrogênicas, como Enzalutamida (LI et al., 2021), Dutasterida (CADEGIANI et al.,
2021) e Flutamida (CAVA, 2020), são preliminares e sem dados relacionados a desfechos
clínicos relevantes, como redução de mortalidade e tempo de internação hospitalar.
Portanto, até o momento, não há evidência sólida na literatura científica que suporte
algum papel para a terapia antiandrogênica no tratamento de pacientes com COVID19.
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