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Favipiravir: uma alternativa oriental 

O Favipiravir é um medicamento antiviral desenvolvido por uma empresa 

japonesa com atividade contra diversos vírus de RNA. Como muitas outras descritas 

em nossa página, até o presente momento essa droga também está em fase 

experimental. Ela é um derivado da Pirazinamida — medicamento de primeira escolha 

para o tratamento de tuberculose ativa. 

Para aqueles que querem uma resposta rápida para a pergunta: esse antiviral, 

utilizado principalmente para a Influenza, aparenta ter efeitos adversos, embora seja 

liberado para uso na China e no Japão. Embora não indicado pela Organização 

Mundial da Saúde, esse medicamento aparenta ter ação contra Sars-Cov-2, e foi 

utilizado durante o tratamento de pacientes em Wuhan. 

Esse medicamento demonstrou atividade contra diversas viroses como 

Influenza, febre amarela, arenavírus, vírus do Nilo Ocidental, alfavírus, enterovírus e 

uma eficiência limitada para o vírus da Zika e raiva. Recentemente, na pandemia de 
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Sars-Cov-2, estudos comparados com outros antivirais demonstram sua eficácia em 

reduzir a carga viral com poucos efeitos adversos. 

Usado no Japão desde 2014, ele é indicado para tratamentos cujos atuais 

antivirais não são efetivos. A empresa buscava substituir o Tamiflu no tratamento da 

influenza, mas testes em animais demonstraram potenciais efeitos teratogênicos — 

má formação — em fetos. Já utilizado na China em 2020 para o tratamento de 

Influenza, em fevereiro, a China realizou diversos tratamentos experimentais para o 

Sars-CoV-2, no qual ele se demonstrou efetivo na resolução dos casos de 

pneumonia. 
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