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NOTA TÉCNICA
ASSUNTO: Uso da monolaurina na prevenção e tratamento de pacientes com COVID-19.

1. OBJETIVO

Esta nota técnica tem por objetivo analisar evidências científicas sobre o uso da monolaurina na prevenção
e tratamento de pacientes com COVID-19.

2. DOS FATOS

Trata-se de despacho proveniente do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE),
encaminhado ao Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde –
DGITIS/SCTIE/MS, referente às mensagens eletrônicas enviadas pelo profissional Dr. Ronaldo Amaral de
Paiva, em que solicita a atualização da nota técnica sobre o uso da monolaurina no tratamento da COVID19, elaborada pelo DGITIS.

3. DA ANÁLISE

Condição clínica

O coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2, do inglês Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2), é um vírus zoonótico recém identificado em dezembro de 2019 na
cidade de Wuhan (China) que resulta na doença de coronavírus 2019 (COVID-19, do inglês coronavirus
disease), nome oficial da doença de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) que consiste em
quadros de pneumonia e insuficiência pulmonar, além de manifestações digestivas e sistêmicas (1,2).
A história natural do vírus ainda não é bem elucidada, e pouco se sabe das medidas mais eficazes
para manejo clínico dos pacientes infectados. Entretanto, sabe-se que o SARS-CoV-2 tem alta
transmissibilidade, pode persistir em diferentes tipos de superfície durante considerável espaço de tempo,
e sua letalidade é influenciada pela idade do paciente (3).

Uma revisão sistemática recente a respeito de 19 estudos publicados entre 1º de janeiro e 21 de
fevereiro de 2020, foram sumarizadas as características clínicas e laboratoriais da COVID-19. As
manifestações clínicas mais prevalentes foram febre (88,7%), tosse (57,6%) e dispneia (45,6%). Entre os
achados laboratoriais foram relatados: a diminuição da albumina (75,8%), elevação da proteína C reativa
(58,3%) e da lactato desidrogenase (LDH) (57,0%), linfopenia (43,1%) e a alta taxa de sedimentação de
eritrócitos (VHS) (41,8%), como sintomas mais prevalentes (4).
O tratamento da COVID-19 consiste atualmente em uma terapia de suporte para alívio de sintomas
gripais. De acordo com a OMS, há 17 vacinas candidatas em avaliação clínica e 132 em avaliação pré-clínica
atualmente. Uma das vacinas em fase 3 será testada em 2 mil candidatos no Brasil. A Anvisa concedeu a
permissão para os testes em uma edição extra do Diário Oficial da União em 02 de junho de 2020 (5).

Tecnologia

A monolaurina (monolaurato de glicerol, laurato de gliceril ou 1-lauroil-glicerol) é um
monoglicerídeo mono-éster formado a partir de glicerol e ácido láurico comumente empregada como
surfactante em cosméticos, aditivo alimentar, emulsificante ou conservante, e por vezes empregada como
suplemento dietético (6). De acordo com a agência de regulação americana Food and Drug Administration,
os monoglicerídeos são substâncias seguras e permitidas para uso em alimentos sem limitação. Não foram
identificadas outros tipos de uso em nenhuma agência de regulamentação estrangeira consultada (7,8). No
Brasil o produto é livre para comercialização em todo o território nacional através do anexo I da RDC
27/2010, em conformidade com a RDC 23/2000 e RDC 23/1999 da Anvisa que dispensam o produto de
registro (9).
Produzida a partir da metabolização de óleos láuricos, a monolaurina está presente no leite materno
em elevadas concentrações, fato que levou ao desenvolvimento de pesquisas para aplicação terapêutica
desse monoglicerídeo como um agente antiviral, bacteriano, protozoal e microbiano (6,10–14).
A atividade antimicrobiana foi notada pela primeira vez em ácidos graxos no final dos anos 1800,
quando Koch observou que os ácidos graxos inibiam o crescimento de Bacillus anthracis (12,15). Na década
de 1940, Burtenshaw descobriu lipídios antimicrobianos endógenos na pele humana que desempenhavam
um papel no sistema imunológico da pele (16). Estudos in vitro nas décadas de 1980 e 1990 demonstraram
importantes efeitos antivirais de ácidos graxos livres e seus monoglicerídeos em vírus envelopados, como o
vírus da estomatite vesicular, vírus do herpes simplex e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) (12,17).
Alguns mecanismos são propostos para explicar a atividade antiviral da monolaurina. Alguns
pesquisadores sugeriram que monoglicerídeos podem se ligar às membranas fosfolipídicas virais e causar a

desestabilização da mesma (12,15,18,19). Há evidências de que microdomínios ricos em colesterol facilitam
a interação entre a proteína S de SARS-CoV-2 e seu receptor ACE2 (enzima conversora da angiotensina 2) na
membrana lipídica de células do hospedeiro (20). Com base nisso, propostas recentes têm discutido se a
ruptura da estrutura lipídica de membrana do SARS-CoV-2 resultaria no comprometimento da ligação da
estrutura viral às células hospedeiras, servindo como possível estratégia de tratamento para pacientes com
COVID-19 (21–24). Também há evidências da capacidade inibitória da monolaurina no estágio de maturação
tardia do ciclo replicativo do arenavírus causador da febre hemorrágica na Argentina (vírus Junin) (25).

Pergunta de pesquisa

Para nortear a busca na literatura foi formulada a pergunta estruturada de acordo com o acrônimo
PICO (população, intervenção, comparador e outcomes [desfechos]), conforme Quadro 1. Como se trata da
análise de evidências de um medicamento que, ao ser utilizado no tratamento de pacientes com COVID-19,
espera-se a melhora dos parâmetros imunológicos de resposta à infecção pelo SARS-CoV-2, não foram
utilizados termos de busca estruturados para especificar comparadores, desfechos e tipos de estudo.

QUADRO 1. Pergunta estrutura de pesquisa (PICO) para busca de evidências.

População

Pacientes com diagnóstico confirmado ou provável de infecção por
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Intervenção

Monolaurina

Comparador

Sem restrição

Desfechos (outcomes)

Sem restrição

Tipo de estudo

Sem restrição

Pergunta de Pesquisa: O medicamento monolaurina é uma opção eficaz para a prevenção e/ou tratamento
da COVID19?

Busca na literatura e seleção dos estudos

Com base na pergunta PICO estruturada, foram realizadas buscas nas bases de dados Medline (via
PubMed), Embase e na iSearch Covid Portifolio, uma plataforma do NIH (National Institute of Health) que

inclui artigos no PubMed e preprints dos sites arXiv, bioRxiv, ChemRxiv, medRxiv, Research Square e SSRN,
que ainda estão em fase de revisão para publicação. A busca foi realizada em 30 de junho de 2020 não
retornou nenhum estudo científico. As estratégias de busca estão descritas conforme o Quadro 2 abaixo.

QUADRO 2. Estratégia de busca nas plataformas consultadas.
Base

Estratégia
('severe acute respiratory syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute

Embase

Localizados
0

respiratory syndrome coronavirus 2' OR 'covid19 virus' OR 'sars cov 2' OR sars2
OR '2019 ncov' OR '2019 novel coronavirus'/exp OR '2019 novel coronavirus' OR
'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR '2019 novel coronavirus infection' OR '2019-ncov
infection' OR 'covid-19 pandemic' OR 'coronavirus disease-19' OR '2019-ncov
disease' OR covid19 OR '2019 novel coronavirus disease' OR 'coronavirus disease
2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019') AND ('monolaurin'/exp OR
'monolaurin' OR 'glycerol monolaurate'/exp)
(((((((((COVID-19) OR 2019 novel coronavirus disease) OR SARS-CoV-2) OR 2019

Medline (via
Pubmed)

0

novel coronavirus disease) OR coronavirus disease 2019) OR 2019-nCoV) OR
severe acute respiratory syndrome) OR SARS virus) AND (monolaurin OR glycerol
monolaurate OR monododecylglycerol OR monoglycerol laurate))
(COVID-19 OR 2019 novel coronavirus disease OR SARS-CoV-2 OR 2019 novel

iSearch COVID19 portfolio

0

coronavirus disease OR coronavirus disease 2019 OR 2019-nCoV OR severe
acute respiratory syndrome OR SARS virus) AND (monolaurin OR glycerol
monolaurate OR monododecylglycerol OR monoglycerol laurate)

As plataformas de registros de ensaios clínicos ClinicalTrial.gov e International Clinical Trials
Registry Platform (ICTRP), da Organização Mundial de Saúde (OMS) também foram consultadas. Foram
utilizados os termos de busca: SARS-COV-2, COVID-19, 2019 novel coronavirus, 2019-nCoV, severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2, Wuhan coronavirus, COVID, monolaurin e glycerol monolaurate.
Nenhum estudo foi identificado em ambas as plataformas.

4. CONCLUSÕES

Embora haja evidências substanciais da ação antiviral de monoglicerídeos em vírus de RNA
envelopados, não foram identificadas evidências científicas a respeito do uso da monolaurina na prevenção
ou tratamento de pacientes com COVID-19, portanto, não é possível aferir sobre um potencial efeito antiviral
contra o SARS-CoV-2.
É prudente alertar sobre o crescente número de informações online que disseminam suposições de
que produtos naturais, como o óleo de coco, teriam um efeito “protetor” contra a infecção pelo SARS-CoV2 (26,27,28). Não há evidências robustas acerca dessa temática e tampouco regulamentação por agência de
vigilância sanitária nacional ou internacional para esses produtos com essa finalidade de uso.
Visto a precariedade das atuais evidências, o presente documento será atualizado à medida que
novas evidências forem identificadas.
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