
Dosagem de Budesonida para pacientes 
ambulatoriais com COVID - Oxford ECA 

(+AAS, nutracêuticos, etc. a critério do provedor) 

A UNIVERSIDADE DE OXFORD, no dia 08 de Fevereiro de 2021, lançou seu Ensaio Clínico Aleatório 
(ECA) denominado “Esteroides na COVID-19” (STOIC) Ensaio Clínico Aleatório de budesonida em pó 
inalado (Pulmicort) para o tratamento ambulatorial precoce da COVID.[1] 9 de abril, foi publicado no 

The Lancet Respiratory Medicine[1]  

Com o início em media 3 dias após os primeiros sintomas, budesonida inalada, 400 mcg/puff, 2 puffs 
bid foi realizada com uma duração media de 7 (4 a 10.5) dias. Visitas de atendimento de urgência e 
internações hospitalares foram 91 % mais baixas em comparação ao atendimento usual (P = 0.004).  

O estudo foi projetado em torno de uma redução esperada de 50% no risco. No entanto, como o 
resultado real foi uma redução de 91%, o ensaio obteve significância estatística mais cedo do que o 
esperado. Em 9 de dezembro, a equipe de estudo solicitou uma revisão do comitê de monitoramento 
estatístico independente, com base no qual o estudo foi concluído mais cedo. Uma das razões 
apresentadas foi "consideração ética do resultado primário". 

“Paramos cedo porque, como poderíamos eticamente randomizar os participantes para o braço 
sem budesonida sabendo que eles tinham uma chance 10 vezes maior de necessitarem de 
hospitalização? Isso, além de saber que as pessoas se recuperam mais rapidamente no braço da 
budesonida, têm febre baixa, relatam menos sintomas de congestão, etc.” Dan V. Nicolau Jr., MD PhD 

 Pós de budesonida inalada (Pulmicort)  

180 mcg/puff, 3 puffs tid = 1,620 mcg/dia 
Um Pulmicort 180 mcg/puff Flexhaler  fornece 120 puffs, suficiente para 13.3 dias. 
        ou 

400 mcg/puff, 2 puffs bid = 1,600 mcg/dia 
One Pulmicort 400 mcg/puff Turbuhaler fornece 50 puffs, suficiente para 12.5 dias. 

O efeito sistêmico parece equivalente a ~ 51 mg de hidrocortisona oral, consistente com o que seria 
necessário para regular adequadamente a resposta imunológica na ausência de uma resposta robusta 
ao estresse do cortisol adrenal endógeno. A dosagem nesta faixa ideal provavelmente será a chave: 
apenas o suficiente para replicar uma resposta mais ótima do cortisol adrenal reduzir levemente a 
resposta inflamatória, mas não tanto a ponto de suprimir excessivamente a função imunológica. 

 AAS 325 mg/dia (para ajudar a combater o efeito pró-trombótico da COVID) 

 Etc. a critério do provedor 

Nutracêuticos potencialmente úteis: 

 Vitamina D3 10,000 UI/dia. Após a recuperação, reduza para 5.000 UI/dia e mantenha a longo prazo 
 Zinco elementar 50 mg/dia 
 Quercetina 500 mg bid (ionóforo de zinco; para aumentar o efeito antiviral do Zn) 
 VitaminA C 3,000 mg/dia 
 Melatonina 1 - 3 mg na hora de dormir (antiviral; pode ser adicionado PRN, pois pode causar 

sonolência) 
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