


A criação de vacinas e tratamentos para o COVID-19 se mostra como um desafio para a comunidade 

científica pela alta virulência e transmissibilidade, características do novo coronavírus, cujo genoma 

é altamente polimórfico, contando com cerca de 30 variações, de acordo com uma pesquisa da 

Universidade de Zhejiang (China).

Além disso, A memória imunológica após o primeiro contato com um vírus, como o COVID-19 varia em 

relação ao tempo de imunidade, podendo falhar na proteção do hospedeiro.

A vida é feita para ser vivida.

Chegou AMPARO® . O mais novo antiviral no combate ao 
novo coronavírus (COVID-19).

COVID19: 
O Problema da década.
A Pandemia causada novo coronavírus já 
infectou mais de 3 milhões de pessoas em 
todo o mundo, segundo a ONU, esta é a mais 
desafiadora crise global desde a Segunda 
Guerra Mundial.

O AMPARO® é uma abordagem inovadora 
que interromperá a ligação das partículas 
virais ao tecido ou célula alvo pela 
interferência antes ou depois do processo 
de adesão viral. 

Amparo®: 
uma abordagem inovadora



AMPARO®: Antimicrobial Motif Platform for 
Ameliorate Immune Response Outcomes

A memória imunológica após o primeiro contato com um vírus ou outro 
microrganismo pode variar em relação ao tempo de imunidade e também 
pode falhar na proteção do hospedeiro. Características altamente 
específicas das vacinas e alguns medicamentos antivirais limitam essas 
abordagens em alguns contextos. As pandemias mais importantes são 
causadas por vírus com genomas altamente polimórficos ou 
microorganismos com vias de transmissão muito eficientes.

A sequência específica de MBL humana recombinante nesta formulação é 
incapaz de ativar o sistema do complemento enquanto preserva sua 
capacidade de ligar vírus e organismos bacterianos de importância 
médica. A plataforma cria um novo conceito para ganhar a função da 
molécula, modificando sua estrutura usando um componente polimérico 
biocompatível.

Por que optamos por 
desenvolver esta solução?

Composto por Nanopartículas biocompatíveis funcionalizadas com 
uma lectina de ligação à manose humana recombinante (rhMBL) 
assumem uma plataforma nanoestruturada (AMPARO) capaz de se 
ligar a diversos microrganismos com maior avidez evitando a 
superestimulação da resposta imune.



Quais os benefícios do 
Amparo® ?

Antiviral de amplo espectro 
AMPARO® Consegue reconhecer e inibir vários virus que 
causam doenças respiratórias.

Diminuição de inflamação 
Inibição da replicação dos virus, Impedindo a 
estimulação das vias inflamatórias.

Proteção das hemácias
Ao se ligar às hemácias, a substância fornece uma 
estabilidade nas membranas, diminuindo a 
fragilidade,otegendo-as da lise.

Drug delivery com precisão
Vários tamanhos de nanopartículas impulsionadas pelo 
aerosol irão atingir diferentes tipos de mucosas, mantendo 
uma liberação controlada da substância por um período 
mais longo no corpo, impedindo a degradação da droga, 
protegendo o paciente por mais tempo.

Impacto Social
O uso de AMPARO® contra o COVID-19 diminui a 
transmissão e atenua as sequelas imunológicas, reduzindo 
o número de casos graves simultâneos e de ocupação de 
leitos hospitalares, evitando o colapso do sistema de 
saúde.



Como o Amparo®
funciona?

1. O paciente infectado ao 
sentir os sintomas irá procurar o 

médico responsável pelo seu 
diagnóstico e tratamento.

2. Após ser diagnosticado com 
uma infecção viral respiratória o 

clinico irá receitar o uso do 
AMPARO® por meio do inalador.

3. A substância ativa 
composta pelo Nanoarray 

AMPARO® irá percorrer toda a via 

4. Depositando-se no tecido e 
combatendo os vírus que 

encontra no caminho.

5. O Nanoarray AMPARO® ira 
impedir os vírus de continuarem 

a se replicar e ativarem o 
sistema inflamatório.

6. A nanopartícula continuará 
liberando o ativo durante seu 
tempo de ação, protegendo e 

recuperando o paciente.



Equipe de desenvolvimento
O projeto conta com a participação de mais de 30 
colaboradores altamente especializados que são 
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Folha de Pernambuco
https://www.folhape.com.br/noticia/detalhe/parceria-entre-
upe-e-ofjoseph-pbet-investe-em-tratamento-alternativo/15

2444/
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https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/08/11967214-up
e-pesquisa-novo-remedio-como-tratamento-alternativo-p

ara-cura-da-covid-19.html

https://www.diariodepernambuco.com.br/ultimas/2020/08/
parceria-entre-a-upe-e-a-ofjoseph-pb-t-brasil-para-estu

do-de-tecnologi.html

Jornal do Comércio

Diário de Pernambuco Interdependente (NE10)

Amparo® nas mídias
A iniciativa mostrou-se relevante em renomados 
canais de mídia.



Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in 
patients with novel coronavirus pneumonia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7166509/pdf/JTH-18-844.p
df

Interactions of mannose binding-lectin with red blood cells by employing 
cationic quantum dots
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813018325637?via%
3Dihub

Combined genotypes of the MBL2 gene related to low mannose-binding 
lectin levels are associated with vasoocclusive events in children with 
sickle cell anemia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5596363/pdf/1415-4757-g
mb-1678-4685-GMB-2016-0161.pdf

Mannose-binding lectin gene (MBL2) polymorphisms related to the 
mannose-binding lectin low levels are associated to dengue disease 
severity
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019888591630077
5

Association of variant alleles of MBL2 gene with vasoocclusive crisis in 
children with sickle cell anemia
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S107997961000038
0?via%3Dihub

Mannose-binding lectin serum levels in patients with leprosy are 
influenced by age and MBL2 genotypes
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(11)00097-X/fulltext

Association of the MBL2 Gene EXON1 Polymorphism and Vasoocclusive 
Crisis in Patients With Sickle Cell Anemia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19468207/?from_term=oliveira+AND+MBL
2&from_pos=3

Serum Mannose-Binding Lectin Levels are Linked with Respiratory 
Syncytial Virus (RSV) Disease
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10875-007-9141-8

Association of Polymorphisms in the First Exon of Mannose Binding Lectin 

Leitura complementar



Para fotos e vídeos do projeto, acesse o Link:
amparohealth.com/media

@amparohealth

/amparohealth

amparohealth.com

contato@amparohealth.com


