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OF CJR/CRF-SP nº 7.069/2020  

São Paulo, 09 de julho de 2020. 

 

Excelentíssima Sra. Dra. Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Souza Delgado 
Coordenadora Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-
19 (Giac) 
Procuradoria-Geral da República – Ministério Público Federal 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 

Brasília/DF - CEP 70050-900  

PGR-gabinetecovid19@mpf.mp.br 
 
 

Assunto: Vídeo Presidencial. Uso de hidroxicloroquina para o tratamento de Covid-19. Uso 
racional de medicamentos.  

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
CRF-SP, Autarquia Federal instituída pela Lei nº 3.820/1960, destinada a zelar pela ética e 

disciplina daqueles que exercem atividades profissionais farmacêuticas, por seu Presidente, que 
este subscreve, vem, com fundamento no artigo 10, c, de sua lei de criação, noticiar fato que 
chegou ao conhecimento desta Autarquia. 

Cabe-nos, primeiramente, esclarecer que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

São Paulo possui, entre outras atribuições, o ônus de fiscalizar as atividades farmacêuticas, 

conforme preconiza o artigo 10 da Lei nº 3.820/19601, bem como de encaminhar às autoridades 
competentes fatos cuja solução não seja de sua competência: 

Art. 10. - As atribuições dos Conselhos Regionais são as seguintes: (...) 

c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às 
autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja 
de sua alçada. 

                                                      

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3820.htm, acessado em 17/04/2020. 
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Em decorrência, servimo-nos do presente para trazer ao conhecimento de Vossa 

Excelência vídeo protagonizado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o qual 
segue em anexo e cuja conteúdo transcrevemos: 

“Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. 
(risos) 
Tô me sentindo muito bem, tava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje, terça, 
tô muito melhor do que sábado. 
Então, é com toda certeza, né. Tá dando certo. 
Sabemos que hoje em dia existem outros remédios, né, que podem ajudar a combater o 
coronavírus.  
Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas, mais uma 
pessoa que tá dando certo. 
Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, estamos juntos.” 
 

Como pode ser extraído de sua fala, o Exmo. Sr. Presidente da República incentiva o uso 

da hidroxicloroquina para o tratamento do Sars-Cov-2, causador da epidemia Covid-19, ao dizer 
que “confia na hidroxicloroquina”. 

Todavia, como declarado no próprio vídeo, a referida medicação não possui eficácia 
comprovada cientificamente contra o vírus Sars-Cov-2, sendo que sua permissão de uso para 
tratamento emergencial da doença foi inclusive retirado nos Estados Unidos pela FDA (Food and 
Drug Administration)2: 

“As explained in the attached memorandum, based on a review of new information and a reevaluation of 

information available at the time the EUA was issued, FDA now concludes that these criteria are no longer 

met. The bases for this decision include the following: 

• We now believe that the suggested dosing regimens for CQ and HCQ as detailed in the Fact Sheets are 

unlikely to produce an antiviral effect. 

• Earlier observations of decreased viral shedding with HCQ or CQ treatment have not been consistently 

replicated and recent data from a randomized controlled trial assessing probability of negative conversion 

showed no difference between HCQ and standard of care alone. 

• Current U.S. treatment guidelines do not recommend the use of CQ or HCQ in hospitalized patients with 

COVID-19 outside of a clinical trial, and the NIH guidelines now recommend against such use outside of 

a clinical trial. 

• Recent data from a large randomized controlled trial showed no evidence of benefit for mortality or other 

outcomes such as hospital length of stay or need for mechanical ventilation of HCQ treatment in 

hospitalized patients with COVID19. 

FDA has concluded that, based on this new information and other information discussed in the 
attached memorandum, it is no longer reasonable to believe that oral formulations of HCQ and CQ 
may be effective in treating COVID-19, nor is it reasonable to believe that the known and potential 
benefits of these products outweigh their known and potential risks. Accordingly, FDA revokes the 

                                                      

2 https://www.fda.gov/media/138945/download, acessado em 09/07/2020. 
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EUA for emergency use of HCQ and CQ to treat COVID-19, pursuant to section 564(g)(2) of the Act. 

As of the date of this letter, the oral formulations of HCQ and CQ are no longer authorized by FDA 
to treat COVID-19”. [grifos nossos] 

 

No estudo “Outcomes of hydroxychloroquine usage in United States veterans hospitalized 
with Covid-19”3, publicado em abril deste ano, os autores não encontraram evidências de que o 

uso de hidroxicloroquina reduziu o risco de ventilação mecânica em pacientes hospitalizados com 

Covid-19. Além, foi identificada uma associação de aumento da mortalidade geral em 
pacientes tratados com hidroxicloroquina sozinha: 

“CONCLUSIONS: In this study, we found no evidence that use of hydroxychloroquine, either with or 
without azithromycin, reduced the risk of mechanical ventilation in patients hospitalized with Covid-
19. An association of increased overall mortality was identified in patients treated with 
hydroxychloroquine alone. These findings highlight the importance of awaiting the results of ongoing 
prospective, randomized, controlled studies before widespread adoption of these drugs”. [grifos nossos] 

O próprio Ministério da Saúde, através do “Informe Diário de Evidências | COVID-19 - 
busca realizada em 14 de abril de 2020”4 veiculou pesquisa que desaconselha o uso da 
hidroxicloroquina para tratamento da referida doença, apesar de indicar algumas limitações na 
pesquisa: 

“HIDROXICLOROQUINA  

COORTE  

Este estudo incluiu dados coletados em tempo real de 181 pacientes internados com pneumonia por 

COVID-19; 84 receberam HCQ dentro de 48 horas de admissão (grupo HCQ) e 97 não receberam (grupo 

não HCQ). A gravidade inicial foi equilibrada entre os grupos, o que significa que esse fator de confusão 

foi endereçado. Na análise ponderada, 20,2% dos pacientes do grupo HCQ foram transferidos para a UTI 

ou morreram dentro de 7 dias versus 22,1% no grupo sem HCQ (16 vs. 21 eventos, RR 0,91, IC 95% 0,47-

1,80). No grupo HCQ, 2,8% dos pacientes morreram em 7 dias versus 4,6% no grupo não HCQ (3 vs. 4 

eventos, RR 0,61, IC 95% 0,13-2,89), e 27,4% e 24,1%, respectivamente, desenvolveram síndrome do 

desconforto respiratório agudo em 7 dias (24 vs. 23 eventos, RR 1,14, IC 95% 0,65-2,00). Oito pacientes 

que receberam HCQ (9,5%) tiveram modificações no eletrocardiograma que exigiram a descontinuação da 

HCQ. O tratamento com HCQ + tratamento padrão, não foi associado à redução de internações em 
UTIs ou óbito em 7 dias após a internação, em comparação com o tratamento padrão. Esses 
resultados não apoiam o uso de HCQ em pacientes hospitalizados com pneumonia por COVID-19”. 
[grifos nossos] 

Em 09 de julho, ao prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal na ação de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 7075, ajuizada pela Confederação 

                                                      

3 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v2, acessado em 09/07/2020. 
4 https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/15/InformeDiario-referente-a-15-04.pdf, acessado em 
09/07/2020. 
5 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446886&ori=1 e 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5950546, acessados em 13/07/2020. 
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Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS) em razão da publicação do documento 

“Orientações do Ministério da Saúde para Manuseio Medicamentoso Precoce de Pacientes com 

Diagnóstico da Covid-19”, o Exmo. Ministro da Saúde Interino, Eduardo Pazuello, encaminhou 

Informações6, através do Ofício nº 791/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS, no qual restou assentado 
que o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina não é diretriz ou protocolo adotado pelo 
Sistema Único de Saúde: 

“(...) A NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS (SEI nº 0014934763) não encerrou nenhum 

procedimento de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS. Diferentemente, busca apenas 

"orientar os diferentes entes e agentes que executam as ações descentralizadas no SUS, não se tratando de 
protocolo nem de diretrizes terapêuticas. É um documento administrativo de informação e comunicação 

[DESPACHO SE/GAB/SE/MS em resposta ao Ocio nº 80/2020 CNF GIAC COVID 19 (0014999499), de 

22 de maio de 2020] (...)”. 

Ao analisarmos a bula do medicamento Reuquinol, nome comercial do medicamento 
Hidroxiloroquina, podemos verificar que esse apresenta diversos efeitos colaterais: 

9. REAÇÕES ADVERSAS 

Reação muito comum (≥ 1/10); 

Reação comum (≥ 1/100 e ˂ 1/10); 

Reação incomum (≥ 1/1.000 e ˂ 1/100); 

Reação rara (≥ 1/10.000 e ˂ 1/1.000); 

Reação muito rara (˂ 1/10.000); 

Frequência desconhecida (não pode ser estimada pelos dados disponíveis). 

Distúrbios hematológicos e do sistema linfático 
Desconhecida: depressão da medula óssea, anemia, anemia aplástica, agranulocitose, leucopenia, 

trombocitopenia. 

Distúrbios do sistema imune 
Desconhecida: urticária, angioedema, broncoespasmo. 

Distúrbios de metabolismo e nutrição 
Comum: anorexia. 

Desconhecida: hipoglicemia. 

A hidroxicloroquina pode exacerbar o quadro de porfiria. 

Distúrbios psiquiátricos 
Comum: labilidade emocional. 

Incomum: nervosismo. 

Desconhecida: psicose, comportamento suicida. 

Distúrbios do sistema nervoso 
Comum: cefaleia. 

Incomum: tontura. 

Desconhecida: convulsões têm sido reportadas com esta classe de medicamentos. 

Distúrbios extrapiramidais, como distonia, discinesia, tremor (vide “Advertências e Precauções”) 

                                                      

6 Informações nº 00436/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 07/07/2020, subscrita pelo Advogado da União Júlio 
César Alves Figueirôa, aprovada através do Despacho nº 03101/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU. 
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Distúrbios oculares 
Comum: visão borrada devido a distúrbios de acomodação que é dose dependente e reversível. 

Incomum: retinopatia, com alterações na pigmentação e do campo visual. Na sua forma precoce, elas 

parecem ser reversíveis com a descontinuação da hidroxicloroquina. Caso o tratamento não seja suspenso 

a tempo existe risco de progressão da retinopatia, mesmo após a suspensão do mesmo. Pacientes com 

alterações retinianas podem ser inicialmente assintomáticos, ou podem apresentar escotomas visuais 

paracentral e pericentral do tipo anular, escotomas temporais e visão anormal das cores. 

Foram relatadas alterações na córnea incluindo opacificação e edema. Tais alterações podem ser 

assintomáticas, ou podem causar distúrbios tais como halos, visão borrada ou fotofobia. Estes sintomas 

podem ser transitórios ou são reversíveis com a suspensão do tratamento. 

Desconhecida: casos de maculopatia e degeneração macular foram reportados e podem ser irreversíveis. 

Distúrbios de audição e labirinto 
Incomum: vertigem, zumbido. 

Desconhecida: perda de audição. 

Distúrbios cardíacos 

Desconhecida: cardiomiopatia que pode resultar em insuficiência cardíaca e em alguns casos com desfecho 

fatal (vide “Advertências e Precauções” e “Superdose”). Toxicidade crônica deve ser considerada quando 

ocorrerem distúrbios de condução (bloqueio de ramo/bloqueio átrio - ventricular) bem como hipertrofia 

biventricular. A suspensão do tratamento leva à recuperação. 

Prolongamento do intervalo QT em pacientes com fatores de risco específicos, que podem causar arritmia 

(torsade de pointes, taquicardia ventricular) (vide “Contraindicações” e “Reações adversas”). 

Distúrbios gastrintestinais 
Muito comum: dor abdominal, náusea. 

Comum: diarreia, vômito. 

Esses sintomas geralmente regridem imediatamente com redução da dose ou suspensão do tratamento. 

Distúrbios hepatobiliares 
Incomum: alterações dos testes de função hepática. 

Desconhecida: insuficiência hepática fulminante. 

Distúrbios de pele e tecido subcutâneo 
Comum: erupção cutânea, prurido. 

Incomum: alterações pigmentares na pele e nas membranas mucosas, descoloração do cabelo, alopecia. 

Estes sintomas geralmente regridem rapidamente com a suspensão do tratamento. 

Desconhecida: erupções bolhosas, incluindo eritema multiforme, síndrome de Stevens – Johnson e 

necrólise epidérmica tóxica, rash medicamentoso com eosinofilia e sintomas sistêmicos (Síndrome 

DRESS), fotossensibilidade, dermatite esfoliativa, pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA). 

PEGA deve ser diferenciada de psoríase, embora a hidroxicloroquina possa precipitar crises de psoríase. 

Pode estar associada com febre e hiperleucocitose. A evolução do quadro é geralmente favorável após a 

suspensão do tratamento. 

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo 
Incomum: distúrbios motores sensoriais. 

Desconhecida: miopatia dos músculos esqueléticos ou neuromiopatia levando à fraqueza progressiva e 

atrofia do grupo de músculos proximais. 

A miopatia pode ser reversível com a suspensão do tratamento, mas a recuperação pode durar alguns meses. 

Estudos de diminuição dos reflexos tendinosos e anormalidade na condução nervosa. 

 

Além dos supratranscritos efeitos colaterais, também existe o risco de interação 

medicamentosa, caso o paciente faça uso de outras substâncias (item 6. Interações 
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Medicamentosas). O “Informe Diário de Evidências | COVID-19 – nº 52”7 do Ministério da Saúde 

trouxe, por exemplo, estudo que reporta que a associação de hidroxicloroquina com metformina 

(medicamento para tratamento de diabetes) aumenta o risco de morte, principalmente, por suicídio, 
apontando, também, algumas limitações no referido estudo. 

Ressaltamos, oportunamente, que tanto a cloroquina, quanto a hidroxocloroquina são 

substâncias medicamentosas que foram incluídas na listagem de medicamentos sujeitos à controle 

especial a Portaria SVS/MS nº 344/19988, através da RDC nº 351/20209 (alterada pela RDC nº 
354/202010): 

Art. 1º Publicar a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras 

e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998, republicada no Diário 

Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, estabelecendo as seguintes alterações, conforme previsto no 

Anexo I desta Resolução: 

I. INCLUSÃO 

1.1. Lista "C1": CLOROQUINA 

1.2. Lista "C1": HIDROXICLOROQUINA  

Art. 2º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA ficam sujeitos à Receita 
de Controle Especial em duas vias, sendo a 1ª via retida no estabelecimento farmacêutico e a 2ª via 

devolvida ao Paciente. 

Parágrafo único. Os medicamentos à base de CLOROQUINA distribuídos no âmbito de programas públicos 
governamentais estão excetuados da disposição prevista no caput deste artigo.  

Por decorrência, tanto a sua utilização é condicionada à prescrição médica especial, 
quanto a sua guarda e dispensação deve ser realizada obrigatoriamente por profissional 
farmacêutico, conforme dita o artigo 67 Portaria 344/1998, do Secretário de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde – SVS/MS. 

O Ministério da Saúde, em seu portal eletrônico11, define o uso racional de medicamentos: 

O que é uso racional de medicamentos? 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entende-se que há uso racional de medicamento quando 

pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas às suas necessidades 

individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. 

O uso irracional ou inadequado de medicamentos é um dos maiores problemas em nível mundial. A 
OMS estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos 
de forma inadequada, e que metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente.  

                                                      

7 https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/19/N52-InformeDiario-referente-17-06.pdf, acessado em 
09/07/2020. 
8 http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/PRT_SVS_344_1998_COMP.pdf, acessado em 17/04/2020. 
9 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/3233591/72+-+RDC+N%C2%BA+351-2020-DOU.pdf/bf7b1b3d-
951a-4037-8fb8-38225319f8f9, acessado em 17/04/2020. 
10 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/3233591/72+-+RDC+N%C2%BA+354-2020+-
+DOU.pdf/110d926c-07bb-4295-b108-839c3be5dc53, acessado em 17/04/2020. 
11 https://saude.gov.br/saude-de-a-z/uso-racional-de-medicamentos, acessado em 09/07/2020. 
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Exemplos de uso irracional de medicamentos incluem: uso de muitos medicamentos por paciente 

("polifarmacia"); uso inadequado de antimicrobianos, muitas vezes em dosagem inadequada, para infecções 

não bacterianas; excesso de uso de injeções quando formulações orais seria mais apropriado; falta de 

prescrição de acordo com as diretrizes clínicas; automedicação inapropriada, muitas vezes medicamentos 

prescritos; não aderência aos regimes de dosagem. [grifos nossos] 

 

O profissional farmacêutico exerce papel primordial na promoção do uso racional de 
medicamentos, através de devida assistência farmacêutica, conforme prevê a Lei nº 13.021/2014: 

Art. 2º Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a 

assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos 

públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo 
essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

Em decorrência de tal atribuição do profissional farmacêutico, este Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo, cuja criação foi destinada a zelar pela ética e disciplina dos 

profissionais aqui inscritos, promove o conceito do uso racional12, alertando os pacientes para os 
riscos da automedicação ou do uso indevido de medicamentos.  

Na mesma senda as Leis nºs 6.360/76 e 9.294/96, respectivamente dispõem que os 
medicamentos devem ter sua publicidade, condicionada à autorização do Ministério da Saúde e 
somente em publicações especializadas e dirigidas a profissionais de saúde (médicos, dentistas e 
farmacêuticos): 

Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação, dos 
produtos sob o regime desta Lei somente poderá ser promovida após autorização do 
Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento. 

§ 1º - Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência 
de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará restrita a 
publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-dentistas 
e farmacêuticos. 

(...) 

Art. 7° A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou espécie poderá ser 
feita em publicações especializadas dirigidas direta e especificamente a profissionais e 
instituições de saúde. 

 

                                                      

12 http://www.crfsp.org.br/noticias/9626-5-de-maio-%E2%80%93-dia-nacional-do-uso-racional-de-
medicamentos.html#:~:text=Um%20conceito%20simples%3A%20uso%20racional,no%20per%C3%ADodo%20de
%20tempo%20recomendado., acessado em 09/07/2020. 
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Observa-se que no vídeo aqui noticiado, o Exmo. Sr. Presidente da República, salvo 

melhor juízo, inobserva a legislação acima mencionada e não realiza nenhum alerta quanto às 
questões aqui delineadas (existência de estudos que demonstram a não eficácia do medicamento 

no combate ao Covid-19 e existência de reações adversas e interações medicamentosas), o que 
pode levar ao uso não racional do medicamento, em detrimento da saúde dos pacientes 

acometidos pelo Covid-19. 

Assim, sendo Vossa Excelência a autoridade competente para adotar as providências 

eventualmente cabíveis, subscrevo-me, aproveitando o ensejo para apresentar protestos de elevada 
estima e consideração. 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 
Dr. Marcos Machado Ferreira 

Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo 






