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PARECER CONJUNTO CRM-PI N° 01/2020 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE 

INFECTOLOGIA E DE MEDICINA INTENSIVA DO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DO PIAUÍ 

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA PARA 
TRATAMENTO DE COVID-19 
  
 

 
EMENTA: O médico possui autonomia para 
prescrever a cloroquina ou hidroxicloroquina no 
tratamento da COVID-19, devendo o paciente ser 
informado dos riscos, efeitos adversos e precauções 
por meio da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, bem como que os resultados da 
utilização dessas medicações são apenas 
experimentais e não há, ainda, evidências científicas 
comprovando a sua eficácia em seres humanos. 

 
 
CONSULTA: 
 

Trata-se de iniciativa das Câmaras Técnicas de Infectologia e de Medicina 

Intensiva do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, a fim de opinar 

sobre a utilização da cloroquina para tratamento das formas leves de COVID-19. 

Para tanto e respeitando as medidas de distanciamento social 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, os membros integrantes das respectivas 

Câmaras Técnicas reuniram-se, na data de 07.04.2020, por videoconferência para 

construírem o presente parecer. 

 

PARECER: 

O atual cenário de pandemia causado pelo vírus SARS-CoV-2, chamado 

de novo coronavírus, que causa a doença COVID-19, classificada como emergência 

de saúde pública global pela Organização Mundial de Saúde, tem levado as 

autoridades a adotarem medidas de isolamento social sem precedentes na história. 

Tais medidas têm culminado, por exemplo, no adiamento das Olimpíadas de Verão 

previstas para este ano, na suspensão e no cancelamento de voos domésticos e 

internacionais, no fechamento de fronteiras entre países, na suspensão das aulas 
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em escolas e universidades, no total esgotamento de equipamentos hospitalares de 

ventilação mecânica e de proteção individual, entre outros fatos. 

A justificativa para adoção das diversas orientações e condutas 

fundamenta-se no fato de estarmos diante de um microorganismo com elevada 

capacidade de disseminação, que pode infectar grandes parcelas da população em 

pouco tempo, resultando em um número de casos graves que está acima da 

capacidade do sistema de saúde público e privado de qualquer país de primeiro 

mundo. 

Ademais, é sabido que, até o momento, não há tratamento específico 

comprovado para combater o vírus e a doença. Soma-se a isso a insuficiência de 

tempo hábil para a realização de estudos clínicos bem desenhados e com grande 

número de pacientes, o que seria capaz de fornecer a melhor evidência científica 

para todos os tratamentos que vêm sendo estudados. 

Entretanto, a cloroquina, que é uma droga disponível há décadas no 

mercado, utilizada em larga escala para tratamento contra a malária e doenças 

reumáticas, de baixo custo e que pode ser administrada via oral, possui atividade in 

vitro contra o vírus SARS-CoV-2. 

Em série de estudos preliminares realizados em humanos, os relatos de 

especialistas ao redor do mundo têm sugerido sua eficácia em reduzir a progressão 

dos casos de COVID-19 para formas graves que necessitam de internação em UTI. 

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio da Nota Informativa Nº 5/2020-

DAF/SCTIE/MS, que trata sobre o uso da Cloroquina como terapia adjuvante no 

tratamento de formas graves do COVID-19, refere que não existe tratamento 

específico eficaz disponível até o momento. 

Não existe, até o momento da elaboração deste parecer, comprovação 

científica de qualidade que embase ou que garanta eficácia do uso de cloroquina 

nem em casos leves, moderados ou graves. No entanto, dada a gravidade da 

situação em nível mundial e baseado em estudos clínicos preliminares, o Ministério 

da Saúde liberou o uso para tratamento de casos moderados e graves. 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, uma publicação recente 

apresentou que o uso da cloroquina reduziu o tempo para recuperação clínica e 
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promoveu a remissão da pneumonia em pacientes com COVID-19 que participaram 

desse estudo1. 

Além disso, o Ministério da Saúde esclareceu que está monitorando os 

estudos de eficácia e segurança da cloroquina em pacientes com COVID-19, 

podendo modificar, a qualquer momento, sua recomendação quanto ao uso destes 

fármacos, baseado na melhor evidência disponível. 

Por sua vez, a Anvisa já aprovou a condução do primeiro estudo para a 

cloroquina e a hidroxicloroquina no Brasil. Por meio da “Nota Técnica sobre 

Cloroquina e Hidroxicloroquina”2, informa que: 

 
“Um estudo in vitro desenvolvido por pesquisadores chineses avaliou o 
efeito antiviral da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2 em 
comparação com a Cloroquina. Os pesquisadores afirmam que a 
Hidroxicloroquina inibiu efetivamente a etapa de entrada do vírus na 
célula assim como estágios celulares posteriores relacionados à 
infecção pelo SARS-CoV-2. Esse efeito também foi observado com a 
Cloroquina. Os pesquisadores também observaram que a Cloroquina 
e a Hidroxicloquina bloqueiam o transporte do SARS-CoV-2 entre 
organelas das células (endossomos e endolisossomos) o que parece 
ser a etapa determinante para a liberação do genoma viral nas células 
no caso do SARS-CoV-2.” 

 

E conclui que, conforme revisão sistemática, há evidência pré-clínica da 

eficácia e evidência de segurança do uso clínico de longa data para outras 

indicações, o que justifica a pesquisa clínica com a cloroquina em pacientes com 

COVID-19. 

Já a Fiocruz, parceira do Ministério da Saúde na realização de estudos 

clínicos para testar medicamentos com atividade antiviral contra SARS-CoV-2, refere 

que foram realizados experimentos comparativos com a cloroquina, que vem sendo 

incluída em diversos estudos clínicos mundialmente. Esclarece que a recomendação 

do Ministério da Saúde para uso da hidroxicloroquina e cloroquina, no tratamento 

                                                 
1 Zhu L, Xu X, Ma K, Yang J, Guan H, Chen S, et al. Successful recovery of COVID-19 pneumonia in 
a renal transplant recipient with long-term immunosuppression. American journal of transplantation : 
oficial journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant 
Surgeons. United States; 2020. 
2http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%25C2%25B4cnica+sobre+Cloroqui
na+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799 Acesso em 08.04.2020. 
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contra a COVID-19, chama-se uso OFF LABEL, ou seja, fora do que está indicado 

na bula do medicamento. 

Do ponto de vista da ética médica, o Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n° 2217/2018), em seus Princípios Fundamentais, informa: 

 
II – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, 
em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor 
de sua capacidade profissional. 
 
VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua 
consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou 
quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 
 
XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou 
de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, 
dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o 
estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo 
quando em benefício do paciente. 
 
XXI – No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo 
com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico 
aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que 

adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 
 

Já no inciso II, do Capítulo II, que estabelece os Direitos dos Médicos, o 

Código de Ética Médica esclarece que é direito do médico indicar o procedimento 

adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 

respeitada a legislação vigente. 

 
CONCLUSÃO: 

Apresentadas estas considerações, as Câmaras Técnicas de Infectologia 

e de Medicina Intensiva do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí 

entendem que, muito embora os resultados da utilização da cloroquina sejam 

apenas experimentais, não havendo ainda evidências científicas comprovando a sua 

eficácia, o médico tem autonomia para prescrever cloroquina ou hidroxicloroquina 

para o tratamento da COVID-19.  

Para tanto, o médico deve estar ciente dos riscos e precauções que deve 

tomar quanto aos antecedentes do paciente em relação a doença cardíaca, 
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retinopatias, maculopatias, insuficiência hepática, epilepsia ou hipersensibilidade à 

droga. Nesse sentido, os pacientes para os quais forem prescritas cloroquina ou 

hidroxicloroquina precisam ser monitorados quanto aos eventos adversos 

cardiovasculares e outros inerentes ao uso desses fármacos. 

Quanto às informações ao paciente, o médico deve informá-lo de todas as 

possíveis complicações e efeitos colaterais, mediante a assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – Anexo I do presente parecer. 

Por fim, vale ressaltar que os estudos sobre a utilização da cloroquina 

para tratamento de COVID-19 estão sendo atualizados a todo momento, devendo o 

médico buscar as orientações necessárias e atuais junto aos órgãos superiores de 

saúde a respeito de doses, duração do tratamento e associações com outras 

drogas. 

Este é o parecer, SMJ. 

 

Teresina-PI, 08 de abril de 2020. 

 
____________________________________________ 

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA – CRM-PI N° 3132 
COORDENADOR DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE INFECTOLOGIA E DE MEDICINA 

INTENSIVA DO CRM-PI 

 
 

____________________________________________ 
DIANA MARISA BARROS – CRM-PI N° 2161 

MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE INFECTOLOGIA DO CRM-PI 

 

_____________________________________________________ 
ROSÂNIA MARIA DE ARAÚJO OLIVEIRA – CRM-PI N° 2364 
MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE INFECTOLOGIA DO CRM-PI 

 
 

_______________________________________ 
KELSON NOBRE VERAS – CRM-PI N° 1766 

MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA INTENSIVA DO CRM-PI 

 
 

_____________________________________________________________ 
PATRÍCIA MACHADO VEIGA DE CARVALHO MELLO – CRM-PI N° 1861 

MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA INTENSIVA DO CRM-PI 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA A 

UTILIZAÇÃO DE CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO 

DA COVID-19 

Eu, __________________________________________________________, 

RG no ____________________, CPF _______________________________, 

declaro que fui devidamente informado pelo(a) médico (a) 

__________________________________________________que a cloroquina e a 

hidroxicloroquina não têm evidências científicas robustas que comprovem sua 

eficácia no tratamento da COVID-19. Expresso minha concordância e espontânea 

vontade de submeter-me ao referido tratamento, estando ciente dos riscos, efeitos 

indesejáveis e possíveis complicações relacionadas à medicação. 

 Fui claramente informado a respeito das contraindicações e efeitos adversos: 

Contraindicações: hipersensibilidade à droga, insuficiência hepática, retinopatia, 

maculopatia, miastenia gravis, psoríase, porfiria. 

Efeitos adversos: hipoglicemia, opacificação da córnea, retinopatia, ceratopatia, 

visão borrada, agranulocitose, anemia aplástica, neutropenia, trombocitopenia, 

alterações emocionais, psicose, neuromiopatia, ototoxicidade, convulsão, 

miocardiopatia, arritmias cardíacas, diarreia, anorexia, náusea, vômitos, 

epigastralgia, cólicas, cefaleia, prurido, alopecia, descoloração do cabelo e da pele, 

hiperpigmentação, coloração azulada das unhas, tontura, nervosismo, erupção 

cutânea, disfunção hepática. 

 Estou ciente de que este(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) 

por mim, comprometendo-me a devolvê-lo(s) caso não queira ou não possa utilizá-

lo(s) ou se o tratamento for interrompido.  

Reconheço que, nesse momento, estamos vivenciando uma situação de 

emergência de saúde pública mundial causada pela pandemia por COVID-19 e que 

recebi as informações acima baseadas em normas das autoridades de saúde. 

___________________________              _____________________________ 

Local e Data       Assinatura do Médico 

________________________________     _____________________________ 

Assinatura do Paciente ou Responsável        Registro no CRM 


