
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANTA MARIA/RS 

Santa Maria, 31 de julho de 2020

RECOMENDAÇÃO 01/2020 

A MESA DIRETORA do CMS-SM, AD-REFERENDUM, no uso de suas atribuições legais e estatutárias , instituídas pelas
Leis:- Lei orgânica do Município (art.158) e criado a partir da Lei Municipal 3355, de 19 de setembro de 1991, alterada pela
Lei Municipal 3466/95 e Lei Municipal n.5875 de 30 de maio de 2014; e

Diante das notícias e polêmicas envolvendo o uso de medicamentos no combate à Covid-19;

Considerando as Recomendações e orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS, Organização Pan-americana
de Saúde – OPAS, a Recomendação do CNS nº 042 de 22 de maio de 2020, a  Resolução CES/RS nº 03/2020 e da
Recomendação CES nº 07/2020, as quais versam sobre o tema do uso dos medicamentos citados;

Considerando que até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia
farmacológica específica para tratamento da COVID-19, conforme afirmado nas próprias  orientações do Ministério da
Saúde;

Considerando que o momento excepcional provocado pela pandemia COVID-19, não pode significar que a racionalidade
deva ser abandonada nem que a população deva ser exposta a condições de maior vulnerabilidade;

Considerando que os medicamentos, além de efeitos terapêuticos, podem também provocar efeitos indesejáveis (leves ou
graves), que podem trazer mais malefícios do que benefícios;

Considerando  que a Agencia  Nacional  de Vigilância  Sanitária  – ANVISA não recomenda a utilização  cloroquina  e a
hidroxicloroquina em pacientes infectados ou como forma de prevenção à contaminação;

Considerando  que  a  Sociedade  Brasileira  de  Infectologia,  a  Sociedade  Brasileira  de  Pneumologia  e  Tisiologia,  a
Associação  de  Medicina  Intensiva  Brasileira,  a  Sociedade  Brasileira  de  Imunologia,  já  emitiram  comunicado
contraindicando a cloroquina e a hidroxicloroquina (e outros remédios experimentais) em qualquer estágio da COVID-19;

Considerando o posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e comunidade, SBMFC , explicitado em
documento datado de 27 de julho de 2020, o qual reitera que “as atuais evidencias cientificas contraindicam a prescrição
de Cloroquina, Hidroxicloroquina na profilaxia e no tratamento da Covid – 19 no âmbito das Unidades Básicas de Saúde,
sendo que não há evidencias para uso de Ivermectina, Nitazoxanida, Zinco e Vitamina D para mesma finalidade”

Considerando a importância e o papel da ciência e da tecnologia estratégicos para a busca de soluções para a prevenção
e tratamento da COVID-19
em  revistas  científicas,  como  a The  New  England  Journal  of  Medicine,JAMA,The  BMJ  1  eThe  BMJ  2,  que  tem
demonstrado apenas efeitos, incluindo problemas cardíacos;

Considerando que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) divulgou,  em abril  deste ano,  documento
contendo  uma  série  de  recomendações  contra  o  uso  da  cloroquina,  em  especial,  a  hidroxicloroquina,  associada  a
azitromicina, no combate à COVID-19, tendo em vista por um lado, os severos efeitos colaterais dos compostos, com
episódios de arritmia cardíaca e até envenenamento e, por outro, a insuficiência de resultados clínicos suficientes para
fazerem do medicamento utilizado contra a malária,  lúpus e artrite reumatoide uma boa alternativa no tratamento da
doença provocada pelo novo coronavírus;

Considerando que o Food Drug Administration – FDA norte americano (Autoridade Sanitária) em 15 de junho revogou a
autorização para o uso da hidroxicloroquina no tratamento da CoVId-19, pois as mais recentes informações científicas
disponíveis  não permitiram considerar  que  as formulações  orais  de hidroxicloroquina  e cloroquina  sejam efetivas no
tratamento da Covid-19, e tampouco os potenciais benefícios destes produtos superem seus riscos potenciais (seu uso
está associado a arritmias cardíacas, problemas linfáticos e sanguíneos, renais e hepáticos;
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Considerando a necessidade de avaliação dos pacientes para a indicação desses medicamentos requer a realização de
anamnese,  exame físico e exames  complementares  impactando ainda  mais  o Sistema de  Saúde,  principalmente  as
Unidades Básicas de Saúde e Upas. Muitas das quais não possuem os equipamentos necessários para avaliar  se o
paciente  pode ou não  usar  a Cloroquina  ou a Hidroxicloroquina  por  causa  do efeito  colateral  relacionado à arritmia
cardíaca, por exemplo;

Considerando que o único medicamento capaz de combater a COVID-19 seria uma vacina, que ainda se encontra em
fase de estudos e muito provavelmente só esteja disponível para toda a população no próximo ano;

Considerando que o Rio Grande do Sul se encontra em fase de crescimento exponencial de casos de contágio e óbito, em
virtude da flexibilização do modelo de distanciamento controlado, criado pelo governo do Estado.

Considerando que a indicação de qualquer  medicamento que não tenha eficácia no combate ao coronavírus  servirá
apenas para iludir a população de que se encontra protegida, colocando em risco a sua saúde e de toda a comunidade,
levando ao abandono das reais formas de proteção que, até então são o distanciamento social, o uso de máscara e a
higienização das mãos;

Considerando  que  os  conselhos  de  saúde  tem  a  reponsabilidade  legal  de  atuar  na  formulação,  acompanhamento,
deliberação,  avaliação  e  no  controle  da  execução  da  política  de  saúde  na  instância  correspondente,  inclusive  nos
aspectos econômicos e financeiros;

Considerando que o Conselho Municipal  de Saúde é um espaço plural  de participação da sociedade,  constituído por
representações de diferentes entidades, sem que as questões políticas partidárias interfiram nas suas deliberações, mas
com a reponsabilidade de defender  o Sistema Único de Saúde universal,  de qualidade,  organizado em uma rede de
atenção a saúde, constituída por profissionais de saúde que tem como base de seu trabalho, a CIÊNCIA, não deixando
sob hipótese alguma, que interferências e interesses outros, coloquem em risco a possibilidade de oferecer a população
de Santa Maria, os melhores tratamentos e cuidados para que muitas vidas sejam salvas;

Considerando que uma das atribuições do CMS é o de fiscalizar a utilização dos recursos financeiros na área da saúde,
portanto, tem o dever de alertar o gestor publico sobre os riscos a que estará exposto diante da aquisição e distribuição de
medicamentos  sem a devida  comprovação científica de  efetividade,  eficácia  e riscos a que  a população  poderá  ser
exposta pelo uso de medicamentos que podem causar sérios efeitos colaterais, inclusive causando a morte do paciente;

RECOMENDA:

Que a Secretaria Municipal de Saúde – SMS/SM/RS se posicione contra o uso de medicamentos que não tenham sua
eficácia e segurança comprovadas por meio de estudos clínicos controlados e randomizados, para profilaxia  e tratamento
precoce da Covid-19;

Que  a  SMS/Santa  Maria  amplie  a  testagem  por  RT-PCR,  bem  como  fortaleça  as  políticas  de  atenção  básica  na
perspectiva de garantir o cuidado no território, de modo a não deixar os casos leves se agravarem a ponto das pessoas
necessitarem de hospitalizações;

Que a SMS/Santa Maria apresente o plano para adesão ao TestarRS, visto que os municípios deverão implementar  as
centrais de coleta, com insumos e equipes treinadas;

Que a SMS/SM adote as medidas administrativas necessárias para que o município garanta as condições de isolamento
de pessoas infectadas que não tiverem condições de manterem-se em efetivo isolamento social em decorrência de sua
condição de vulnerabilidade social. 

Atenciosamente,

Marian Noal Moro
Presidente - Conselho Municipal de Saúde-SM
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