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Neste momento, vários estudos e experiências médicas e institucionais estão sendo publicados diariamente no Brasil 

e no exterior, favoráveis ao tratamento precoce da COVID-19, com várias medicações muito conhecidas associadas à 

medidas preventivas. Estamos vivendo uma pandemia e o momento da saúde   pública é crítico, exigindo que façamos 

o tratamento conforme o que temos de evidências disponíveis. 

Considerando a nova recomendação do Ministério da Saúde do Brasil de julho de 2020, para que os pacientes 

procurem atendimento médico desde o início dos sintomas, pelas evidências que “o tratamento precoce tem uma 

resposta  mais assertiva, evitando a piora do paciente, diminuindo a necessidade do uso de respiradores pulmonares”; 

Considerando que o Conselho Federal de Medicina  reconheceu que “Diante da excepcionalidade da situação e 

durante o período declarado da pandemia, não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina ou 

hidroxicloroquina, nos termos expostos, em pacientes portadores da COVID-19” (Processo-Consulta CFM no 8/2020 – 

Parecer CFM no 4/2020); 

Considerando que o Conselho Regional de Medicina de SC em nota de 29/06/2020 esclarece que “no intuito de 

oferecer alguma terapêutica para evitar agravamento da COVID-19 alguns protocolos vêm sendo utilizados, levando 

em consideração a fisiopatologia da  doença”  e ainda “ tais protocolos, desenvolvidos de forma empírica por médicos 

da linha de frente, vêm apresentando relatos de evolução favorável, com redução da necessidade de internação 

hospitalar e óbitos”; 

Considerando que a Associação Catarinense de Medicina em nota de 10/07/2020 defende “ implementação do 

tratamento da COVID-19 já nos primeiros sintomas da doença, com a prática de medidas terapêuticas capazes de 

evitar o colapso total da estrutura de saúde” e o “ respeito à autonomia do médico na escolha da estratégia de 

tratamento, com o consentimento do paciente”; 

Considerando a larga experiência no uso da hidroxicloroquina  ou cloroquina,  da  azitromicina e da ivermectina, no 

tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no âmbito do SUS e a inexistência, até o momento, 

de outro tratamento eficaz disponível para a COVID-19; 

Segue nossa proposta para tratamento ambulatorial precoce da COVID-19, a ser amplamente oferecida pelas 
Unidades Básicas de Saúde,   bem como a dispensação das medicações aos pacientes que aceitarem o tratamento 
proposto. 

As recomendações abaixo se referem ao melhor entendimento disponível no momento (05/02/2021), sendo que 
reavaliações e ajustes podem ocorrer, à medida que novas evidências científicas sejam publicadas. 
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1. DIAGNÓSTICO E ABORDAGEM 

Diante de todos os casos com sintomas   suspeitos, independente  do resultado de testes para COVID-19, o tratamento 

medicamentoso ambulatorial deve ser iniciado conforme a fase clínica da doença. O tratamento consiste em diminuir 

a replicação viral, melhorar os sintomas, reduzir a atividade infamatória, tratar infecção pulmonar secundária, 

prevenir eventos trombóticos e tratar hipoxemia silenciosa.  O acompanhamento pode ser feito através de 

telemedicina com controle de evolução diário do paciente. 

 

Sintomas inespecíficos:   febre, tosse seca, anorexia, astenia, odinofagia, cefaleia, diarreia, náuseas, vômitos, calafrios, 

mialgia-artralgia, pouca ou nenhuma secreção de vias aéreas superiores, manifestações cutâneas, conjuntivite, 

hipotermia, disúria. 

 

Sintomas característicos:  anosmia, ageusia, dispnéia, fadiga intensa, sensação de bolus na garganta, peso ou opressão 

na região esternal, lesões vasculares nas extremidade. 

 

Fatores de risco:     # obesidade (IMC >30)           # diabetes             # HAS 

                                   # doença coronariana            # insuficiência cardíaca congestiva 

                                   # DPOC, asma                         # doença renal crônica 

                                   # idade > 63 anos                   # calvície  
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2. ORIENTAÇÃO PARA PRESCRIÇÃO EM PACIENTES ADULTOS NA FASE I (INFECCIOSA): 
 

Deve ser utilizado para pacientes   estando até o quinto dia de sintomatologia ( preferencialmente  até o segundo dia), 

e apresentando saturação de O2 maior que 93%, sem critérios de internação.  

# Solicitar ECG prévio apenas para pacientes cardiopatas portadores de arritmias – intervalo QT normal <450ms. 

 

Droga 1: Hidroxicloroquina 400mg 12/12h no D1 + 400mg 24/24h do D2 ao D5 
ou Difosfato de cloroquina 500mg (eqv 300mg de cloroquina) 12/12h no D1 + 500mg 24/24h do D2 ao D5. 
 antimalárico e anti-inflamatório com efeito antiviral, inibindo a endocitose do vírus para dentro das células, 
além de aumentar o transporte  intracelular do zinco,  bloqueando a RNA polimerase, enzima central na 
replicação viral. 

Droga 2: Ivermectina 6mg  1 comprimido para cada 30 kg de peso durante 3 a 5 dias, na seguinte dosagem:    
  1 cp de 15 a 30kg, 2 cp de 30 a 60Kg, 3 cp de 60 a 90kg, 4 cp >90kg.  
  anti parasitário com efeito antiviral  bloqueando ligação do vírus ao receptor ECA-2  na membrana celular. 
 ou 
Nitazoxanida 500mg de 8/8h durante 5 dias. (para ser utilizado em substituição à Ivermectina)  
anti parasitário com efeito antiviral.   

Droga 3: Bromexina  (xarope adulto) 8mg ( 5ml) a cada 6 h. Usar mesmo sem tosse! 

       mucolítico com efeito antiviral inibindo  ligação do vírus ao receptor TMPRSS2 nos alvéolos pulmonares. 

 

Droga 4: Azitromicina 500 mg /dia durante 5 dias.  
antibiótico com efeito anti-inflamatório e redução da endocitose do vírus para dentro das células. 
 

Droga 5: Zinco elementar 50mg/dia durante 5 dias (equivalente a   Zinco Quelado 250mg/dia ou  
                Óxido de Zinco 60mg/dia)                      

  efeito imunomodulador  e bloqueia a RNA polimerase, enzima central na replicação viral. 
 

Droga 6: Vitamina D3 7000 UI /dia durante 30 dias  hormônio  com efeito imunomodulador. 
 
Opcional: Enoxaparina 7 a 14 dias para pacientes com fatores de risco e gestantes, na seguinte dosagem:   
                  <80 kg : 40mg sc /dia, 80-100 kg: 60mg/dia, >100kg 80mg/dia.   

  profilaxia anti-trombogênica. 
 

Opcional: Espironolactona  100mg 2x/dia no primeiro dia, seguido de 100mg /dia durante 15 dias  

    Indicado  para pacientes com fator de risco, especialmente  com calvície androgenética.   

    efeito anti androgênico e antiviral inibindo ligação do vírus ao receptor TMPRSS2 .  

 

Opcional: Dutasterida 0,5 mg 2x/dia no primeiro dia, seguido de 0,5 mg ao dia durante 15 dias  

    Indicado  para homens com fator de risco, especialmente  com calvície androgenética. 

    efeito anti androgênico e antiviral inibindo ligação do vírus ao receptor TMPRSS2 .  

 

Opcional: Colchicina 0,5 mg 2x ao dia, durante 10 dias. Indicado para pacientes com fator de risco. 

                   efeito anti-inflamatório, inibindo interleucinas e a ativação da cascata inflamatória. 

 

Acrescentar: Solução de Reidratação Oral no mínimo 2 litros/dia. 

 

CUIDADOS: Evitar uso de Hidroxi/Cloroquina em portadores e doenças cardíacas que propiciem arritmia, em 

Miastenia Gravis e em portadores de retinopatia prévia.  Usar com precaução em doenças hepáticas ou renais, 

hematoporfiria e doenças mentais. Evitar associação com Amiodarona, Flecainicida, Cimetidina, Clorpromazina, 

Clindamicina, Digoxina, Estreptomicina, Gentamicina, Indometacina, Isoniazida. 
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3. ORIENTAÇÃO PARA PRESCRIÇÃO EM PACIENTES ADULTOS NA FASE IIA (INFLAMATÓRIA): 

Deve ser utilizado para pacientes a partir do quinto dia de sintomas, que apresentem febre ou tosse  persistentes, 
dispnéia  ou piora progressiva dos outros sintomas. 
# Pacientes com cepa variante  podem ter sintomas iniciais despercebidos e abrir quadro clínico já na fase inflamatória. 
# Solicitar TC tórax de alta resolução sem contraste e exames laboratoriais. 

# Acompanhamento do paciente deve ser diário, com aferição da  SpO2 no oxímetro de dedo, temperatura e sintomas. 

 

1) Manter as seguintes medicações que já estavam sendo usadas na  fase I  (Ivermectina, Bromexina, 

Dutasterida, Espironolactona, Solução de  Reidratação Oral, Vitamina D , Zinco) ou iniciar o uso destas, 

acrescentando as medicações a seguir: 

 

2) Enoxaparina profilática de 7 a 14 dias, na seguinte dosagem:  
<80 kg : 40mg sc /dia, 80-100 kg: 60mg/dia, >100kg 80mg/dia.  
Considerar dose 0,5mg/kg de 12/12h se D-dimero >1500. 
 

3) Corticoterapia: ( SE  PROTEÍNA C REATIVA ELEVADA >7MG/L , APÓS 5 A 7 DIAS DE SINTOMAS) 

Dexametasona 6mg por dia por 5 dias. 

Prednisolona 80 mg dose de ataque + 40mg/dia por 5  dias.  

Metilprednisolona 80mg EV por 3 dias (hospitalar). 

(considerar doses mais altas conforme gravidade e desmame se uso por mais de 5 dias) 

 

4) Antibioticoterapia  para  sobreinfecção  (leucocitose  com neutrofilia, consolidação na TC): uso por  5 a 10d. 

 Levofloxacin 750mg /dia  

              Cefuroxima 500mg 12 /12h + Claritromicina 500mg 12/12h 

 Ceftidoreno 400mg /12h  

 Ceftriaxona 2g /24h EV 

 

5) Colchicina 0,5 mg 2x ao dia, durante 10 dias.  

 efeito anti-inflamatório, inibindo interleucinas e a ativação da cascata inflamatória. 

(aumento da concentração plasmática com uso concomitante de macrolídeos – Azitromicina/Claritromicina, 

podendo causar diarréia ) 

 

4. PACIENTES FASE IIB E III:  Tratamento de pacientes com hipóxia deve ser hospitalar,  foge   ao   objetivo   deste 

documento. 

 

5. PROFILAXIA DE CONTATOS DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS: 

1) Ivermectina 6mg  1 comprimido para cada 30 kg de peso por dia, por 3 dias, na seguinte dosagem:  

1cp de 15 a 30kg, 2cp de 30 a 60Kg, 3 cp de 60 a 90kg, 4 cp >90kg. 

(Pode-se associar Azitromicina 500mg/dia durante 5 dias para contatos próximos/cônjuge) 

 

6. PROFILAXIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 
1) Hidroxicloroquina  400mg 12/12h no D1 + 400mg 24/24h do D2 ao D5 + 400mg 1 x semana. 

2) Ivermectina 6mg  1 comprimido para cada 30 kg de peso por dia,  a cada 15 dias, na seguinte dosagem:  

       1cp de 15 a 30kg, 2cp de 30 a 60Kg, 3 cp de 60 a 90kg, 4 cp >90kg. 

3) Imunomodulação:  Zinco elementar 30 mg  + Vitamina C 600mg + Cobre 1mg + Vitamina E 200 UI +  

              Vitamina A 10000 UI + Selênio 100 mcg + Vitamina D 7000 UI: 1 comprimido ao dia  

              (dosar laboratorialmente a Vit D para evitar superdosagem). 
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7. EXAMES LABORATORIAIS DE RELEVÂNCIA:   

 

Os exames essenciais para diagnóstico de fase inflamatória e evolução clínica  são hemograma, proteína C 

reativa e D dímero. Os demais devem ser solicitados conforme as comorbidades e individualizados.  

 
 

 Rt-pcr para COVID-19 e Teste de Antígeno para COVID-19 – 20-40% de falso negativo, tratar sempre e antes 
do resultado!  

 D dímero (elevado em 50% dos casos, > 1000 pior prognóstico) – fundamental para ajuste de anticoagulação. 

 Proteína C reativa (pior prognóstico > 40) –  principal marcador de evolução. 

 Hemograma completo ( linfopenia , plaquetopenia, relação neutrófilos/linfócitos > 3,5 pior prognóstico) 

 TP, TTPA (alterados em 58 % dos casos) 

 Fibrinogênio (aumentado na fase inflamatória, junto com D dímero marcador de anticoagulação) 

 TGO, TGP, Gama GT (elevadas na exacerbação da inflamação) 

 Uréia, creatinina (alteração=pior prognóstico) 

 LDH (>245 na exacerbação da inflamação) 

 Triglicerídeos (elevados=pior prognóstico) 

 Glicemia 

 Troponina (elevada em miocardite/ isquemia miocárdica) 

 CPK, Pró  BNP (elevados em miocardite/ isquemia) 

 Vit D 

 Na, K, Ca, Mg 

 Pró calcitonina (elevada em infecção bacteriana associada, sepses) 

 

 

8. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO: 

 Acometimento pulmonar > 30 a 50 %. 

 Saturação O2 < 93% em idosos e <96% em jovens. 

 Desconforto respiratório por esforço ventilatório (tiragens intercostais, batimento de asas de nariz). 

 FR >25  IPM. 

 Piora clínica das doenças de base. 

 Pacientes com 2 ou mais comorbidades  e acometimento pulmonar >25 % considerar internação.   

 imunossuprimidos com sintomas respiratórios considerar internação. 
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ADVERTÊNCIAS: 
 

NÃO RECOMENDAMOS O USO DE CLOROQUINA OU 
HIDROXICLOROQUINA EM PACIENTES GRAVES! 

 
NÃO RECOMENDAMOS O USO DE CLOROQUINA OU 

HIDROXICLOROQUINA EM PACIENTES COM 
CARDIOPATIAS, NEFROPATIAS  E HEPATOPTIAS 

GRAVES ,  
PORTADORES DE ARRITMIAS E 

MACULOPATIAS PRÉVIAS! 
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9. NOTAS EXPLICATIVAS: 
 ( Ministério da Saúde do Brasil) 

 

 1. Fica a critério do médico a prescrição das medicações citadas, sendo necessária também a vontade declarada do 

paciente, com assinatura de termo de consentimento pós informado para prescrição de Cloroquina ou 

Hidroxicloroquina. 

 2. O uso das medicações está condicionado à avaliação médica, com realização de anamnese, exame físico e exames 

complementares em Unidade de Saúde, podendo o acompanhamento ser feito através de telemedicina. 

3. Os critérios clínicos para início do tratamento em qualquer fase da doença não excluem a necessidade de 

confirmação laboratorial.  

4. São contraindicações absolutas ao uso da hidroxicloroquina: retinopatia/maculopatia secundária ao uso do fármaco 

já diagnosticada, hipersensibilidade ao fármaco e miastenia grave.  

5. Não há necessidade de ajuste da dose de hidroxicloroquina para insuficiência renal (somente se a taxa de filtração 

glomerular for menor que 15) ou insuficiência hepática.  

6. O risco de retinopatia é menor com o uso da hidroxicloroquina. A retinotoxicidade relaciona-se com a dose 

acumulada. No caso da cloroquina, o risco aumenta de modo significativo quando a dose cumulativa excede 300 

gramas. No caso da hidroxicloroquina, há maior risco com doses cumulativas que ultrapassam 1.000 gramas.  

7. Não coadministrar hidroxicloroquina com amiodarona e flecainida. Há interação moderada da hidroxicloroquina 

com: digoxina (deve haver monitoramento), ivabradina e propafenona, etexilato de dabigatrana (reduzir dose de 

220mg para 110mg), edoxabana (reduzir dose de 60mg para 30mg). Há interação leve com verapamil (diminuir dose) 

e ranolazina. 

8. Cloroquina deve ser usada com precaução em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria 

e doenças mentais.  

9.Cloroquina deve ser evitada em associação com: clorpromazina, clindamicina, estreptomicina, gentamicina, 

heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos.  

10. Avaliar as interações com outros medicamentos, especialmente em pacientes críticos ou oncológicos. 

Medicamentos que podem prolongar o intervalo QT incluem: azitromicina, voriconazol, ondasetrona, metadona, 

ciprofloxacina, clorpromazina, cisaprida, risperidona e domperidona. Se QTc for superior a 450 milissegundos, não se 

deve iniciar a hidroxicloroquina. Se prolongamento do QTc for acima de 25% da linha de base, o tratamento deve ser 

suspenso.  

11. Investigar e tratar anemia. 

12. Monitorar o uso de anticoagulantes.  

 

 

 

10. ELABORAÇÃO: 

Dra Grace Serafim Claro, ginecologista  e obstetra em Palhoça/SC, CRM SC 7004. 

Em 05/02/2021. 
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