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Of. DIR n.º 3887/2021                                  

      São Paulo, 31 de março de 2021. 

  

Ao Senhor Thiago Stivali, Presidente da Associação Comercial de Itapeva (ACIAI) 

 

Ref.: notificação sobre vídeo acerca de tratamento precoce/preventivo contra a covid-19 

 

Prezados Senhores,  

 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF-SP), Autarquia 
instituída pela Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, destinada a zelar pela fiel 
observância dos princípios da ética e da disciplina da classe farmacêutica no País, e com as 
atribuições de fiscalizar o exercício profissional (art. 10, “c”, Lei nº 3.820/60) e zelar pela saúde 
pública, em decorrência do vídeo veiculado pelo Senhor, sobre fornecimento gratuito de 
medicamentos para uso preventivo ou tratamento precoce da covid-19, vêm notificar a Associação 
Comercial de Itapeva (ACIAI) sobre o que segue: 

 

1. Até o presente momento não existem estudos científicos que comprovem a 
efetividade do uso de medicamentos no tratamento precoce da covid-19; 

2. Somente houve comprovação da ação antiviral da ivermectina in vitro; 
3. Já foram descritas adaptações dos parasitas com o uso da ivermectina, ou seja, a 

sua utilização de forma descontrolada poderá causar processos de resistência ainda 
desconhecidos; 

4. A utilização da ivermectina acima da dose terapêutica recomendada pode causar 
reações adversas preocupantes, a saber, confusão, mudança no estado mental, 
problemas de equilíbrio, dificuldade para caminhar. Além de promover alterações 
visuais e erupções na pele; 

5. O uso da ivermectina pode causar aumento na frequência cardíaca e dificuldade 
respiratória. Estas reações adversas podem ser confundidas com os sintomas da 
covid-19, prejudicando o correto diagnóstico médico e assim dificultando o tratamento 
do paciente. 
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6. A ivermectina utilizada em associação com a azitromicina apresenta uma interação 
medicamentosa preocupante: aumento da concentração plasmática da ivermectina, 
em torno de 30%, fato que intensifica as suas reações adversas. 

7. Entidades e instituições, como FDA, NHI e Associação Médica Brasileira, assim como 
o laboratório Merck (um dos detentores da patente da ivermectina) já se 
manifestaram contrários ao uso de ivermectina e outros fármacos no tratamento 
precoce da covid-19. 

8. A cloroquina/hidroxicloroquina apresenta reações adversas graves como retinopatia e 
distúrbios cardiovasculares e geram risco de aumento do prolongamento do intervalo 
QT, aumentando o risco de ocasionar uma arritmia potencialmente fatal; 

9. A cloroquina/hidroxicloroquina devem ser utilizadas com cautela em pacientes com 
distúrbios cardíacos, hematológicos, hepáticos, neurológicos, renais e gástricos e não 
é recomendada a sua utilização em gestantes, devido à ausência de estudos que 
avaliam a segurança deste medicamento neste grupo de pacientes. 

 
Dessa forma, e considerando os riscos envolvidos com o uso de medicamentos sem a 

devida comprovação científica, bem como, em inobservância ao Uso Racional de Medicamentos, 
notificamos que a ACIAI deve suspender imediatamente a campanha, sob pena de responder cível 
e criminalmente por eventuais danos causados à população. 

  
 O CRF-SP entende a necessidade de tratamento e/ou prevenção eficazes contra a covid-19, 
somente assim os riscos poderão ser diminuídos, contudo no atual momento as experiências 
reconhecidas e pautadas pela ciência demonstram que as formas para desacelerar as curvas de 
crescimento são o isolamento social e a vacinação da população. 

 
Na expectativa de que seja observada a notificação contida neste ofício, subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente, 

 

Dr. Marcos Machado Ferreira 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo 


