
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA TÉCNICA COE SAÚDE Nº 86 DE 29 DE 
MARÇO DE 2021 

 
 

RECOMENDA A NÃO PRESCRIÇÃO DE CLOROQUINA, 
HIDROXICLOROQUINA, NITAZOXANIDA E IVERMECTINA PARA 
PACIENTES COM COVID-19 NO ESTADO DA BAHIA 

 
 

Considerando a literatura científica atual, que não identifica benefícios no uso da cloroquina, 

hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para o tratamento ou profilaxia da Covid-19; 

 

Considerando os reconhecidos efeitos colaterais dessas drogas e o potencial malefício em pacientes com 

Covid-19; 

 

Considerando que o Código de Ética Médica, em seu Capítulo I,incisos IV e V, dispõe que“ao médico 

cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom 

conceito da profissão” e que “compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o 

melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade”; 

 

Considerando o dispositivo contido no art. 1º, do Capítulo III, do Código de Ética Médica, que impõe ser 

vedado ao médico: “causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 

imprudência ou negligência”. 

 

Recomenda: 

 

I – Não deverão ser prescritos os medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e 

ivermectina para os pacientes com quadro suspeito ou confirmado de Covid-19, atendidos nas redes 

própria e contratualizada pela Secretaria de Saúde da Bahia, sem outro diagnóstico que justifique o uso 

desses medicamentos; 

 

II - A proibição do fornecimento, pelas farmácias dos hospitais da rede própria da Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia, dos medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para os 

pacientes com quadro suspeito ou confirmado de Covid-19, e sem outro diagnóstico que justifique o uso 

desses. 
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