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CONTEXTO 

 

Em 28 de abril de 2011, foi publicada a Lei n° 12.401, que alterou a Lei nº 8.080 de 1990, 

dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no âmbito 

do SUS. Esta lei define que o Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, tem como atribuições a 

incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem 

como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

Os PCDT são documentos que visam garantir o melhor cuidado de saúde diante do 

contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no SUS. Podem ser utilizados como materiais 

educativos aos profissionais de saúde, auxílio administrativo aos gestores, regulamentação da 

conduta assistencial perante o Poder Judiciário e explicitação de direitos aos usuários do SUS. 

Os PCDT são os documentos oficiais do SUS que estabelecem critérios para o diagnóstico 

de uma doença ou agravo à saúde; tratamento preconizado, com os medicamentos e demais 

produtos apropriados, quando couber; posologias recomendadas; mecanismos de controle 

clínico; e acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos 

gestores do SUS. 

Os PCDT devem incluir recomendações de condutas, medicamentos ou produtos para as 

diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que se tratam, bem como 

aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação 

adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira 

escolha. A lei reforçou a análise baseada em evidências científicas para a elaboração dos 

protocolos, destacando  os critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade 

para a formulação das recomendações sobre intervenções em saúde. 

Para a constituição ou alteração dos PCDT, a Portaria GM n° 2.009 de 2012 instituiu na 

Conitec uma Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, com as competências de definir os 

temas para novos protocolos, acompanhar sua elaboração, avaliar as recomendações 

propostas e as evidências científicas apresentadas, além da revisão periódica dos PCDT 

vigentes, em até dois anos. A Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT é composta por 

representantes de Secretarias do Ministério da Saúde interessadas na elaboração de diretrizes 

clínicas: Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena e Secretaria de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. 

 Após concluídas as etapas de definição do tema e escopo do PCDT, de busca, seleção e 



 

 

 

análise de evidências científicas e consequente definição das recomendações, a aprovação do 

texto é submetida à apreciação do Plenário da Conitec, com posterior disponibilização deste 

documento para contribuição de sociedade, por meio de consulta pública (CP) pelo prazo de 

20 dias, antes da deliberação final e publicação. A consulta pública é uma importante etapa de 

revisão externa dos PCDT. 

O Plenário da Conitec é o fórum responsável pelas recomendações sobre a constituição 

ou alteração de PCDT, além dos assuntos relativos à incorporação, exclusão ou alteração das 

tecnologias no âmbito do SUS, bem como sobre a atualização da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME). É composto por treze membros, um representante de 

cada Secretaria do Ministério da Saúde – sendo o indicado pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) o presidente do Plenário – e um 

representante de cada uma das seguintes instituições: ANVISA, Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, Conselho Nacional de Saúde - CNS, Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde - CONASS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e 

Conselho Federal de Medicina - CFM. Cabe à Secretaria-Executiva, exercida pelo 

Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS/SCTIE), 

a gestão e a coordenação das atividades da Conitec. 

Conforme o Decreto n° 7.646 de 2011, o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Insumos Estratégicos em Saúde deverá submeter o PCDT à manifestação do titular da 

Secretaria responsável pelo programa ou ação a ele relacionado antes da sua publicação e 

disponibilização à sociedade. 

  



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

As Diretrizes Brasileiras para Tratamento Ambulatorial do Paciente com COVID-19 têm como 

principal objetivo contribuir para sistematizar e padronizar os procedimentos terapêuticos 

destinados aos pacientes com COVID-19, entendendo que a sua disponibilização e 

implementação podem favorecer a redução da morbimortalidade.  

 

Estas Diretrizes, coordenadas pelo Ministério da Saúde (MS), reuniu esforços de diversos 

especialistas e representantes de sociedades médicas, além de metodologistas e 

colaboradores. O documento foi elaborado a partir de evidências científicas diretas e indiretas, 

e diretrizes nacionais e internacionais sobre o tema, contextualizadas pela experiência clínica 

dos especialistas envolvidos.  

 

O objetivo desta Diretriz é orientar a prática clínica do tratamento medicamentoso de 

pacientes ambulatoriais com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, assegurando tratamento 

adequado à população e reduzindo a variabilidade nas condutas tomadas, à luz das evidências 

atualmente disponíveis. O presente documento é aplicável a serviços de saúde, públicos ou 

privados, que prestam atendimento ambulatorial a pacientes com COVID-19.  

 

Espera-se que essa publicação, que seguiu os parâmetros da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC/MS), seja efetivamente implementada e sirva 

de referência nas unidades da rede assistencial do SUS. 

 

DELIBERAÇÃO INICIAL 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

 

 

DELIBERAÇÃO FINAL 
 

 

 

 



 

 

 

Diretrizes Brasileiras para Tratamento Ambulatorial do Paciente 

com COVID-19 – Tratamento medicamentoso 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo, até  7 de setembro de 2021, a OMS havia relatado mais de 220,2 milhões de casos 

confirmados e mais de 4,5 milhões de óbitos por COVID-19. No Brasil, até 14 de setembro de 

2021, 21.006.424 casos e  587.066 óbitos por COVID-19 foram confirmados, sendo estimada 

uma taxa de incidência acumulada de 9.996,1 casos por 100 mil habitantes, e uma taxa de 

mortalidade acumulada de 279,4 óbitos por 100 mil habitantes. 

 

Na maioria dos casos, as pessoas com COVID-19 desenvolvem um quadro clínico leve da 

doença, com sintomas como febre, tosse seca e fadiga, de resolução autolimitada. Entretanto, 

cerca de 14% dos casos de COVID-19 evoluem para quadros graves da doença podendo 

necessitar de oxigenoterapia ou hospitalização, e 5% requerem atendimento em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). Pacientes com COVID-19 que necessitam de internação em UTI por 

insuficiência respiratória aguda determinada por pneumonia viral, geralmente apresentam 

aumento da frequência respiratória e hipoxemia, podendo evoluir para sepse e choque 

séptico, falência de múltiplos órgãos, incluindo lesão renal aguda e lesão cardíaca.4  

 

Dada a alta morbimortalidade por COVID-19 em um curto período, os sistemas de saúde de 

todo o mundo enfrentam o desafio de se reorganizar para atender as demandas impostas pela 

pandemia. Somam-se a isso as incertezas e a variabilidade na prática clínica,5 para as quais as 

evidências científicas não evoluem ao mesmo tempo que as necessidades de saúde exigem. 

Portanto, torna-se necessário organizar os serviços e preparar os profissionais de saúde para 

garantir que os pacientes sejam acompanhados de forma oportuna, promovendo o alcance de 

melhores resultados clínicos.  

 

O presente documento objetiva orientar a prática clínica quanto ao tratamento 

medicamentoso ambulatorial de pacientes com COVID-19. Esta diretriz é aplicável a serviços 

de saúde, públicos ou privados, que prestam atendimento ambulatorial a pacientes com 

COVID-19. 



 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esse documento seguiu o método de elaboração de diretrizes rápidas, tomando por base a 

adoção e/ou a adaptação de recomendações a partir de diretrizes internacionais existentes, 

acompanhado do desenvolvimento de buscas adicionais por estudos primários e novas 

recomendações sempre que necessário (GRADE Adolopment).6 7 

 

Para identificar as questões clínicas de interesse, foram revisadas as tecnologias avaliadas em 

oito diretrizes nacionais e internacionais para o tratamento de pacientes ambulatoriais com 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19, sendo selecionadas as tecnologias com maior relevância 

e variabilidade de prática no contexto nacional, desde que com aprovação regulatória para uso 

ambulatorial. Além desses documentos, uma diretriz de duas sociedades médicas também foi 

considerada para uma intervenção específica. As seguintes tecnologias foram avaliadas: 

anticoagulantes, azitromicina,  anticorpos monoclonais, budesonida, colchicina, cloroquina e 

hidroxicloroquina, corticosteroides sistêmicos, ivermectina, nitazoxanida e plasma 

convalescente. O processo de síntese das evidências está descrito detalhadamente no 

Apêndice I. 

 

Foram extraídas as recomendações, os perfis de evidências e os domínios GRADE das tabelas 

de evidência para decisão através da plataforma e-Covid – RecMap, sendo avaliados os 

documentos originais sempre que necessário.8 9 As diretrizes identificadas foram revisadas e 

suas recomendações foram extraídas. Adicionalmente, buscas nas bases Pubmed e MedRxiv 

foram realizadas para identificação de ensaios clínicos randomizados que avaliaram o uso de 

cada uma das tecnologias em pacientes ambulatoriais. Para o desenvolvimento das 

recomendações, foi considerada a evidência para benefícios e riscos, qualidade da evidência, 

custos e utilização de recursos, viabilidade de implementação e aspectos relacionados à 

equidade, aos valores e preferências dos pacientes e à aceitabilidade. Para a avaliação da 

qualidade da evidência e a graduação da força das recomendações, realizou-se avaliação das 

evidências conforme o sistema GRADE. No Apêndice I são apresentadas as tabelas de perfil de 

evidências com a certeza da evidência e o grau de recomendação, acompanhados de sua 

interpretação, para cada uma das tecnologias avaliadas.10 11  

 

As diretrizes consideradas no processo de elaboração deste PCDT foram: 



 

 

 

 Associação de Medicina Intensiva Brasileira - AMIB, Sociedade Brasileira de 

Infectologia - SBI e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT: 

“Diretrizes para o tratamento farmacológico da COVID-19. Consenso da 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de 

Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia” (junho de 

2020);12 

 Associação Médica Brasileira – AMB: “Diretrizes COVID-19”; 

 Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce: “Caring for people 

with COVID-19 - Supporting Australia’s healthcare professionals with continually 

updated, evidence-based clinical guidelines” (setembro de 2021);13 

 European Respiratory Society living guideline – ERS: “Management of 

hospitalised adults with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a European 

Respiratory Society living guideline” (setembro de 2021);14 

 Infectious Diseases Society of America – IDSA: “Infectious Diseases Society of 

America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-

19” (agosto de 2021);15 

 National Institute for Health and Care Excellence – NICE: “COVID-19 rapid 

guideline: managing COVID-19” (setembro de 2021);16 

 National Institutes of Health – NIH: “COVID-19 Treatment Guidelines” (abril de 

2021);17 

 Organização Mundial da Saúde - OMS: “Therapeutics and COVID-19 – living 

guideline” (março de 2021);4 

 Pan American Health Organization – PAHO: “Ongoing living update of COVID-19 

therapeutic option – Summary of Evidence”. 

 

Ademais, o grupo desenvolvedor destas Diretrizes foi composto por um painel de especialistas 

sob coordenação do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em 

Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde (DGITIS/SCTIE/MS). O painel de especialistas incluiu médicos de família e comunidade, 

médicos internistas, médico emergencista, médicos intensivistas, cirurgião vascular e 

endovascular, infectologistas,  pneumologistas, endocrinologista e representantes do 

Ministério da Saúde, universidades, hospitais de excelência e sociedades médicas. As seguintes 

sociedades médicas participaram do desenvolvimento das presentes Diretrizes, endossando 

suas recomendações: 



 

 

 

 Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE); 

 Associação Médica Brasileira (AMB); 

 Associação Paulista de Medicina (APM); 

 Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV); 

 Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI); 

 Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBFMC); 

 Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). 

 

Entre o fim de junho e o início de setembro de 2021, o Comitê Gestor organizou oito encontros 

virtuais por videoconferência com os especialistas para elaborar e discutir as orientações, até a 

obtenção de um consenso. Os membros do Comitê Gestor e metodologistas não interferiram 

na elaboração das orientações dos especialistas. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E 

PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10) 

 

- B34.2 Infecção por coronavírus de localização não especificada 

- U07.1 COVID -19, vírus identificado 

- U07.2 COVID-19, vírus não identificado 

 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

 

4.1 Critérios de inclusão 

 

Estão contemplados nestas Diretrizes Brasileiras pacientes adultos, de ambos os sexos, com 

suspeita clínica ou diagnóstico confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2. 

 

4.2 Critérios de exclusão 

 

As presentes Diretrizes Brasileiras não abrangem gestantes e pacientes em tratamento 

hospitalar. 

 



 

 

 

5. ABORDAGEM TERAPÊUTICA 

 

 

Poucas terapias farmacológicas mostraram-se eficazes no tratamento da COVID-19, em 

pacientes ambulatoriais. À exceção dos anticorpos monoclonais que apresentaram algum 

benefício, não há outras terapias que mostraram benefício significativo na prevenção de 

desfechos clinicamente relevantes, como necessidade de hospitalização, evolução para 

ventilação mecânica e mortalidade. Apesar de carisivimabe + imdevimabe, bamlanivimabe + 

etesivimabe, sotrovimabe e regdanvimabe apresentarem benefício clínico em pacientes com 

alto risco de progressão para doença grave, seu alto custo, baixa experiência de uso e 

incertezas em relação à efetividade não justificam seu uso de rotina.  

Há incertezas sobre o benefício do uso de anticoagulantes, budesonida, colchicina, 

ivermectina, nitazoxanida e plasma convalescente em pacientes ambulatoriais, sendo 

importante a inclusão desses pacientes em estudos clínicos randomizados para avaliação da 

eficácia e segurança, não sendo atualmente indicado o seu uso no tratamento ambulatorial da 

COVID-19. Por sua vez, azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, 

portanto, não devem ser utilizados no tratamento de pacientes ambulatoriais com suspeita ou 

diagnóstico de COVID-19.  

 

Dessa forma, nenhuma terapia foi indicada para uso de rotina no tratamento do paciente 

ambulatorial com suspeita ou diagnóstico de COVID-19. O resumo das recomendações está 

apresentado na   



 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Figura 1: Tratamento medicamentoso do paciente ambulatorial com COVID-19. 

+ 

 

A seguir são apresentadas as recomendações detalhadas para cada uma das intervenções. A 

certeza na evidência foi graduada de acordo com o sistema GRADE, sendo atribuído um dos 

seguintes níveis: alto, moderado, baixo ou muito baixo, de acordo com a confiança de que o 

efeito verdadeiro seja igual ao efeito estimado. Os termos ‘recomendamos’ e ‘sugerimos’ 

denotam graus de ênfase diferente na força da recomendação, conforme apresentado a 

seguir: 

 ‘Recomendamos’ representa uma recomendação forte, a qual deve ser incorporada 

como rotina, seja para o uso ou não de uma dada intervenção;  

 ‘Sugerimos’ representa uma recomendação condicional, a qual é aplicável na maioria 

das situações, contudo, seja por ausência de evidência robusta, seja por variabilidade 

esperada na efetividade do tratamento, outras condutas podem ser justificáveis. 

 

A descrição detalhada da metodologia, recomendações de diretrizes internacionais, síntese de 

evidências e justificativas adicionais a respeito do julgamento realizado estão apresentados no 

Apêndice I. 



 

 

 

 

5.1 Anticoagulantes 

 

- Sugerimos não utilizar anticoagulantes em pacientes ambulatoriais com suspeita ou 

diagnóstico de COVID-19 (recomendação condicional, certeza de evidência muito baixa). 

 

Considerações gerais a respeito do uso de anticoagulantes em pacientes ambulatoriais com 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 O painel de recomendações considerou que não há benefício demonstrado com o uso 

de anticoagulantes COVID-19; adicionalmente, a anticoagulação está associada a 

aumento do risco de eventos hemorrágicos, que podem ser ainda mais desafiadores 

no contexto ambulatorial, no qual por vezes não é factível um acompanhamento mais 

próximo para minimizar riscos da anticoagulação; 

 A recomendação é aplicável a doses profiláticas, intermediárias ou terapêuticas de 

anticoagulantes, independente da via oral ou parenteral;  

 Não há indicação do uso de D-dímeros para guiar a utilização de anticoagulantes; 

 Manter ou iniciar o uso de anticoagulação em pacientes com indicação clínica 

específica (ex. fibrilação atrial, tromboembolismo venoso); 

 Essa recomendação não se aplica para o uso de anticoagulantes no pós-alta devido a 

COVID-19. Nessa população, a indicação do uso de anticoagulantes no pós-alta deve 

seguir os mesmos critérios do paciente não COVID-19, de acordo com protocolos 

institucionais, podendo ser utilizado instrumentos como escore de Pádua e IMPROVE 

como suporte. 

 A inclusão de pacientes ambulatoriais em estudos clínicos avaliando anticoagulanetes 

é estimulada. 

  

 

5.2 Azitromicina 

 

- Recomendamos não utilizar azitromicina em pacientes ambulatoriais com suspeita ou 

diagnóstico de COVID-19 (recomendação forte, certeza da evidência moderada). 

 

Considerações gerais a respeito do uso de azitromicina em pacientes ambulatoriais com 
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suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 A azitromicina pode ser utilizada na presença ou suspeita de infecção bacteriana, de 

acordo protocolos institucionais ou locais de uso de antimicrobianos. 

 

5.3 Anticorpos monoclonais 

 

- Sugerimos não utilizar anticorpos monoclonais em pacientes ambulatoriais com suspeita ou 

diagnóstico de COVID-19 (recomendação condicional, certeza da evidência moderada). 

 

Considerações gerais a respeito do uso de anticorpos monoclonais em pacientes ambulatoriais 

com suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 Atualmente, os seguintes anticorpos monoclonais possuem aprovação para uso no 

Brasil: bamlanivimabe + etesivimabe, casirivimabe + imdevimabe, regdanvimabe e 

sotrovimabe; 

 O painel de recomendações considerou que os anticorpos monoclonais são efetivos no 

tratamento de pacientes ambulatoriais com COVID-19, reduzindo hospitalização e 

tempo até a melhora de sintomas quando usado precocemente e em pacientes com 

alto risco para COVID-19. Contudo diversos fatores foram considerados para a sua não 

recomendação de rotina. Primeiro, os estudos avaliaram apenas pacientes não 

vacinados para COVID-19; assim, seu uso passa a ser bastante limitado em um 

contexto no qual a maioria da população de alto risco já se encontra atualmente 

vacinada. Segundo, seu custo é elevado, havendo limitações quanto a disponibilidade 

e implementação, com o medicamento sendo autorizado apenas para o uso hospitalar, 

representando desafio logísticito e aumentando barreiras de adesão e acesso. 

Terceiro, os estudos clínicos foram realizados em localidades com diferentes perfis de 

variantes circulantes do atualmente observado no Brasil, sendo incerto seu benefício 

em variantes circulantes em nosso meio. 

 O medicamento pode ser considerado em pacientes não-vacinados e com risco alto de 

progressão: idade ≥ a 65 anos, sobrepeso ou obesidade, gestação, doença renal 

crônica, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, doença pulmonar crônica, 

anemia falciforme, disturbios do neurodesenvolvimento (ex. paralisia cerebral) e 

dependência de dispositivos médicos (ex. gastrostomia, traqueostomia); 

 No caso de uso, deve ser administrado preferencialmente nos primeiros três dias de 



 

 

 

sintomas; 

 Ainda não há evidência adequada sobre a manutenção ou não de eficácia dos 

anticorpos monoclonais para as diferentes variantes. O banlanivimabe mostrou 

reduzida eficácia in vitro para as variantes Gama e Delta; carisivimabe e imdevimabe 

permanecem ativos contra a variante Delta. 

 

5.4 Budesonida 

 

- Sugerimos não utilizar budesonida em pacientes ambulatoriais com diagnóstico de COVID-

19 (recomendação condicional, certeza da evidência baixa). 

 
Considerações gerais a respeito do uso de budesonida em pacientes ambulatoriais com 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 

 O painel de recomendações considerou que, apesar de não poder descartar benefício 

e o medicamento ser relativamente seguro, no momento não há evidência suficiente 

para indicar o seu uso de rotina em pacientes ambulatoriais com COVID-19. Os estudos 

disponíveis até o momento são abertos, com benefício sendo apresentado para 

desfechos subjetivos. Além disso, os estudos em geral avaliaram pacientes com maior 

risco, sendo inexistente a evidência para pacientes de baixo risco (jovens e sem 

comorbidades).  

 Pacientes com outras indicações clínicas para o uso da budesonida (ex. asma) possuem 

benefício com seu início ou manutenção; 

 Estimulamos São necessários o desenvolvimento de ensaios clínicos adicionais 

avaliando corticóides inalatórios em pacientes ambulatoriais com COVID-19, sendo o 

mascaramento dos sujeitos de pesquisa um fator importante nesse contexto. 

 

5.5 Colchicina 

 

- Sugerimos não utilizar colchicina em pacientes ambulatoriais com diagnóstico de COVID-19 

(recomendação condicional, certeza da evidência baixa). 

 

Considerações gerais a respeito do uso de colchicina em pacientes ambulatoriais com suspeita 

ou diagnóstico de COVID-19: 



 

 

 

 O painel de recomendações considerou que, apesar de não poder descartar benefício 

e o medicamento ser relativamente seguro, no momento não há evidência suficiente 

para indicar o seu uso de rotina. 

 A inclusão de pacientes ambulatoriais em estudos clínicos avaliando a colchicina é 

estimulada. 

 O uso de cochicina deve ser limitada a estudos clínicos 

  

 

5.6 Corticosteroides sistêmicos 

 

- Recomendamos não utilizar corticoesteroides sistemicos em pacientes ambulatoriais com 

diagnóstico ou suspeita de COVID-19 (recomendação não graduada). 

 

Considerações gerais a respeito do uso de colchicina corticoesteroides sistemicos em pacientes 

ambulatoriais com suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 Não foram identificados estudos randomizados avaliando a efetividade de 

corticoesteroides sistemicos em pacientes ambulatorias com COVID-19. Evidência 

indireta proveniente de pacientes hospitalizados sem necessidade de uso de oxigenio 

suplementar mostrou ausência de benefício, com potencial aumento de risco de 

mortalidade com o uso de corticoesteróides nessa população; 

 A recomendação é aplicável para corticosteroides sistêmicos, sejam orais ou 

parenterais; 

 Pacientes com outras indicações para o uso de corticosteroides (por exemplo: asma ou 

doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbadas, uso prévio devido a doenças 

reumatológicas, maturação pulmonar em gestantes), devem fazê-lo de acordo com 

indicação clínica. 

 

5.7 Cloroquina/hidroxicloroquina 

 

- Recomendamos não utilizar hidroxicloroquina/cloroquina (HCQ/CQ), isolada ou em 

associação com azitromicina (AZ), em pacientes ambulatoriais com COVID-19. 

 

Considerações gerais a respeito do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina em pacientes 



 

 

 

ambulatoriais com suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 A cloroquina e a hidroxicloroquina não devem ser utilizadas, independentemente da 

via de administração (oral, inalatória ou outras);  

 Pacientes que vêm em uso de cloroquina ou hidroxicloroquina devido a outras 

condições de saúde (ex. doenças reumatológicas, malária) devem manter o seu uso. 

 

5.8 Ivermectina 

 

- Sugerimos não utilizar ivermectina em em pacientes ambulatoriais com diagnóstico ou 

suspeita de COVID-19 (recomendação condicional; certeza da evidência baixa).  

 

Considerações gerais a respeito do uso de ivermectina em pacientes ambulatoriais com 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 O painel de recomendações considerou que, apesar de não poder descartar benefício 

e o medicamento ser relativamente seguro, no momento não há evidência suficiente 

para indicar o seu uso de rotina. 

 A inclusão de pacientes ambulatoriais em estudos clínicos avaliando a ivermectina é 

estimulada. 

 O uso de ivermectinia deve ser limitada a estudos clínicos 

  

 

5.9 Nitazoxanida 

 

- Sugerimos não utilizar nitazoxanida em pacientes ambulatoriais com diagnóstico de COVID-

19 (recomendação condicional, certeza da evidência muito baixa). 

 

Considerações gerais a respeito do uso de ivermectina em pacientes ambulatoriais com 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 O painel de recomendações considerou que, apesar de não poder descartar benefício 

e o medicamento ser relativamente seguro, no momento não há evidência suficiente 

para indicar o seu uso de rotina. 

 A inclusão de pacientes ambulatoriais em estudos clínicos avaliando a nitazoxanida é 

estimulada.O uso de nitazoxanida deve ser limitada a estudos clínicos 



 

 

 

  

 

5.10 Plasma convalescente 

 

- Sugerimos não utilizar de rotina plasma convalescente em pacientes ambulatoriais com 

COVID-19. (recomendação condicional, qualidade da evidência moderada) 

 

Considerações gerais a respeito do uso de plasma convalescente em pacientes ambulatoriais 

com suspeita ou diagnóstico de COVID-19: 

 É importante o desenvolvimento de estudos em populações específicas, de alto risco, 

como o caso de imunossuprimidos e pacientes transplantados, havendo ainda 

incertezas nessas populações. 

 

 

6. FÁRMACOS E ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O presente PCDT não recomendou ou sugeriu o uso de nenhum fármaco de rotina em 

pacientes ambulatoriais com suspeita ou diagnóstico de COVID-19. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante epidemias, quando não há tratamentos clínicos com efetividade consolidada, há 

tendência ao uso de medicamentos baseado em resultados de estudos pré-clínicos, ou tendo 

por base estudos observacionais com limitações importantes.18 Experiências de outras 

epidemias demonstraram que essas intervenções podem possuir benefício bastante inferior ao 

esperado, como no caso do oseltamivir durante a epidemia de influenza A (H1N1) em 2009.19 

Na epidemia do vírus ebola em 2014, foram testadas diversas intervenções, incluindo 

cloroquina, hidroxicloroquina, favipiravir, imunobiológicos e plasma convalescente, nenhum 

tendo sua efetividade ou segurança comprovada.20 

 

O entendimento da infecção pelo SARS-CoV-2 e de sua terapêutica evoluiu significativamente 

ao longo dos últimos 12 meses, fruto de esforços colaborativos de diversos países e grupos de 
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pesquisa, que vêm desenvolvendo estudos clínicos randomizados avaliando potenciais 

candidatos ao tratamento da COVID-19. Entre eles, merecem destaque o RECOVERY, o 

SOLIDARITY, o REMAP CAP, e, no Brasil, o COALIZÃO. Apesar da identificação de algumas 

terapias com benefício no âmbito do paciente hospitalizado, como corticosteroides e 

tocilizumabe,21 22 estratégias medicamentosas para o tratamento precoce da COVID-19, no 

contexto ambulatorial, mostraram-se majoritariamente eficazes. Até então, apenas os 

anticorpos monoclonais foram efetivos nessa população, reduzindo internação hospitalar e 

tempo até a resolução dos sintomas, contudo, seu uso é limitado a indivíduos não vacinados, 

havendo também incerteza sobre sua efetividade para as variantes circulantes atualmente no 

Brasil.  

 

Como aspecto positivo, diversas terapias ineficazes foram descartadas, de forma a promover a 

economia de recursos com o abandono de seu uso, como o caso da azitromicina e da 

hidroxicloroquina.23 24 Sobre a questão de custos, em termos de saúde pública, é importante 

salientar que, em um cenário de epidemia, a alocação de recursos deve ser priorizada para 

intervenções com maior certeza de benefício, como o caso de equipamentos de proteção 

individual, intervenções para o suporte ventilatório dos pacientes e terapias farmacológicas 

com efetividade comprovada. Deve ser estimulado o tratamento de pacientes mediante 

protocolos de pesquisa de estudos com delineamento adequado e potencial para dar 

respostas à sociedade. 

 

Com este documento, espera-se nortear, dentro do contexto nacional, a assistência a 

pacientes ambulatoriais com COVID-19, sinalizando as intertezas existentes nesse tópico, em 

especial sobre a ineficácia ou ausência de benefício documentado da maioria das intervenções 

existentes.   Além da evidência disponível na literatura científica, as recomendações levaram 

em consideração aspectos pertinentes para a realidade brasileira, como, por exemplo, a 

disponibilidade dos medicamentos no contexto nacional, a aceitabilidade das intervenções por 

parte da população e dos profissionais de saúde e os custos associados à sua utilização. 

Adicionalmente, este documento possui a maioria de suas recomendações, até o momento, 

alinhadas com condutas terapêuticas preconizadas pelas principais organizações e sociedades 

internacionais, como a OMS, o NHS, o NIH e a IDSA.4 15-17  

 

O presente documento consiste em um posicionamento conjunto do Ministério da Saúde, 

suportado por sete sociedades médicas, considerando a necessidade do desenvolvimento de 



 

 

 

recomendações de forma abrangente e a perspectiva de diferentes especialidades, diante da 

fragilidade das evidências disponíveis e da relevância que deve ser dada ao tema. É importante 

salientar que, devido ao alto volume de terapias surgindo para o tratamento da COVID-19, 

essas recomendações poderão necessitar de atualização, conforme o surgimento de novas 

evidências, em especial de ensaios clínicos randomizados com elevada qualidade metodológica 

e novos posicionamentos de sociedades e organizações internacionais. 
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