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DESPACHO 

 
Trata-se de representações efetuadas por senadores da República e pelo Ministério 

Público Federal (MPF), dando conta de possíveis irregularidades perpetradas pelo Ministério 
da Saúde quando da elaboração de documento para tratamento da Covid-19 com 
recomendação do uso de cloroquina para tratamento da doença.. 
2. Mediante a Nota Informativa 9/2020-SE/GAB/SE/MS do Ministério da Saúde foram 
efetuadas orientações “para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico 
da COVID-19” (posteriormente esse documento foi substituído pela  Nota Informativa 
17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10/8/20200) 
3. Nesse documento, o Ministério da Saúde descreveu quais seriam os sinais e sintomas 
leves, moderados e graves da doença e, para cada uma dessas fases, foi indicada a posologia 
dos medicamentos difosfato de cloroquina, sulfato de hidroxicloroquina e azitromicina. 
5. Em essência, os representantes questionam a ausência de comprovação científica para 
a utilização da cloroquina no combate à Covid-19, pois, “no mundo inteiro, a sua utilização 
como tratamento principal não estaria sequer em debate e cita países nos quais o uso da 
cloroquina em pacientes com o novo coronavírus teria sido suspenso” (peça 3, p. 6-8). 

II 
6. Preliminarmente, no que interessa no presente momento processual, destaco que foi 
efetuada diligência junto ao Ministério da Saúde para que fossem encaminhadas as seguintes 
informações referentes à Nota Informativa 9/2020-SE/GAB/SE/MS: 
 a) fundamentação legal e natureza jurídica;  
 b) parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único 
de Saúde ou justificativa para sua ausência;  

e) manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos termos da Resolução 
RDC 348/2020; 
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f) manifestação quanto aos seguintes tópicos: 
f.1) orientações da Organização Mundial de Saúde que não recomenda a utilização de 

cloroquina ou hidroxicloroquina fora do contexto de testes clínicos;  
f.2) recomendação 42 do Conselho Nacional de Saúde para suspensão imediata das 

orientações para uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com diagnóstico da 
Covid-19 e sintomas leves e para veto do uso de qualquer medicamento como preventivo ou 
para tratamento da Covid-19, devido à ausência de confirmações de uso seguro; e 

f.3) impossibilidade de uso compassivo ou de fornecimento off label dos 
medicamentos indicados na Nota Informativa 9/2020-SE/GAB/SE/MS para tratamento de 
pacientes com Covid-19. 

IV 
7. Ao analisar as respostas encaminhadas pelo Ministério da Saúde, a auditora, em bem 
elaborada instrução, apontou que a mencionada nota informativa contém a seguinte ressalva: 
 “Apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de possuírem 
atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há meta-análises de ensaios 
clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que comprovem o benefício 
inequívoco dessas medicações para o tratamento da COVID-19. Assim, fica a critério do 
médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, conforme 
Anexo A - Termo de Ciência e Consentimento. (grifou-se).  
8. Ou seja, está expresso, nas orientações do Ministério da Saúde que faltam evidências 
científicas da eficácia e segurança da terapêutica proposta.  
9. Em sendo assim, a nota informativa não possui os requisitos para se constituir em um 
protocolo clínico ou diretriz terapêutica, assim definidos no inciso III do parágrafo único do 
Decreto 7.646/2011: 

“III - protocolo clínico e diretriz terapêutica - documento que estabelece critérios para 
o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; 
os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados 
terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS;”  
9. A razão de tal entendimento é que um dos principais requisitos para a constituição de 
um protocolo clínico ou diretriz terapêutica são “as evidências científicas sobre a eficácia, a 
acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do 
processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso” (inciso I 
do art. 18 do Decreto 7.646/2011). 
10. Desta feita, por não contar de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, a dispensação 
da cloroquina ou hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19 somente poderia ocorrer 
na modalidade off label, assim descrita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 

“Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima [indicações não 
aprovadas pela Anvisa e não constantes da bula], está caracterizado o uso off label do 
medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula.  

O uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, 
e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-
se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que esta 
indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo 
tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações 
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possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por 
ensaios clínicos.” (grifou-se).  
11. Embora não haja vedação normativa para a utilização off label de medicamentos, a 
Lei 8.080/1990, em seu art. 19-T, assim dispõe: 

“Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: 
I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e 

procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;  

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e 
produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” (grifou-se).  
12. Tratando desses dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte 
tema em recurso repetitivo (art. 1.036 do Código de Processo Civil): 

“TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: 
A concessão dos medicamentos  não  incorporados  em  atos  normativos do SUS exige 

a presença cumulativa dos seguintes requisitos:  
(i) Comprovação, por meio  de  laudo  médico  fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do  
medicamento,  assim  como  da  ineficácia,  para o tratamento da moléstia,  dos  fármacos  
fornecidos  pelo  SUS;   

(ii)  incapacidade financeira  de  arcar  com  o  custo do medicamento prescrito;  
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (grifou-se).   

 (REsp 1.657.156/RJ, de 25/04/2018). 
13. Ou seja, é requisito para que determinado medicamento seja fornecido pelo Sistema 
Único de Saúde, mesmo para uso off label, que tenha havido autorização pela Anvisa, nos 
termos do art. 21 do Decreto 8.077/2013: 

“Art. 21. Mediante solicitação da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS - Conitec, a Anvisa poderá emitir autorização de uso para fornecimento, 
pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos em que a indicação de uso 
pretendida seja distinta daquela aprovada no registro, desde que demonstradas pela Conitec 
as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, a efetividade e a segurança do 
medicamento ou do produto para o uso pretendido na solicitação.” (grifou-se).  
14. É bem verdade que o art. 3º da Lei 13.979/2020 excepcionou a aplicação do 
mencionado artigo da Lei 8.080/1990 ao assim dispor: 
 Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, as seguintes medidas: 
 ... 

VIII – autorização excepcional e temporária [por parte da Anvisa] para a importação 
e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de 
saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para 
auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que:  (Redação dada pela Lei nº 
14.006, de 2020) 
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a)  registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias 
estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países:   (Redação 
dada pela Lei nº 14.006, de 2020) 

1.  Food and Drug Administration (FDA);  
2.  European Medicines Agency (EMA); 
3.  Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); 
4.  National Medical Products Administration (NMPA);” 

15. Entretanto, essas autoridades sanitárias também não aprovaram o uso de 
medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19. 
16. Desta feita, como não houve manifestação da Anvisa acerca da possibilidade de se 
utilizar os medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19 e tampouco dos 
órgãos internacionais antes mencionados, verifica-se não haver amparo legal para a utilização 
de recursos do SUS para o fornecimento desses medicamentos com essa finalidade. 
17. Diante dessa constatação, a analista instrutora efetuou a seguinte proposta de 
encaminhamento: 

“determinar ao Ministério da Saúde que submeta à análise da Anvisa a Nota 
Informativa 9/2020-SE/GAB/SE/MS, a fim de que ela se manifeste sobre a autorização ou não 
do uso off label da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19.” 

V 
18. Os dirigentes da unidade técnica, antes de submeter o processo a este Relator para 
julgamento de mérito da representação, fizeram considerações adicionais sobre a matéria. 
19. Em recentes manifestações na mídia, o titular da Pasta da Saúde vem se pronunciando 
no sentido de que o órgão não indica qualquer medicação para ser utilizada no combate à 
Covid-19 e sim que as pessoas procurem os serviços de saúde de forma imediata. Os 
medicamentos a serem utilizados seriam “foro íntimo do médico com seu paciente”. 
20. Consoante apontado pelos dirigentes da SecexSaúde, as manifestações do titular da 
Pasta são contraditadas pelos documentos emitidos pelo Ministério, os quais indicam os 
medicamentos a serem utilizados, com as respectivas posologias, para o tratamento da Covid-
19. 
21. Outro ponto de realce é que Ministério da Saúde disponibilizou aplicativo para 
profissionais de saúde que estimula a prescrição de medicamentos à base de cloroquina para 
o tratamento da Covid-19. 
22. Acerca desse aplicativo, o Conselho Federal de Medicina efetuou as seguintes 
considerações em 21/1/2021: 
 – “Não preserva adequadamente o sigilo das informações; 

– Permite seu preenchimento por profissionais não médicos;  
– Assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento 

internacional;  
– Induz à automedicação e à interferência na autonomia dos médicos; 
– Não deixa claro, em nenhum momento, a finalidade do uso dos dados preenchidos 

pelos médicos assistentes.” (grifou-se).  
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23. Possivelmente, em razão das críticas sofridas, o aplicativo não se encontra mais 
acessível na internet. 

VI 
24. Em razão dessas considerações, acompanho a proposta dos dirigentes da SecexSaúde 
para que, no prazo de cinco dias úteis, o Ministério da Saúde forneça as seguintes informações: 
 “a.1) ante a manifestação pública do Ministro da Saúde em coletiva realizada no dia 
18/1/2021 (que advoga apenas o atendimento precoce dos pacientes acometidos pela Covid-
19), e o teor da Nota Informativa 9/2020-SE/GAB/SE/MS, de 20/5/2020, ulteriormente 
substituída pela Nota Informativa 17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10/8/2020 (que orienta a 
prescrição de kit de fármacos para o tratamento da Covid-19), cujo cotejamento denota 
orientação contraditória na atuação da Pasta da Saúde, informe a posição oficial do 
Ministério da Saúde, com indicação dos fundamentos para a decisão oficial vigente ou a 
viger, devendo encaminhar as medidas adotadas a fim de demonstrar a coerência na 
orientação do Ministério da Saúde e de suprimir a inconsistência mencionada, especialmente 
se a Nota Informativa 17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10/8/2020 será mantida em vigor; 

a.2) informe a unidade do Ministério da Saúde e titular responsável pela adoção do 
aplicativo TrateCOV; descrição do seu funcionamento, com o passo-a-passo de todas as 
possibilidades dos encaminhamentos; a base médico-científica para sua utilização, devendo 
ainda informar se tal aplicativo será mantido em funcionamento.” 

Brasília, 22 de janeiro de 2021 
 
 

(Assinado eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 
Relator 
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