
 
 

Posicionamento - uso de hidroxicloroquina e cloroquina 
para o COVID-19 

 
 

A Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica (SBFC) reitera que os estudos preliminares 
com Hidroxicloroquina e Cloroquina (1,2,3), mesmo sendo promissores, não são 
conclusivos e nem comprovam a efetividade destes medicamentos para o tratamento 
do Covid-19. Neste sentido informamos que: 
 
- Os estudos publicados possuem baixo nível de evidência e portanto baixo grau de 
recomendação; 
 
- Estes medicamentos desencadeiam importantes eventos adversos (4,5), e devem ser 
utilizados apenas mediante prescrição médica; 
 
- No Brasil, são registrados na Anvisa para o tratamento de doenças como artrite, lupus 
eritematoso e malária (6). Portanto, 

- Corre-se o risco de desabastecer aqueles pacientes com estas condições em 
curto prazo; 
- O uso para COVID-19 é off label; 

 
- As pessoas não devem comprar os medicamentos para estocar em casa, pois isso 
ocasiona falta nas farmácias. Pacientes em uso contínuo podem não ter acesso e com 
isso comprometerem a sua saúde, além do risco de intoxicações domésticas; 
 
- Os farmacêuticos não devem dispensar estes medicamentos sem prescrição médica, 
conforme orientação do próprio fabricante e da Anvisa; 
 
Desta forma, com base em todos estes argumentos, a SBFC, se posiciona desfavorável 
ao seu emprego em massa pela população. 
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