CIRCULAR INFORMATIVA
Data:

11/05/2021

Ref.ª Nº: 027/ERIS-DRF/21
Assunto: Medicamentos utilizados na COVID-19 – Novas Informações: Ivermectina
Para:

Profissionais de Saúde

A proliferação de estudos e a desinformação envolta da pandemia COVID-19 destacaram ainda
mais a necessidade de uma divulgação confiável, acessível e regularmente atualizada sobre as
evidências clínicas emergentes para o tratamento da COVID-19.

Assim, considerando essa necessidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualiza
periodicamente o guia sobre as políticas e práticas terapêuticas utilizadas mundialmente, com
vista a fornecer informações claras e harmonizadas para a prática clínica. Essas evidências
científicas sobre os medicamentos utilizados no tratamento da COVID-19 já tinham sido
divulgadas conforme circular informativa n.º 066/ERIS-DRF/2020. As recomendações prévias
incluíram:


a recomendação contra a utilização de hidroxicloroquina em doentes com COVID-19 de
qualquer gravidade;



a recomendação contra a utilização de lopinavir / ritonavir em doentes com COVID-19
de qualquer gravidade;



a recomendação para a utilização de corticosteroides sistémicos (ex: dexametasona)
em doentes com COVID-19 grave e crítico.

Na sequência, devido ao aumento da atenção internacional para medicamentos contendo
ivermectina enquanto potencial tratamento para a COVID-19, a recente atualização desse guia
da OMS traz informações sobre os medicamentos contendo ivermectina.
Os medicamentos contendo ivermectina atuam como antiparasitários no tratamento da
filariose, estrongiloidose e escabiose, profilaxia da recidiva da estrongiloidíase e na escabiose
persistente ou escabiose. Alguns estudos laboratoriais evidenciaram que a ivermectina pode
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bloquear a replicação do SARS-CoV-2, mas em concentrações de ivermectina muito mais altas
do que as alcançadas nas doses atualmente autorizadas.

CABO VERDE
A DCI Ivermectina consta da Lista Nacional de Medicamentos Essenciais, pelo que é de se
esperar a presença no mercado de medicamentos contendo estas substâncias.

Assim, a ERIS informa aos profissionais de saúde das seguintes recomendações:


A não utilização de medicamentos contendo ivermectina em doentes com COVID-19, de
qualquer gravidade.



Os efeitos de medicamentos contendo ivermectina na mortalidade, ventilação mecânica,
admissão hospitalar, duração da hospitalização e eliminação viral permanecem incertos
devido à pouca certeza das evidências que abordam cada um desses resultados.



Os medicamentos contendo ivermectina podem aumentar o risco de reações adversas
graves levando à descontinuação do medicamento.

A ERIS continuará a acompanhar e a divulgar toda a informação de segurança sobre este
assunto.
C/C:
Direção Nacional de Saúde
CONTACTO PARA NOTIFICAÇÃO:
As reações adversas e os problemas relacionados com medicamentos devem ser notificados à ERIS,
através da ficha de notificação ou pelos seguintes contactos:
Telefone:
262 6457
Fax:
Correio eletrónico:

262 49 70
fv@eris.cv

Sítio eletrónico:

www.eris.cv
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