
Resolução COE N°18/2020

ESTABELECE  O  FLUXO  PARA  PRESCRIÇÃO  E
DISPENSAÇÃO  DE  HIDROXICLOROQUINA  NO
TRATAMENTO DA COVID-19 DE ACORDO COM AS
ORIENTAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA.

Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições  para  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a  Portaria  GM/MS nº  3.916,  de  30 de outubro  de 1998,  que aprova a
Política Nacional de Medicamentos;

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 338, de 6 de maio
de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF);

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.931, de 17 de
setembro de 2009, que aprova o Código de Ética Médica, no que se refere à prescrição
de medicamentos;

Considerando o Parecer do CFM nº 4/2020, de 16 de abril de 2020, que Considera o uso
da  cloroquina  e  hidroxicloroquina,  em  condições  excepcionais,  para  o  tratamento  da
COVID-19;

Considerando a Nota Informativa nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS, de 20 de maio de 2020, que
orienta o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19;

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 405, de 22 de julho de 2020,
que  estabelece  as  medidas  de  controle  para  os  medicamentos  que  contenham
substâncias constantes do Anexo I da RDC, isoladas ou em associação, em virtude da
Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  relacionada  ao  novo
Coronavírus;

Considerando a Resolução CIB/RS Nº 122/2020 de 05/06/2020 e Ofício Circular Conjunto
CPAF/SES-RS-COSEMS/RS  nº  01/2020  de  08/06/2020  da  Secretaria  da  Saúde  do
Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde;

Considerando  o  Termo  de  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  Nº
1.29.012.000262/2020-13 assinado com o Ministério Público Federal de Bento Gonçalves;

A Secretaria  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Serafina  Corrêa  realizou  a
aquisição de HIDROXICLOROQUINA 400 MG para atender ao solicitado no Termo de



Compromisso de Ajustamento de Conduta Nº 1.29.012.000262/2020-13 (TAC),  que foi
assinado pelo Prefeito de Serafina Corrêa e municípios da AMESNE em 10/07/2020 com
Ministério Público Federal de Bento Gonçalves.

O  fornecimento  de  medicamentos  para  o  tratamento da  infecção  pelo  novo
coronavírus no âmbito do Município de Serafina Corrêa, está restrito à observância dos
protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio
Grande  do  Sul,  os  quais  condicionam  o  fornecimento  e  uso  a  prévia  avaliação  e
prescrição médica.

O  fornecimento  da  hidroxicloroquina  400  mg,  no  âmbito  do  Sistema  Único  de
Saúde do Município de Serafina Corrêa, será realizado em observância às orientações
contidas na Nota Informativa nº 09/2020 SE/GAB/SE/MS emitida pelo Ministério da Saúde
bem como nas orientações complementares estabelecidas pela Resolução CIB/RS Nº
122/2020 e do Ofício Circular CPAF/SES-RS-COSEMS/RS Nº 01/2020 da Secretaria do
Estado de Saúde Do Rio Grande do Sul, exigindo-se a apresentação de receita médica,
emitida por  médico do SUS,  e  Termo de Ciência  e Consentimento Médico/Paciente
(Anexo I)  para fornecimento ao usuário.                                            

Deste modo, o COE recomenda e a Secretaria Municipal de Saúde, determina o
estabelecimento do fluxo de prescrição e dispensação para a hidroxicloroquina 400 mg
adquirida pelo Município para o tratamento ao COVID-19, nos termos da Nota Informativa
nº  09/2020-SE/GAB/SE/MS,  respeitando a decisão médica e do paciente,  sendo que:

a) O profissional médico, resguardada sua autonomia profissional na adoção ou não do
respectivo medicamento para o tratamento do COVID-19, no ato da prescrição deverá
respeitar  os  seguintes  requisitos:                                          
I  -  Identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone;               
II - Nome completo do paciente;                                                                
III - Escrita em caligrafia legível, sem rasuras e/ou emendas;                                               
IV - Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro no
conselho  de  classe  correspondente,  impresso,  carimbado  ou  de  próprio  punho)  e
assinatura do prescritor;                                                                       
V -  Nome do medicamento prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira
(DCB),  concentração,  forma  farmacêutica  e  quantidade,  seguindo  a  posologia
recomendada  pelo  Ministério  da  Saúde  através  da  Nota  informativa  nº
9/2020-SE/GAB/SE/MS  e  das  Orientações  do  Ministério  da  Saúde  para  manuseio
medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19;                    
VI  -  Prescrição  em duas  vias,  sendo  a  primeira  via  retida  na  farmácia  e  a  segunda
devolvida  carimbada  ao  usuário;                              
VII - Preenchimento do Temo de Ciência e Consentimento - Médico (ANEXO I), que será
anexada ao receituário.
VIII - Validade da receita em todo território nacional, por 30 dias, contados a partir da data
de emissão e arquivamento da receita por dois anos.                                    



b) A dispensação do medicamento será realizada na farmácia do Centro Municipal de
Saúde, mediante o cumprimento requisitos acima elencados. 
c) O medicamento somente será fornecidos para atendimentos médicos do Sistema
Único de Saúde.

Orientações da Nota Informativa nº 09/2020 SE/GAB/SE/MS

ORIENTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  CONFORME  A CLASSIFICAÇÃO  DOS  SINAIS  E
SINTOMAS:

Observação:



Sulfato  de  Hidroxicloroquina:  Contraindicações:  Mudanças  no  campo  visual  ou
retinopatia. Hipersensibilidade ao medicamento ou outros derivados da 4-aminoquinolina
(amodiaquina,  mefloquina  e  Difosfato  de  Cloroquina).  Farmacocinética: Alimentos  não
alteram significativamente a absorção.  Pico plasmático: 2,4 a 3,2 horas.  Meia-vida de
eliminação:  40  dias.  Excreção Renal  (16  a 25%).  Efeitos adversos:  anemia  aplástica,
agranulocitose,  leucopenia,  trombocitopenia,  hemólise,  náuseas,  vômitos,  perda  de
apetite, cansaço, cefaleia, tontura, clareamento e queda de cabelos, prurido, mudança de
cor de pele e unhas, distúrbios visuais, retinopatia, fotofobia, edema macular, torsades de
pointes.  Orientações aos pacientes: notificar mudanças na capacidade visual ou sinais
agranulocitose (úlceras nas mucosas oral, vaginal ou retal e febre) durante o tratamento. 
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Serafina Corrêa, 08 de setembro de 2020. 
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