
1 
 

g-hidroxicloroquina-minuta-versao pública----escrito em 28-3-2020—ligeiramente modificado em 12-4-2020-C 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA CIENTÍFICA  SOBRE A CLOROQUINA E O COVID-19 
 
 
[28/3/2020][COM correções] 
 

 
Introdução  
1-Que é a cloroquina 
2-Evidências científicas de eficácia contra o COVID-19 
3-Efeitos colaterais e seu controle 
4-Considerações finais 
   Apêndice – 
                O medicamento e o organismo real  e singular 

                 
[Não foi possível – para não atrasar mais a conclusão dessa minuta – traduzir as citações] 

               [Esta minuta pretender trazer dados sobre o problema da hidroxicloroquina mas, em nenhuma 
hipótese, se propõe a funcionar como orientação clínica, médica ou pessoal] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução  
A avaliação médico-científica a seguir só pode ser preliminar.  
A rigor, deve funcionar como um estímulo inicial para um urgente trabalho em equipe, 

na área da saúde. Este trabalho é um esboço, ainda aguardando revisão. 
 
Seu objetivo é fornecer elementos científicos e argumentos para uma posição sobre a 

hidroxicloroquina1 no COVID-19. 
Antes, porém, um pouco sobre o contexto do COVID-19, que já apresenta [às 9h AM  

de hoje, 28/3, um total de 28,2 mil mortos e meio milhão de infectados, em dados 
subestimados como costuma ocorrer; estes dados são da J Hopkins]. No Brasil, estamos em 93 
mortos. 

O conjunto de casos do COVID-19 se distribui, em regra, da seguinte forma:  
aproximadamente 80 a 85% dos casos são leves e não necessitam hospitalização, nem 
tratamento especial,  devendo permanecer em isolamento respiratório domiciliar2; 15% 

                                                             
1 A cloroquina é mais tóxica, daí o nosso foco ser a hidroxicloroquina [com ou sem a 

azitromicina]. 
2 Sobre esse isolamento:  desenvolveremos a argumentação aqui, considerando que  na nossa 

perspectiva é um erro remeter o  trabalhadorpara casa [sem recursos para um efetivo isolamento 
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necessitam internamento hospitalar fora da unidade de terapia intensiva (UTI) e menos de 5% 
precisam de suporte intensivo.  

Provavelmente os primeiros 3 a 5 dias de início dos sintomas são os de maior 
transmissibilidade.  

Os coronavírus (CoVs) são vírus de RNA que se tornaram uma grande preocupação de 
saúde pública desde o surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) em 2002. A 
evolução contínua dos coronavírus foi ainda mais destacada com o surgimento da Síndrome 
Respiratória no Oriente Médio. Surto de CoV (MERS-CoV) em 2012, iniciada na Arábia Saudita. 

 
Os coronavírus altamente patogênicos,  ou coronavírus da síndrome respiratória aguda 

grave (SARS-CoV) e coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) são 
vírus zoonóticos letais que surgiram nas populações humanas nos últimos 15 anos3.  

Esses coronavírus estão associados a novas síndromes respiratórias que se espalham 
de pessoa para pessoa por contato próximo, resultando em alta morbimortalidade causada 
pela progressão para quadro pulmonar de risco, isto é, para a Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo (SDRA).  

Dessa forma, o  novo coronavírus [COVID-19] marca a  terceira introdução de uma 
epidemia altamente patogênica de coronavírus e em larga escala no século XXI. As primeiras 
duas – se não contarmos a H1N1 em 2009, foram citadas acima. 

O COVID-19 é geneticamente próximo a um coronavírus derivado de morcego. É 
corona do gênero beta, o mesmo das duas outras cepas, o da SARS e o da MERS-COVID-19.  

Não há medicamento conhecido pela medicina contra ele, oficialmente [até 26/3]. Os 
antivirais da prática clínica são inválidos e não recomendados4 [oseltamir, paramivir, 
ganciclovir, aciclovir, ribavirina etc]. Mesmo que indústria tente reabilitar algum antiviral desse 
tipo, não são tão eficazes e muitos são abertamente mutagênicos. 

O coronavírus atual usa o mesmo receptor, enzima de conversão de angiotensina 2 da 
SARS e se espalha principalmente pelo aparelho respiratório5.  

O vírus desse surto de pneumonia iniciado  em  Wuhan desde dezembro de 2019 [e 
que em 31/12/2019 já estava em 19 países com 11,7 mil casos confirmados6]  já deixou de ser 
desconhecido e foi bem estudado em suas características biológicas essenciais7.  

                                                                                                                                                                                   
sanitário], sem a opção de um adequado isolamento em hoteis de qualidade, públicos e gratuitos, assim 
como é um contrassenso a não execução de testes massivos.  
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A taxa de mortalidade se eleva progressivamente com a idade [e com doenças pré-
existentes]. Os sintomas se desenvolvem pouco a pouco e o quadro mais grave apresenta 
pneumonia dupla, com tendência a evoluir para a morte, podendo apresentar insuficiência 
renal aguda. E ir a óbito por falência múltipla de órgãos. 

  
“Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement 

nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et 
apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne présentent 
aucun symptôme et se sentent bien.  

La technique du tampon naso-pharyngé est utilisée afin de détecter les personnes 
infectées. Dans les cas les plus graves, l’infection peut entraîner une double pneumonie, un 
syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale, voire la mort.[...] 

Comme pour la grippe saisonnière, les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus 
à risque. Dans le cas du coronavirus le taux de mortalité atteint 14,8%. Les patients déjà 
atteints de maladies cardiovasculaires sont les plus menacés par une issue fatale, devant les 
diabétiques ou les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques ou 
d’hypertension.  

Par ailleurs, aucun décès n’est à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans, même 
si au moins deux nouveau-nés ont été contaminés dans le ventre de leur mère. Jusqu’à 39 ans, 
le taux de mortalité reste très bas (0,2%) puis s’élève progressivement avec l’âge. Les hommes 
sont plus menacés que les femmes par une issue fatale (2,8% contre 1,7%). Les fumeurs sont 
eux aussi plus exposés8”.  

  
 
 
 
 
 
 
 

1—O que é a cloroquina 
    
A cloroquina é um antigo medicamento antiinflamatório e antifebril, usado desde a 

primeira metade do século passado, na cura da malária e de uso continuado em várias 
doenças degenerativas. Poderoso antiviral.  

Sobejamente conhecido pela medicina, em seus efeitos colaterais inclusive e, em 
regra, manejáveis. O acompanhamento médico cumpre esse papel. A forma menos tóxica e 
mais recomendada para o COVID-19 é o sulfato de hidroxicloroquina, sintetizado em 1946. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   
Model. 11 de fevereiro de 2020; 5: 248-255. doi: 10.1016 / j.idm.2020.02.001. eCollection 2020.      Uma 
estimativa atualizada do risco de transmissão do novo coronavírus (2019-nCov). Tang B 

1, 2
 , Bragazzi 

NL 
2
 , Li Q 

2, 
8 https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-mortalite-

symptomes-transmission-traitements-incubation-le-vrai-du-faux?id=10441004 

https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-en-italie-sept-morts-et-premier-cas-signale-a-palerme-dans-le-sud-du-pays?id=10440730
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https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-les-plus-de-40-ans-atteints-de-diabete-ou-de-maladies-respiratoires-sont-davantage-a-risques?id=10440893
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-les-plus-de-40-ans-atteints-de-diabete-ou-de-maladies-respiratoires-sont-davantage-a-risques?id=10440893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32099934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bragazzi%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32099934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bragazzi%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32099934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32099934
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-mortalite-symptomes-transmission-traitements-incubation-le-vrai-du-faux?id=10441004
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a      Hidroxicloroquina                          b        cloroquina 
 
Comercializada desde os anos 1930, muito barata, teve sua eficácia para o novo 

coronavírus comprovada in vitro na França [em março de 2020], depois de ter sua eficácia 
clínica comprovada na China.  Em seguida, na França, foi executado um estudo científico de 
caso, com total sucesso no seu objetivo antiviral, sobre o qual falaremos no tópico 2. 

“La chloroquine est loin d'être récente:  cet antipaludique est commercialisé depuis les 
années 30, mais il était comme son nom l'indique utilisé pour le traitement contre le 
paludisme. Peu onéreux, ce traitement avait été vanté fin février dans une vidéo du directeur 
de l'Institut Méditerranée Infection , à Marseille.  

´Nous savions déjà que la chloroquine était efficace in vitro contre ce nouveau 
coronavirus et l'évaluation clinique faite en Chine l'a confirmé´, indiquait alors Didier Raoult, 
spécialiste des maladies infectieuses. 
Cette molécule, ainsi que l'hydroxychloroquine, une molécule analogue (commercialisée sous 
le nom de "Plaquenil") font depuis l'objet de tests dans de nombreux pays, y compris en 
France9”. 
 

Artigo científico10  de 11/3/2020, discute profundamente os “possíveis mecanismos de 
interferência [da cloroquina]  no ciclo de replicação de um coronavírus”. 

Seu  efeito antiviral é direto, e já demonstrado  contra as cepas anteriores de  
coronavírus conhecidas. Estudos mais conhecidos  e antigos da hidroxicloroquina são do seu 
efeito contra o HIV.  

Ela tem  também efeito imunomodulatório, e antiinflamatório [contra o fator de 
necrose tumoral por exemplo]. E  [a cloroquina] é conhecida desde 1934.  

Portanto, vem  de longa data o conhecimento do efeito antiviral da hidroxicloroquina – 
há estudos concretos de 200411, por exemplo.  

Há 15 anos já se sabe do efeito de inibição potente da cloroquina12 contra o velho 
coronavírus [SARS-COVID-19].  Neste caso,  a  cloroquina anula a infecção.  

Portanto, um composto de grande poder antiviral, velho conhecido da medicina.   
“A cloroquina é eficaz na prevenção da disseminação do SARS CoV na cultura de 

células. Foi observada inibição favorável da disseminação do vírus quando as células foram 
tratadas com cloroquina .  

A  cloroquina tem fortes e comprovados efeitos antivirais na infecção por SARS-CoV de 
células primatas. Esses efeitos inibitórios são observados quando as células são tratadas com a 
droga antes ou após a exposição ao vírus, sugerindo vantagens profiláticas e 
terapêuticas. Além das funções bem conhecidas da cloroquina , como elevações do pH 

                                                             
9 https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-trois-questions-

chloroquine-ce-traitement-contre-covid-19-bientot-teste-au-chu-lille-1801776.html 
10

 Int J Antimicrob Agents. 2020 11 de março: 105938. doi: 10.1016 / 
j.ijantimicag.2020.105938. [Epub antes da impressão]   Novas idéias sobre os efeitos antivirais 
da cloroquina contra o coronavírus: o que esperar do COVID-19?   Devaux CA 

1
 , Rolain JM 

2
 , Colson 

P 
2
 , Raoult D 

2
 . 

     
11

 Keyaerts E  Vijgen L  Maes P  Neyts J  Van Ranst M    In vitro inhibition of severe acute 
respiratory syndrome coronavirus by chloroquine.  Biochem Biophys Res Commun. 2004; 323: 264-268   
Vincent MJ Bergeron E Benjannet S et al.  Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection 
and spread.  Virol J. 2005; 2: 69      Shibata M  Aoki H Tsurumi T  et al. Mechanism of uncoating of 
influenza B virus in MDCK cells: action of chloroquine. J Gen Virol. 1983; 64: 1149-1156 

   
12

 Virol J. 2005 22 de agosto; 2: 69.    A cloroquina é um potente inibidor da infecção e 
disseminação do SARS por coronavírus.  Vincent MJ 

1
 , Bergeron E , Benjannet S , Erickson BR 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-trois-questions-chloroquine-ce-traitement-contre-covid-19-bientot-teste-au-chu-lille-1801776.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-trois-questions-chloroquine-ce-traitement-contre-covid-19-bientot-teste-au-chu-lille-1801776.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devaux%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rolain%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raoult%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vincent%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergeron%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjannet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erickson%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
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endossômico, a droga parece interferir na glicosilação terminal do receptor celular, enzima 
conversora da angiotensina 213”. 

Já se sabe também há 15 anos, que certas plantas [gênero Reum e Polygonum] inibem 
a infecção viral da SARS, o que inclui o composto derivado do gênero Rheum, a emodina. O 
título do artigo cientifico é claro: Emodin bloqueia a interação da proteína pico de coronavírus 
SARS e da enzima conversora de angiotensina 2. 

Portanto, linhas de pesquisa de grande potencial para o coronavírus atual não faltam14 
e que poderiam  perfeitamente ter sido  hierarquizadas pela pesquisa médica estatal.   

Nesse caso faltava o legítimo interesse de parte da medicina do capital, 
invariavelmente mais ocupada com tecnologias médicas que dêem patente e mais acumulação 
do capital.  

Aqui cabe uma observação. Apesar de a hidroxicloroquina ser o foco dessa minuta, não 
é possível deixar de mencionar que várias outras substâncias, de potencial  bem menos tóxico 
e muito mais seguras terapeuticamente que a hidroxicloroquina estão disponíveis no combate 
ao COVID-19. Novamente, não constituem  hierarquia para a medicina e a pesquisa 
dominantes. Mas é possível prever que, em uma medicina não submetida ao mercado e à Big 
Pharma, opções outras seriam seriamente  examinadas, levadas em conta,  a exemplo do azul 
de metileno, progesterona, tireoide dessecada, emodina, AAS, ciproheptadina, vitamina D e A, 
inibidores do SRAA seguros e antiinflamatórios confiáveis15. 

 
Retomando a hidroxicloroquina. 
Eexiste o trabalho publicado em 20/3/2020, no J A Chemotherapy, por chineses [o 

trabalho cientifico COVID-19: uma recomendação...], e também pela Oxford University Press, 
que propõe a hidroxicloroquina [e não a cloroquina] para o novo COVID-19 por seu efeito 
antiviral e argumenta que “é provável” que atenue a grave progressão do COVID-19; e propõe 
estudos clínicos.  

Proposta dos cientistas chineses: 
 “Propomos que a hidroxicloroquina (HCQ), que exibe um efeito antiviral altamente 

semelhante ao da CQ, possa servir como uma melhor abordagem terapêutica. É provável que o 
HCQ atenue a grave progressão do COVID-19, inibindo a tempestade de citocinas, suprimindo 
a ativação das células T.  

Tem um perfil clínico mais seguro e é adequado para quem está grávida. É mais barato 
e mais facilmente disponível na China. Pedimos aqui que sejam realizados ensaios clínicos para 
avaliar os efeitos preventivos do HCQ na infecção e na progressão da doença16”. 

Por sua vez, em 2003, dezessete anos atrás, o  Lancet já apontava o potencial 
terapêutico da cloroquina17 no tratamento de doenças virais e degenerativas:   

                                                             
13

 Virol J. 2005 22 de agosto; 2: 69.    A cloroquina é um potente inibidor da infecção e 

disseminação do SARS por coronavírus.  Vincent MJ 
1
 , Bergeron E , Benjannet S , Erickson BR 

14 Antiviral Res. Maio de 2007; 74 (2): 92-101. Epub 2006 15 de maio.    Emodin bloqueia a 

interação da proteína pico de coronavírus SARS e da enzima conversora de angiotensina 2.  Ho TY 1 , Wu 
SL , Chen JC , Li CC , Hsiang CY . 

15 É importante levar em conta que somente desembaraçada do seu conflito de interesses com 
o grande capital, a medicina poderá abrir novas fronteiras [esses são apenas alguns exemplos], hoje 
ativamente suprimidas pela medicina de mercado. 

16 J. Antimicrob Chemother. 2020 20 de março. Pii: dkaa114. doi: 10.1093 / jac / dkaa114. [Epub 
antes da impressão]  COVID-19: uma recomendação para examinar o efeito da hidroxicloroquina na 
prevenção de infecção e progressão. Zhou D 1, 2 , Dai SM 3 , Tong Q 3 . 

17 Lancet Infect Dis. 2003 Nov;3(11):722-7.  Effects of chloroquine on viral infections: an old drug 
against today's diseases?  Savarino A1, Boelaert JR, Cassone A, Majori G, Cauda R. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vincent%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergeron%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benjannet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erickson%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16115318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20TY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsiang%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16730806
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32196083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32196083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dai%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32196083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tong%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32196083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14592603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savarino%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14592603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boelaert%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14592603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassone%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14592603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majori%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14592603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cauda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14592603
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“Chloroquine is a 9-aminoquinoline known since 1934. Apart from its well-known 
antimalarial effects, the drug has interesting biochemical properties that might be applied 
against some viral infections.  

Chloroquine exerts direct antiviral effects, inhibiting pH-dependent steps of the 
replication of several viruses including members of the flaviviruses, retroviruses, and 
coronaviruses. Its best-studied effects are those against HIV replication, which are being tested 
in clinical trials.  

Moreover, chloroquine has immunomodulatory effects, suppressing the 
production/release of tumour necrosis factor alpha and interleukin 6, which mediate the 
inflammatory complications of several viral diseases.  

We review the available information on the effects of chloroquine on viral infections, 
raising the question of whether this old drug may experience a revival in the clinical 
management of viral diseases such as AIDS and severe acute respiratory syndrome, which 
afflict mankind in the era of globalisation”. 

Em  2006, o The Lancet [prestigiado jornal científico de medicina] propunha18 
“Chloroquine/hydroxychloroquine might thus be a valuable option to be tested in low-cost 
antiretroviral combinations, but correct dosages should be used”.  

 
Novamente, pesquisa científica antiga, de quatorze anos atrás,  já valorizava a 

cloroquina como poderoso antiviral: 
“Our hypothesis that chloroquine might inhibit replication of the SARS coronavírus  

 has been confirmed in two independent in-vitro studies. 
The broad spectrum antiviral effects of chloroquine deserve particular attention in a 

time in which the world is threatened by the possibility of a new influenza pandemic, and the 
availability of effective drugs would be fundamental during evaluation of an effective vaccine. 
The effect of chloroquine against replication of Orthomyxoviridae has long been known. 

Inhibitory effects of chloroquine on both type A and B influenza viruses have been 
described19”. 

 
Portanto, a hidroxicloroquina [e a cloroquina] está longe de ser uma molécula 

desconhecida na esfera dos antivirais, imunomodulátorios, antiinflamatórios  e, mais 
recentemente, na sua capacidade antiviral anti-COVID-19. 

 
 
 
 
 

2---Evidências científicas de eficácia contra o COVID-19 
 
Trabalho de revisão científica a respeito da cloroquina no tratamento do coronavírus, 

relata que existiam, na data da publicação deste artigo [10/3/2020] VINTE E TRÊS  pesquisas 
clínicas em andamento na China.  

Todas em torno do uso clínico da cloroquina nesse novo vírus. Eles partiam da prévia 
constatação de que a cloroquina “parece ser efetiva como limitante da replicação” do COVID-
19 in vitro20. 

                                                             
18 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70361-9/fulltext 
19 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70361-9/fulltext 
Artigo de fevereiro de 2006,  intitulado New insights into the antiviral effects of chloroquine. 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70361-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70361-9/fulltext
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A própria ministra  francesa, Sibeth Ndiaye, a mesma que repeliu a cloroquina por 
“falta de evidência científica”,  passou a considerar  a cloroquina como “promissora”  [Depuis, 
des essais cliniques ont été réalisés notamment à Marseille et Mme Ndiaye, à sa sortie du 
Conseil des ministres, a indiqué ce mardi que ces derniers étaient "prometteurs"] no momento 
seguinte21.  

E nestes dias [26/3], o governo francês, depois da sua longa política negacionista em 
relação à hidroxicloroquina, depois de fazer desaparecer os estoques de hidroxicloroquina do 
próprio governo, e tendo sido a única indústria  produtora da droga interditada judicialmente,  
acaba de liberar seu uso nas unidades de saúde, mas apenas para casos graves22.  

Um dos maiores infectologistas do mundo, o dr Raoul Didier, já declarou que se for 
infectado, toma a hidroxicloroquina. E argumenta que  se o paciente chega a ter grande dano 
pulmonar, a hidroxicloroquina  pode não mais ajudar23. Tudo ao contrário de declarações de 
autoridades sanitárias brasileiras, da Anvisa e da OMS nesses dias. 

Vejamos aqui o já tão difundido estudo feito pelo dr Raoult Didier em Marselha. 
O estudo científico e clínico, e que trata do COVID-19 e seu tratamento com a 

hidroxicloroquina24, publicado em   17/3/2020, demonstra clinicamente a eficácia25 da  
hidroxicloroquina associada  ao antibiótico azitromicina, no tratamento do COVID-19.   

Seu título: Hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento do COVID-19.   
Foi  resumido e traduzido, no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia [SBN] , que 

valorizou os resultados, conforme se pode constatar no resumo, no seu site [SBN]:   
 
“Cloroquina e hidroxicloroquina têm sido eficientes em SARS-CoV-2, em pacientes 

chineses com COV-19.  
Nesta publicação foi avaliado o papel da hidroxicloroquina em cargas virais 

respiratórias. Pacientes franceses confirmados com Covid-19 foram incluídos em um protocolo   
entre o início de março e 16 de março, para receber 600mg de hidroxicloroquina diariamente.  

                                                                                                                                                                                   
20 J Crit Care. 2020 Mar 10. pii: S0883-9441(20)30390-7. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.03.005. [Epub 

ahead of print]     A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of 

COVID-19.  Cortegiani A1, Ingoglia G2, Ippolito M2, Giarratano A2, Einav S3. 
21 https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-trois-

questions-chloroquine-ce-traitement-contre-covid-19-bientot-teste-au-chu-lille-1801776.html 
22 https://lemediapourtous.fr/virage-a-180-sur-lusage-de-la-chloroquine-le-gouvernement-

donne-raison-au-professeur-raoult/  Título do artigo: Viragem de 180º no uso da cloroquina: o governo 
dá razão ao prof Raoult, em 27/3/2020 

23 https://www.brasil247.com/blog/por-que-a-franca-esta-escondendo-uma-cura-barata-e-
testada-para-o-virus 

24 Realizado pelo Instituto Mediterraneo de Infeções de Marselha, liderado pelo dr Raoul Didier.  
O prof Didier, que integrava comissão nacional e científica de acompanhamento da crise do COVID-19, 
abandonou seu cargo por discordar da política do confinamento massivo.   

“Defensor da cloroquina para o coronavírus, o médico Didier Raoult deixou nesta terça-feira o 
Conselho cien  co do presidente  mmanuel  acron por discordar com a polí ca de con namento, que 
ele quali ca de prá ca da idade média. Ele defende testes massivos, como na Coreia do Sul 
[https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nobel-de-medicina-critica-uso-de-cloroquina-para-
coronavirus-e-defensor-do-medicamento-deixa-conselho-na-franca-por-willy-delvalle/]   ”. 
25 https://www.sbn.org.br/profissional/sbn-cientifico/blog-cientifico/single-
cientifica/news/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-treatment-of-covid-19-1/ O artigo é 
intitulado, no original,Gautret et al. (2020) 
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatmentof COVID‐19: results of an open‐label non‐randomi
zed clinical trial. International Journal of  Antimicrobial Agents – In Press 17 March 2020. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32173110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortegiani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32173110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ingoglia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32173110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ippolito%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32173110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giarratano%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32173110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Einav%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32173110
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-trois-questions-chloroquine-ce-traitement-contre-covid-19-bientot-teste-au-chu-lille-1801776.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-trois-questions-chloroquine-ce-traitement-contre-covid-19-bientot-teste-au-chu-lille-1801776.html
https://lemediapourtous.fr/virage-a-180-sur-lusage-de-la-chloroquine-le-gouvernement-donne-raison-au-professeur-raoult/
https://lemediapourtous.fr/virage-a-180-sur-lusage-de-la-chloroquine-le-gouvernement-donne-raison-au-professeur-raoult/
https://www.brasil247.com/blog/por-que-a-franca-esta-escondendo-uma-cura-barata-e-testada-para-o-virus
https://www.brasil247.com/blog/por-que-a-franca-esta-escondendo-uma-cura-barata-e-testada-para-o-virus
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nobel-de-medicina-critica-uso-de-cloroquina-para-coronavirus-e-defensor-do-medicamento-deixa-conselho-na-franca-por-willy-delvalle/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nobel-de-medicina-critica-uso-de-cloroquina-para-coronavirus-e-defensor-do-medicamento-deixa-conselho-na-franca-por-willy-delvalle/
https://www.sbn.org.br/profissional/sbn-cientifico/blog-cientifico/single-cientifica/news/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-treatment-of-covid-19-1/
https://www.sbn.org.br/profissional/sbn-cientifico/blog-cientifico/single-cientifica/news/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-treatment-of-covid-19-1/
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A carga viral por swab nasal foi testada diariamente em um ambiente hospitalar. 
Dependendo da apresentação clínica, a azitromicina foi adicionada ao tratamento. Pacientes 
não tratados de outro centro e casos que recusaram o protocolo foram incluídos como 
controles. O dia 6 pós-inclusão foi considerado o ponto final com a presença ou ausência de 
vírus no exame. 

Vinte casos foram tratados neste estudo e apresentaram redução significativa da carga 
viral  em relação aos controles, e duração média de carga muito menor do que a relatada em 
pacientes não tratados na literatura. 

Apesar do pequeno tamanho amostral a pesquisa mostra que o tratamento com 
hidroxicloroquina é significativamente associado à redução/desaparecimento da carga viral em 
pacientes com COVID-19 e seu efeito é reforçado pela azitromicina. 

Artigo com pequena amostra, porém com um resultado promissor”, conclui Cinthia 
Vieira, em nome da Sociedade de Nefrologia. 

 
O gráfico que consta no paper  dessa mesma pesquisa: 

 

 O gráfico se refere à “percentage of patients with PCR-positive nasopharyngeal 
samples from inclusion to day6 post-inclusion in COVID-19 patients treated with 
hydroxychloroquine only, in COVID-19 patients treated with hydroxychloroquine and 
azithomycin combination, and in COVID-19 control patients”. 

 
Fica evidente, pelo gráfico do estudo clínico de casos, que a combinação 

hidroxicloroquina mais azitromicina foi capaz de zerar a carga viral em cinco dias. Com queda 
muito significativa da carga viral em todos os casos [mesmo aqueles sem azitromicina, por 
exemplo]. 

   ssa experiência impactou a Anvisa, que em “nota técnica26” de  17/3/2020, teve que 
mencioná-la, mas em vez do obvio, isto é, de propor a fabricação maciça da hidroxicloroquina 
[também de azitromicina] e propor seu uso pelos médicos nos hospitais, com os pacientes que 
concordarem, e promover estudos de caso nos hospitais, a agência estatal alega que  a 
amostra não é representativa, e que são necessários novos estudos.  

                                                             
26 Nota Técnica sobre cloroquina e hidroxicloroquina 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C3%82%C2%B4cnica+sobre+Cloroq
uina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C3%82%C2%B4cnica+sobre+Cloroquina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C3%82%C2%B4cnica+sobre+Cloroquina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799
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Estudos  esses que demonstrem a segurança e a eficácia da cloroquina, ou seja, mais 
ou menos como se o estudo clínico publicado pelo International Journal of Antimicrobial 
Agents fosse   banal no marco da grave e letal pandemia do COVID-19, como se não fosse 
científico ou como se a segurança e o controle de efeitos colaterais do medicamento não fosse 
conhecido há gerações. 

A própria Anvisa cita a relação de “indicações aprovadas” para a cloroquina:  
reumatismo e problemas de pele, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e discoide, 
condições dermatológicas agravadas pela luz solar e malária [Ou seja, esperiência  clínica, 
portanto segurança  no manejo desse  medicamento e   seus efeitos colaterais é o que não 
falta]. 

No entanto a Anvisa, na sua nota, onde fez um resumo parcial e pobre desse trabalho 
francês],  também teve que registrar, além de outra pesquisa sobre a hidroxicloroquina27,   
também  um estudo de pesquisadores chineses mostrando que a hidroxicloroquina suprime, in 
vitro, o funcionamento do novo corona. 

Assim se expressa a Anvisa:   “Um estudo in vitro desenvolvido por pesquisadores 
chineses avaliou o efeito antiviral da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2 em comparação 
com a Cloroquina.  

Os pesquisadores afirmam que a Hidroxicloroquina inibiu efetivamente a etapa de 
entrada do vírus na célula assim como estágios celulares posteriores relacionados à infecção 
pelo SARS-CoV-2. Esse efeito também foi observado com a Cloroquina.  

Os pesquisadores também observaram que a Cloroquina e a Hidroxicloquina 
bloqueiam o transporte do SARS-CoV-2 entre organelas das células (endossomos e 
endolisossomos) o que parece ser a etapa determinante para a liberação do genoma viral nas 
células no caso do SARS-CoV-228”. [Grifo nosso, GD] 

O comportamento burocrático da Anvisa quando estão em jogo vidas humanas, 
dispensa comentários. 

Ora, a reticência da Anvisa em dar um passo adiante não é partilhada pela ciência, 
como veremos aqui. 

Outra  agência de governo, a Agência Brasileira de Inteligência [ABIN], foi no mesmo 
diapasão e “não recomenda” a hidroxicloroquina. 

 
No entanto, dados não faltam. O  próprio HIV tem na hidroxicloroquina uma 

ferramenta com potencial terapêutico, como indicam vários estudos científicos29. E também 
contra o câncer30.  

                                                             
27 Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review on the efficacy 

and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. J Crit Care. 2020 Mar 10. pii: S0883-
9441(20)30390-7. doi:10.1016/j.jcrc.2020.03.005. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 32173110. 

28 Nota Técnica sobre cloroquina e hidroxicloroquina 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C3%82%C2%B4cnica+sobre+Cloroq
uina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799 

29 Savarino A  Lucia MB  Rastrelli E  et al. Anti-HIV effects of chloroquine: inhibition of viral 
particle glycosylation and synergism with protease inhibitors.  J Acquir Immune Defic 
Syndr. 1996; 35: 223-232   Paton NI Aboulhab J    Hydroxychloroquine, hydroxyurea and didanosine as 
initial therapy for HIV-infected patients with low viral load: safety, efficacy and resistance profile after 
144 weeks.HIV Med. 2005; 6: 13-20     Luchters SMF, Veldhuijzen NJ, Nsanzabera D. et al.    A phase I/II 
randomised placebo controlled study to evaluate chloroquine administration to reduce HIV-1 RNA in 
breast milk in an HIV-1 infected breastfeeding population: the CHARGE Study. XV International 
Conference on AIDS; Bangkok, Thailand; July 11–16, 2004. 

30 Artigo cientifico de 11/2018 mostra o poder da monoterapia com  hidroxicloroquina no 
tratamento de cânceres [Medicina (Baltimore). Nov 2018; 97 (46): e12912. doi: 10.1097 /  O valor clínico 
do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina como inibidores da autofagia no tratamento de cânceres: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C3%82%C2%B4cnica+sobre+Cloroquina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C3%82%C2%B4cnica+sobre+Cloroquina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30431566
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Não que isso seja divulgado no Brasil ou levado até o final pela ciência dominante, 
eivda de outros interesses contraditórios.  

Por isso e por outras razões é preciso sempre ter em conta o peso que a política, o 
poder de Estado, tem sobre a pesquisa científica.  

A posição do órgão de espionagem do governo, a ABIN, por exemplo,  prefere 
considerar que esse medicamento tem “eficácia e segurança” incertas31.   

Ora, “segurança incerta” para um medicamento de largo e constante uso clínico, soa a 
bobagem interesseira. E “eficácia incerta” é muito pouco para um antiviral que já  se mostrou 
capaz de derrubar a carga viral do COVID-19 em estudos clínicos de casos.  

Além disso, posições como essas, não deixam de revelar  o lado sinistro dessas 
agências, também da burocracia médica  e do Estado   na sua política  controlar os corpos 
[biopolítica], vetando o uso da hidroxicloroquina por pessoas enfermas que assim o desejem...  
E´ como se o paciente, para a medicina dominante fosse zero à esquerda. 

 
 O presidente da ONU [Ghebrevesus] também saiu contra, alegando, como seria de se 

esperar, que não se pode gerar falsa esperança com “drogas não testadas” e que podem trazer 
mais dano do que benefício.  

No Brasil, representante do PSOL 32 também se posicionou imediatamente contra o 
uso da hidroxicloroquina no COVID-19.  E a esquerda de mais visibilidade está perdida  nesse 
tema, ou em silêncio.  Comporta-se como se esse problema – que, repito, envolve vidas 
humanas - não fosse um problema dela. E lava as mãos diante da ordem médica capitalista. 

Enquanto isso, a burocracia médica bate de frente. 
Muito curiosa é a declaração de nada menos   que a Sociedade Brasileira de 

Infectologia, que deveria se comportar como o quartel-general da luta por salvar vidas contra 
a infecção pelo COVID-19.   

Sua declaração sumária33 [dirigida pateticamente contra aquele importante estudo 
clínico francês] é sumária: “não há medicamento seguro e eficaz contra o COVID-19”.   

                                                                                                                                                                                   
revisão sistemática e metanálise.Xu R 1 , Ji Z 2 , Xu C 1 , Zhu J 3 ]   em relação à quimioterapia e 
radioterapia.  

A hidroxicloroquina é inibidor da autofagia no plano celular. Esse  mecanismo de ação 
[preservar a capacidade de autofagia dos lisossomos] é conveniente para o combate antiviral, portanto, 
do COVID-19.  E aqui já aparece o múltiplo poder da hidroxicloroquina em sua ação antidoença, assim 
como uma das explicações para seu poder antiviral. 

31 Consta do seu relatório sigiloso o seguinte:   “Autoridades de saúde chinesas, sul-coreanas, 
francesas e mais recentemente americanas, têm declarado recomendar o uso de hidroxicloroquina e 

cloroquina para o tratamento de infecção por COVID-19.  Atualmente, não há estoque suficiente do 
medicamento para distribuição a todos casos confirmados de COVID-19. Como medida de antecipar um 
possível aumento da demanda pelo medicamento, o Brasil utilizará o laboratório químico e 
farmacêutico do  xército para ampliar a produção da droga”. 

 ste estudo da Anvisa,  intitulado “HIDROXICLOROQUINA PARA INF CÇÃO POR COVID-19” 
informa ainda que o uso de rotina para a doença não pode ser recomendado até que os resultados dos 
estudos em andamento possam avaliar seus efeitos de modo apropriado. Fonte: ABIN, documento 
sigiloso, no site https://assets.documentcloud.org/documents/6818416/Abin-Documento-22-
Mar%C3%A7o.pdf 

32 No seu twitter, certo deputado do PSOL saiu contra a produção de cloroquina alegando que 

“a cloroquina ainda não é segura” e que a “única saída para o coronavirus é o isolamento” 
[@davidmirandario em 21-3-2020].  

Na prática, sua posição é a de aderir  ao isolamento tal como proposto pelo governo, sem 
qualquer reparo [que significa devolver todo pobre que for infectado para sua comunidade pobre e sem 
recursos  básicos sanitários e de habitação] e, ao mesmo tempo, mentindo descaradamente a respeito 
da segurança de uma droga que vem sendo usada há 80 anos. 

33 Após a publicação recente de estudo francês publicado por Gautret et al., 
2020, intitulado “Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID19: results of an open-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30431566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ji%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30431566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30431566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30431566
https://assets.documentcloud.org/documents/6818416/Abin-Documento-22-Mar%C3%A7o.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/6818416/Abin-Documento-22-Mar%C3%A7o.pdf
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Se a organização suprema dos profissionais antivírus declara isso, e dessa forma se põe 
como absolutamente blindada contra a hidroxicloroquina, o que pensar do status atual da 
medicina dominante em termos científicos e também de preocupação com o risco de vida dos 
pacientes?  

Teriam que ser os primeiros a chamar a estudos de casos em cada hospital, em todo 
local onde fosse  possível acompanhamento médico para uso da hidroxicloroquina.  

Mas são os primeiros a, gelidamente, declarar que “não há cura”.  
E como veremos ao final, trata-se de um medicamento que já está em uso em certos 

hospitais na Bélgica, nos Estados Unidos, na França. Mas  isso não entra na cabeça dos cardeais 
da infectologia brasileira.  

 
Como costuma acontecer nas alturas, esse tipo de argumentação contrária sempre 

esconde alguma coisa:   o medicamento é usado CLINICAMENTE há OITENTA anos [na forma 
de cloroquina e agora, há décadas, na forma menos tóxica,  de hidroxicloroquina].  Muito bem. 
Então como assim que não é uma droga segura34?     

Estamos perdendo vidas minuto a minuto. Por que essa brutal insensibilidade de verniz  
supostamente científico? 

Em outras palavras:  pacientes que estão ameaçados em sua vida pela infecção e 
pneumonia do coronavírus, como que não iriam aceitar ser parte do uso clínico desse 
medicamento em um hospital???  

Recusar essa opção elementarmente democrática, na minha perspectiva, pode revelar  
traços de um inaceitável bonapartismo médico-burocrático.  

É absolutamente inegável que o estudo em 20 pacientes no Instituto em Marselha 
reduziu e zerou a carga viral nos pacientes, em todos.  Não há como fugir desse fato clínico. 
Fato pequeno ou não, preliminar ou não,  continua sendo  um fato.  

A razão de tratar de minimizar ou não tirar as consequências lógicas desse fato clínico 
provavelmente  não está  na esfera médica.  

Medicamente falando é mais do que elementar que um antiviral [esse é o perfil da 
hidroxicloroquina] conhecido   possa ser usado em uma pneumonia para a qual a medicina não 
tem o que oferecer a não ser o ventilador mecânico à espera da morte [na maioria dos casos 
desse tipo]. E este é um uso com o qual o paciente certamente estará de acordo, ou tem que 
ter direito de escolha,  vale repetir.  

Entre a vida do paciente e – nesse caso – o preconceito do médico contra os fatos, o 
que deve prevalecer?  

Ou zerar carga de COVID-19 não tem a mínima importância CLÍNICA? Esse tipo de 
resistência,  vale repetir, não é médica, e deve vir de outra esfera, para além da ignorância.  

A redução da carga viral é absolutamente central na luta contra o vírus.  
 
 
Algumas reportagens da mídia francesa, trouxeram  novos dados a favor da 

hidroxicloroquina. Vejamos uma delas. 

                                                                                                                                                                                   
label non-randomized clinical trial”, aceito para publicação no periódico International Journal of 
Antimicrobial Agents, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) faz os seguintes esclarecimentos:  1. A 
cloroquina é usada para malária e a hidroxicloroquina para artrite reumatóide e lúpus eritematoso, 
ambas registradas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 
essas indicações.  2. Até o presente momento, não há medicamento comprovadamente seguro e eficaz 
para ser usado contra a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).  [http://www.unifap.br/nota-de-
esclarecimento-sobre-o-uso-de-hidroxicloroquina-para-covid-19/] 

34 Desde que acompanhada por médicos, para controle dos efeitos colaterais ou até para vetar 
seu uso em alguns pacientes. 

http://www.unifap.br/nota-de-esclarecimento-sobre-o-uso-de-hidroxicloroquina-para-covid-19/
http://www.unifap.br/nota-de-esclarecimento-sobre-o-uso-de-hidroxicloroquina-para-covid-19/
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Remédio para malária mostra bons resultados para coronavírus, título de artigo 
publicado em 26/2/2020 pela RFI francesa:  

“A cloroquina, remédio indicado normalmente no tratamento da malária, mostrou 
resultados positivos contra o coronavírus, segundo um estudo clínico publicado por três 
pesquisadores chineses na revista BioScience Trends.      

A pesquisa foi realizada em mais de 10 hospitais chineses, de Wuhan, onde a epidemia 
começou, Pequim e Xangai, para medir a eficiência da cloroquina no tratamento de 
pneumonias associadas ao Covid 19.      

´Nós já sabíamos que a cloroquina era eficiente in vitro contra o novo coronavírus. A 
avaliação clínica na China confirmou´, explica o professor Raoult, especialista em doenças 
infecciosas, diretor do Instituto Mediterrâneo de Infecção de Marselha, no sul da França, em 
entrevista à AFP”. 

O artigo da RFI francesa prossegue: 
“Os resultados obtidos até agora, em uma mostra de mais de 100 pacientes, 

demonstraram que o fosfato de cloroquina é mais eficaz que o tratamento recebido por um 
grupo comparativo para conter a evolução da pneumonia”, diz o estudo.  

Também para “melhorar o estado dos pulmões, para que o paciente volte a ter 
resultado negativo ao vírus e para diminuir a duração da doença”, completa.    

"As capacidades antivirais e anti-inflamatórias da cloroquina poderiam tem um papel 
em sua potencial eficácia para tratar pacientes que sofrem de peneumonias provocadas pelo 
Covid19”, diz o artigo que foi realizado pelos professores Jianjun Gao, Zhenxue tian e Xu Yang, 
da Universidade de Qingdao e do Hospital de Qingdao35”.   

 
Mas a reação contra a hidroxicloroquina,  um medicamento com esse potencial – e de 

baixo custo – continua de pé, ativa. 
Determinada cientista francesa discorda do uso da hidroxicloroquina pelo prof R 

Didier, por conta de ter sido uma pesquisa com pouca gente e metodologicamente fraca36.    
  la não menciona nem polemiza com as tais “fragilidades metodológicas”.  
No entanto, os dias e meses vão passando e nem ela nem os ministros da Saúde do 

capitalismo levam a cabo, prontamente [conhecendo   o potencial da hidroxicloroquina como 
antiviral] o uso de hidroxicloroquina em casos clínicos. Com azitromicina. Ao contrário, na 
França houve um sumiço dos estoques do governo de hidroxicloroquina37. Por que não 
chamam os médicos e centros de pesquisa a realizarem estudos de caso imediatamente, como 
fez, por conta própria, o dr Raoul Didier?  

Ao contrário, diariamente o criticam na mídia, mesmo tendo que reconhecer a sua 
excelência como cientista gabaritado no estudo de vírus. 

Por que não são levados a cabo estudos em massa, de pacientes positivos para o 
COVID-19  com uso da hidroxicloroquina?  

Não há dificuldade  alguma de serem executados tais estudos controlados.   
Por que apenas um cientista, com certa independência de pensamento cientifico, 

desde a primeira hora,  fez tal estudo?  

                                                             
35 http://www.rfi.fr/br/geral/20200226-rem%C3%A9dio-para-mal%C3%A1ria-mostra-bons-

resultados-contra-coronav%C3%ADrus 
36 “Perguntada pelo Le Monde se não con a nos resultados anunciados pela equipe do médico 

Didier Raoult, Françoise [A Nobel da  edicina de 200  Françoise  arré-Sinoussi ] aponta haver um 
número muito pequeno de pessoas, pouco mais de vinte, e um estudo com fragilidades metodológicas” 
[https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nobel-de-medicina-critica-uso-de-cloroquina-para-
coronavirus-e-defensor-do-medicamento-deixa-conselho-na-franca-por-willy-delvalle/]”. 

37 https://www.brasil247.com/blog/por-que-a-franca-esta-escondendo-uma-cura-barata-e-
testada-para-o-virus 

http://www.rfi.fr/br/geral/20200226-rem%C3%A9dio-para-mal%C3%A1ria-mostra-bons-resultados-contra-coronav%C3%ADrus
http://www.rfi.fr/br/geral/20200226-rem%C3%A9dio-para-mal%C3%A1ria-mostra-bons-resultados-contra-coronav%C3%ADrus
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nobel-de-medicina-critica-uso-de-cloroquina-para-coronavirus-e-defensor-do-medicamento-deixa-conselho-na-franca-por-willy-delvalle/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nobel-de-medicina-critica-uso-de-cloroquina-para-coronavirus-e-defensor-do-medicamento-deixa-conselho-na-franca-por-willy-delvalle/
https://www.brasil247.com/blog/por-que-a-franca-esta-escondendo-uma-cura-barata-e-testada-para-o-virus
https://www.brasil247.com/blog/por-que-a-franca-esta-escondendo-uma-cura-barata-e-testada-para-o-virus
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Por que, em regime de urgência, não são recrutados pacientes, em vários hospitais,  
que voluntariamente aceitassem ser parte de   estudo clínico de curto prazo [e da forma 
correta, desde o início da doença]?  

Dezenas e centenas de pacientes vão a Marselha buscar o medicamento; por que não 
lhes são oferecidos pelo governo,  tratamento hospitalar, com controle cientifico38?  E com 
controle pelos trabalhadores de saúde. 

Não aparece no horizonte  nenhuma razão médica e nem humanitária para isso,  o que 
transparece se assemelha a  puro e cruel jogo de poder político. 

 
 
Por sua vez, a  reação da ordem médico-estatal não vem sendo a de promover mais 

estudos como o do dr Raoult, e sim, atacá-lo. 
A pesquisa clínica dos cientistas Gautret e Didier, foi criticada não apenas pela Anvisa, 

para a qual ela apenas possui valor simbólico [ao menos nesses dias de março de 2020] mas 
também por determinado gênero de  youtubers ocupados em desconstruir tudo que apareça 
por fora da ordem médica dominante e suas agências.  

Eles partem de que aqueles dois medicamentos [hidroxicloroquina e azitromicina] não 
funcionam. E de que o estudo [com um total de 20+16 enfermos] é muito pequeno para ser 
valorizado. 

Seus argumentos  são39 de que apenas oito dos pacientes apresentavam sintomas 
pulmonares, por exemplo. E  também do lugar comum que o estudo só se preocupou em zerar 
a carga viral40  e não em documentar o quadro clínico. E alegam que o estudo tinha que ter 
registrado melhora clínica e não apenas carga viral.  

A resposta obvia é que o objetivo específico do estudo era o vírus, era zerar a carga 
viral. 

E, na nossa perspectiva, zerar carga viral em poucos dias tem forte significado na 
prática clínica e no prognóstico do paciente. 

Um organismo com zero carga viral tem toda chance de, se ainda contar com  força 
orgânica, recuperar-se41. Isso é meio que obvio, mas não para os críticos.  

Também lamentam que 6  pacientes tenham saído do estudo  [no real, 4 pioraram e 
foram para a UTI; um melhorou e abandonou o estudo e o último teve náusea e também saiu 
do estudo] como se não fosse um fenômeno totalmente previsível. E que não altera para nada 
o resultado final, nos demais, de zero carga viral.  

Não são argumentos que retirem o valor essencial daquele estudo clínico em torno de 
20 pacientes que receberam os medicamentos e 16 controle, que não receberam.  

Foi um estudo clínico planejado para ser simples, específico, direto e preliminar. Não 
se pode exigir mais do que aquilo a que ele se propôs. 

O estudo de Didier é de série de casos. É criticado por um ou outro elemento,  como 
citei aqui, mas o fato é que ele focou na carga viral positiva e foi pesquisar a capacidade da 
hidroxicloroquina de zerar a carga viral. E azitromicina. Nada mais. E funcionou. Não há como 
contestar isso.  

                                                             
38 O governo somente liberou, e apenas no dia 26/3, como mencionamos acima, o uso da 

hidroxicloroquina para pacientes graves o que, na prática, segundo o dr Didier, equivale a abrir a janela 
para poder alegar, depois, que o medicamento não funciona [já que ele é mais eficaz para os quadros 
clínicos menos severos]. 

39 COVID-19 treatment. Do the drugs hydroxychloroquine and azithromycin work? We take a 

closer look!   Disponivel no youtube em 26/3/2020. 
40 Objetivo logrado em SEIS dias. 
41 A dose de hidroxicloroquina utilizada foi de 200 mg 3 vezes ao dia. E a cloroquina funciona 

evitando que o vírus libere seu RNA na célula 
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É criticado por não escolher adequadamente o grupo de pacientes-controle. Para ele, 
no entanto, bastava que tivessem carga viral.  Era  um estudo  da queda viral na orofaringe em 
um grupo de infectados que recebesse a hidroxicloroquina.  

Também é criticado por não tomar, como ponto de partida, outros estudos clínicos aos 
quais se referir. De que forma isso poderia ser um obstáculo ao seu estudo? Nada a ver.  

E qual o problema de ele ter sido pioneiro quando nenhuma autoridade de saúde 
[sabendo do poder antiviral  da hidroxicloroquina contra outras cepas de coronavírus] jamais  
teve vontade política de executar estudos de caso em uso da hidroxicloroquina? Todas as 
autoridades sanitárias já sabiam, há muito, da relação hidroxicloroquina-coronavírus. Desde 
[os  coronavírus anteriores] muitos anos antes dessa crise. E que iniciativa de estudos clínicos 
tomaram? E quando um cientista faz isso, recebe todo tipo de ataque!  Há seriedade nisso? 

 
É bem conhecido o poder  antiviral da cloroquina. Estudo de 2017 estabeleceu essa 

indicação.     “We have also evaluated chloroquine in a murine model of  V-A71 infection to 
ascertain its antiviral efficacy in vivo. The results suggest that chloroquine could be a broad-
acting antiviral effective against HFMD-associated enteroviruses42”. 

E também havia mais de um estudo [como foi citado no tópico 1] da hidroxicloroquina 
contra outras cepas de coronavírus.  

 
Vejamos, de outro ponto de vista,  a hidroxicloroquina na perspectiva dos estudiosos 

chineses. 
Artigo publicado na Cell Discovery , de 18/3/2020, comprova a eficácia da cloroquina43 

in vitro e propõe seu estudo clínico. E conclui que   
“Therefore, of the two potential drugs, CQ appears to be the drug of choice for large-

scale use due to its availability, proven safety record, and a relatively low cost. In light of the 
preliminary clinical data, CQ has been added to the list of trial drugs in the Guidelines for the 
Diagnosis and Treatment of COVID-19 (sixth edition) published by National Health Commission 
of the People’s Republic of China. [...]  

“Hydroxychloroquine (HCQ) sulfate, a derivative of CQ, was first synthesized in 1946 by 
introducing a hydroxyl group into CQ and was demonstrated to be much less (~40%) toxic than 
CQ in animals4. More importantly, HCQ is still widely available to treat autoimmune diseases, 
such as systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. [...]  

Actually, as of February 23, 2020, seven clinical trial registries were found in Chinese 
Clinical Trial Registry (http://www.chictr.org.cn) for using HCQ to treat COVID-19. [...] 

 Therefore, in COVID-19 patients, HCQ may also contribute to attenuating the 
inflammatory response. In conclusion, our results show that HCQ can efficiently inhibit SARS-
CoV-2 infection in vitro. In combination with its anti-inflammatory function, we predict that 
the drug has a good potential to combat the disease. This possibility awaits confirmation by 
clinical trials”.  

 
Em artigo [em chinês] de 12/3/2020, intitulado   Consenso de especialistas em fosfato 

de cloroquina para o tratamento de novas pneumonias por coronavírus, cientistas chegaram à 
conclusão de “Até o momento, ainda não existe um medicamento específico. Estudos 
anteriores mostraram que o fosfato de cloroquina (cloroquina) teve uma ampla gama de 
efeitos antivirais, incluindo anti-coronavírus.  

                                                             
42 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354217303418    Artigo da 

Antiviral Research: An evaluation of Chloroquine as a broad-acting antiviral against Hand, Foot and Mouth 
Disease     lYong WahTan

a
Wan KeatYam

a
JialeiSun

b
Justin Jang HannChu 

43 Cell Discov. 2020 Mar 18;6:16. doi: 10.1038/s41421-020-0156-0. eCollection 2020.  

Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection 
in vitro.  Liu J

#1
, Cao R

#2
, Xu M

#1,3
, Wang X

1
, Zhang H

1,3
, Hu H
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, Li Y
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, Hu Z
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, Zhong W
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. 

https://www.nature.com/articles/s41421-020-0156-0#ref-CR4
http://www.chictr.org.cn/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354217303418
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354217303418#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354217303418#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354217303418#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354217303418#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhong%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32194981
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Aqui, descobrimos que tratar os pacientes diagnosticados como nova pneumonia por 
coronavírus com cloroquina pode melhorar a taxa de sucesso do tratamento, diminuir a 
internação e melhorar o resultado do paciente.  

Para orientar e regular o uso de cloroquinaem pacientes com nova pneumonia por 
coronavírus, o grupo de colaboração multicêntrica do Departamento de Ciência e Tecnologia 
da província de Guangdong e da Comissão de Saúde da província de Guangdong 
para cloroquina no tratamento de nova pneumonia por coronavírus desenvolveu esse 
consenso de especialistas após extensa discussão.  

Ele recomendou comprimido de fosfato de cloroquina , 500 mg duas vezes por dia, 
durante 10 dias, para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados e graves de nova 
pneumonia por coronavírus e sem contraindicações à cloroquina44” . 

E há o estudo publicado em 3/2020 no Clin Infect Disease, levado a cabo por equipe de 
cientistas chineses, que confirma a atividade antiviral45 contra o  atual coronavírus in vitro.  

Acreditam que “possa ser útil” contra esse corona, na fase tardia da doença, e embora 
afirme que “não há evidências” contra a infecção mas estudou e propõe a dose de 
hidroxicloroquina que seria mais eficaz: 400 mg duas vezes ao dia no primeiro dia e 4 dias de 
200 mg também duas vezes ao dia.  

“A hidroxicloroquina compartilha o mesmo mecanismo de ação que a cloroquina , mas 
seu perfil de segurança mais tolerável o torna o medicamento preferido para tratar a malária e 
condições auto-imunes.  

Propomos que o efeito imunomodulador da hidroxicloroquina também possa ser útil 
no controle da tempestade de citocinas que ocorre em fase tardia em pacientes infectados por 
SARS-CoV-2 em estado crítico”.   concluem: “Verificou-se que a hidroxicloroquina é mais 
potente que a cloroquina para inibir SARS-CoV-2 in vitro”. 

Novamente:  estudo publicado em 18/2/2020 sobre o fosfato de cloroquina 
[semelhante ao sulfato de hidroxicloroquina], e que saiu na  Bioscience Trends, concluiu que “o 
fosfato de cloroquina tem eficácia aparente e segurança aceitável contra a pneumonia 
associada ao COVID-19 em ensaios clínicos multicêntricos realizados na China”.  

  arremata recomendando que “o medicamento seja incluído na próxima versão das 
Diretrizes para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Pneumonia Causada pelo COVID-19, 
emitida pela Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China para o tratamento da 
infecção por COVID-19 em pacientes  em maiores. populações no futuro46”. 

                                                             
44 Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 12 de março de 2020; 43 (3): 185-188. doi: 10.3760 / 

cma.j.issn.1001-0939.2020.03.009  .Consenso de especialistas em fosfato de cloroquina para o 
tratamento de novas pneumonias por coronavírus 

[Artigo em chinês; Resumo disponível em chinês da editora] 
grupo de colaboração multicêntrico do Departamento de Ciência e Tecnologia da Província de 

Guangdong e Comissão de Saúde da Província de Guangdong para cloroquina no tratamento de novas 
pneumonias por coronavírus 

45 Clin Infect Dis. 2020 9 de março. Pii: ciaa237. doi: 10.1093 / cid / ciaa237. [Epub antes da 
impressão] Atividade antiviral in vitro e projeção de projeto de dosagem otimizada de hidroxicloroquina 
para o tratamento do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2).  Yao X 1 , Ye 
F 2 , Zhang M 1 , Cui C 1 , Huang B 2 , Niu P 2 , Liu X 1 , Zhao L 2 , Dong E 3 , música C 4 , Zhan S 5 , Lu R 2 , 

46 Tendências Biosci. 2020 16 de março; 14 (1): 72-73. doi: 10.5582 / bst.2020.01047. Epub 
2020 19 de fevereiro.  Revelação: O fosfato de cloroquina mostrou eficácia aparente no tratamento da 
pneumonia associada ao COVID-19 em estudos clínicos.  Gao J 1 , Tian Z 2 , Yang X 2 . ou: Breakthrough: 
Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in 
clinical studies, de autoria dos cientistas  Jianjun Gao1, Zhenxue Tian2 , Xu Yang, 
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_pdf]. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32164085
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=multicenter%20collaboration%20group%20of%20Department%20of%20Science%20and%20Technology%20of%20Guangdong%20Province%20and%20Health%20Commission%20of%20Guangdong%20Province%20for%20chloroquine%20in%20the%20treatment%20of%20novel%20coronavirus%20pneumonia%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=multicenter%20collaboration%20group%20of%20Department%20of%20Science%20and%20Technology%20of%20Guangdong%20Province%20and%20Health%20Commission%20of%20Guangdong%20Province%20for%20chloroquine%20in%20the%20treatment%20of%20novel%20coronavirus%20pneumonia%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=multicenter%20collaboration%20group%20of%20Department%20of%20Science%20and%20Technology%20of%20Guangdong%20Province%20and%20Health%20Commission%20of%20Guangdong%20Province%20for%20chloroquine%20in%20the%20treatment%20of%20novel%20coronavirus%20pneumonia%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cui%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niu%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32074550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32074550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tian%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32074550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32074550
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_pdf
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Ou seja, mais de uma recomendação pública das autoridades de saúde do Estado 
chinês em favor da hidroxicloroquina no tratamento do COVID-19. 

 
No corpo do artigo científico eles informam que “COVID-19 associated pneumonia in 

more than 10 hospitals in Wuhan, Jingzhou, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Chongqing, and 
Ningbo (5). 

 Thus far, results from more than 100 patients have demonstrated that chloroquine 
phosphate is superior to the control treatment in inhibiting the exacerbation of pneumonia, 
improving lung imaging findings, promoting a virusnegative conversion, and shortening the 
disease course according to the news briefing.  

Severe adverse reactions to chloroquine phosphate were not noted in the 
aforementioned patients”. 

Ou seja, foram levados adiante experimentos clínicos [científicos] em mais de DEZ 
hospitais, inclusive em Wuhan e Beijing, mostrando a superioridade da cloroquina em relação 
a qualquer outro tratamento, negativando a carga viral, encurtando o curso da doença e sem 
reações adversas severas à droga. 

Tudo ao contrário do que a mídia – inclusive, lamentavelmente, a de esquerda – tem 
levantado contra o uso da cloroquina, deixando nas mãos demagógicas [e  anticientíficas ]de 
gente tipo Bolsonaro, a bandeira da hidroxicloroquina.  

Ao agir dessa forma, a esquerda de mais visibilidade, ao  invés de exigir sua aplicação 
ao menos  nos pacientes que concordarem,  essa esquerda sumariamente [o que cheira a 
dogmatismo anticientífico] repele essa possibilidade real de cura. E deixam de criticar o uso 
interesseiro, de classe e também anticientífico  que Bolsonaro faz do medicamento. 

 
 
 
 
 
3---Efeitos colaterais e seu controle 
 
A hidroxicloroquina mata? Quem apenas lê a grande mídia, deve pensar assim, que 

estamos diante de  um medicamento perigosíssimo, um veneno. O que mostra seu desserviço 
geral  à verdade.  Além de uma falta de proporção. 

O alarde em torno dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina ficariam absolutamente 
relativizados [assim como ficaria exposto seu interesse extra-médico] se examinássemos cada 
um dos medicamentos usados nas doenças de pacientes idosos, especialmente alguns deles.  

Praticamente todos esses medicamentos necessitam de vigilância sobre seu uso, sua 
dose, seus efeitos colaterais. É pouco provável que seja encontrada uma droga que seja eficaz 
e que, ao mesmo tempo, não tenha toxicidade. Assim são as drogas farmacêuticas.  Assim é a 
hidroxicloroquina, assim é a digoxina, também os antiinflamatórios, os ansiolíticos e inúmeros 
outros. 

A hidroxicloroquina não é nem pode ser uma exceção. Ela não é, definitivamente, um 
inocente cubo de açúcar. 

Vejamos a  digoxina, por exemplo, usada em insuficiência cardíaca.  
Em primeiro lugar, a dose deste medicamento – como também da hidroxicloroquina e 

tantos outros -  depende do paciente, de doenças prévias, do seu status, idade etc. e não se 
aconselha a chegar perto de uma dose máxima  [a qual, aliás, no caso da digoxina, é bem 
pequena se comparada com a da hidroxicloroquina].  

Por exemplo, se  “mais de 25mg de digoxina for ingerido por um adulto sem doenças 
cardíacas, resultará em morte, em toxicidade progressiva. Adultos sem doença cardíaca 
clinicamente observável sugerem que uma superdosagem de digoxina de 10-15mg é a dose 
que resulta na morte da metade dos pacientes.  
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A toxicidade de digoxina pode ocorrer com uma única ingestão de 1 a 2mg em um 
adulto, e foram relatadas mortes após uma ingestão aguda de 10mg em um adulto e de 4mg 
em uma criança 47. Só para lembrar: na  hidroxicloroquina se usa centenas de mg por dia. 

Na bula da mesma digoxina consta que, como foi dito, sua “dose deve ser ajustada 
individualmente, de acordo com idade, peso corporal e função renal.   Caso seja clinicamente 
apropriado, pode-se obter uma rápida digitalização de várias maneiras, como no exemplo a 
seguir: 750 a 1.500 μg (0,75 a 1,5 mg) em dose única. [Ou seja, não se deve ir além dos 1,5 mg, 
GD]. 

Entre os idosos, há a tendência de ocorrência de distúrbios da função renal e de 
diminuição da massa corporal, o que influencia a farmacocinética da digoxina de tal forma que 
níveis altos desse fármaco no plasma podem rapidamente causar intoxicação48.  

E os antiinflamatórios? 
“Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) já são famosos por irritarem a mucosa 

gástrica e provocarem gastrite e úlceras, mas atualmente o diclofenaco e o ibuprofeno foram 
associados também a um aumento do risco de infarto do miocárdio e falência cardíaca quando 
tomados em altas doses.  

Demência e perda cognitiva já foram são associadas ao uso crônico de 
benzodiazepínicos para insônia e ansiedade49. 

O ansiolitico Rivotril [clonazepan], que, em 2009, era o tarja preta mais vendido no 
Brasil,  pode ser outro exemplo. Sua bula propõe   “não exceder 1,5 mg/dia, dividida em 3 
doses. Aumentar somente  a critério médico50”. E não ultrapassar, sob grande risco, a dose de 
20 mg/d, no adulto. Na depressão pode-se chegar aos 6 mg/d. E, além de apresentar vários 
efeitos colaterais, várias contraindicações, tem sido responsável por explosão de mortes nos 
Estados Unidos.  

Em artigo recente foi denunciado esse fenômeno de inúmeras mortes por 
medicamentos ansiolíticos51. 

 Um especialista lá citado mencionou “um quádruplo aumento nas mortes 
relacionadas ao uso de benzodiazepínicos nos Estados Unidos entre 1999 e 2014, e também 
observou que há 50 por cento mais mortes a cada ano nos Estados Unidos devido mais à 
medicina psiquiátrica do que à heroína52”. 

Não é o que se ouve falar da hidroxicloroquina, usada há gerações na malária e em 
tantas doenças crônicas. 

O perfil da hidroxicloroquina é seguro para o mundo científico. 
Citamos, dentre outros, o depoimento do  infectologista francês  Christian Perronne,  

um “infectious diseases physician at Greater Paris University Hospitals, Garches, France,  said 
he found the  arseilles results “very encouraging,” adding that the “safety profile of 
hydroxychloroquine is good53.”  

Sempre levando em conta o seguinte:  assim como os antivirais de costume, a 
hidroxicloroquina ataca tecidos em rápido crescimento, como gônadas e retina por exemplo. 
Por seu efeito comprovado contra o COVID-19 , superior ao de antivirais comuns  – derruba  

                                                             
47 https://www.minhavida.com.br/saude/bulas/152-digoxina-comprimido/superdosagem 
48 https://consultaremedios.com.br/digoxina/bula 
49 https://www.hipolabor.com.br/blog/hipolabor-alerta-saiba-quais-sao-os-riscos-das-altas-

dosagens-de-medicamentos/ 
50 https://consultaremedios.com.br/rivotril/bula 
51 https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-mostra-explosao-de-mortes-

por-uso-de-calmantes-nos-eua-18705453 
52 https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/03/13/rivotril-e-seus-semelhantes-matam-

mais-do-que-cocaina-e-heroina/ 
53 [https://www.forbes.com/sites/marybethpfeiffer/2020/03/18/science-works-to-use-old-

cheap-drugs-to-attack-coronavirus--it-might-just-work/#6e76d4fb5c49 ] 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130530_antiinflamatorio_coracao_fl
https://www.minhavida.com.br/saude/bulas/152-digoxina-comprimido/superdosagem
https://consultaremedios.com.br/digoxina/bula
https://www.hipolabor.com.br/blog/hipolabor-alerta-saiba-quais-sao-os-riscos-das-altas-dosagens-de-medicamentos/
https://www.hipolabor.com.br/blog/hipolabor-alerta-saiba-quais-sao-os-riscos-das-altas-dosagens-de-medicamentos/
https://consultaremedios.com.br/rivotril/bula
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-mostra-explosao-de-mortes-por-uso-de-calmantes-nos-eua-18705453
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/pesquisa-mostra-explosao-de-mortes-por-uso-de-calmantes-nos-eua-18705453
https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/03/13/rivotril-e-seus-semelhantes-matam-mais-do-que-cocaina-e-heroina/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/03/13/rivotril-e-seus-semelhantes-matam-mais-do-que-cocaina-e-heroina/
https://www.forbes.com/sites/marybethpfeiffer/2020/03/18/science-works-to-use-old-cheap-drugs-to-attack-coronavirus--it-might-just-work/#6e76d4fb5c49
https://www.forbes.com/sites/marybethpfeiffer/2020/03/18/science-works-to-use-old-cheap-drugs-to-attack-coronavirus--it-might-just-work/#6e76d4fb5c49
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enormemente a  carga viral -,  a hidroxicloroquina está indicada nessa doença,  mas com os 
cuidados científicos recomendados tipo curto prazo, dose baixa e no marco do pensamento 
estratégico custo-benefício. 

Ainda sobre efeitos colaterais da hidroxicloroquina:  em primeiro lugar, nem todo 
paciente pode usá-la. Pessoas com arritimia, eletrocardiograma alterado, epilepsia, disfunção 
renal ou hepática, não deve utilizá-lo; existe uma lista de doenças ou de medicamentos que 
não combinam com o uso da hidroxicloroquina.  

E, por isso mesmo, como reiteramos em vários lados, não cabe a automedicação e sim 
a triagem médica antes de recorrer a esse medicamento.  Sobre efeitos colaterais, essa 
informação pode ser facilmente conseguida na bula do medicamento 
[https://consultaremedios.com.br/hidroxicloroquina/bula 

.  
Sobre a dose. 
Sua dose:  alguns estudos chineses falam em  500 mg de cloroquina54 por dia durante 

10 dias. ´Esse tratamento, que não custa praticamente nada, é uma notícia é extraordinária´, 
disse o professor Raoult, para quem o antimalárico deve ser privilegiado à pista da vacina, que 
demoraria mais a ser disponibilizada55”.   

Para se ter uma ideia: o que a bula da hidroxicloroquina56 indica, como dose para 
outras doenças?   

Para artrite reumatoide, uma dose inicial de 400 a 600 mg/d e dose de manutenção de 
200 a 400 mg diários.  

Na malária, em adultos, em crise aguda, a dose inicial é de 800 mg seguida de 400 mg 
após 6-8 horas e 400 mg diários em dois dias consecutivos, o que dá total de 2 g de sulfato de 
hidroxicloroquina. 

Aliás, na malária [Plasmodium falciparum], a eficácia da cloroquina é de 100% e cura 
em 28 dias, com a dose de  25 mg/kg [dose dividida]  no dia 1,  seguido de 10 mg/kg no dia 2 e 
5 mg/d no dia 3. A parasitemia, na pesquisa aqui citada, estava zerada em 3 dias e, 
certamente,  nos demais dias do follow up de 28 dias57. 

 
Estudo recente, acima citado, abordando terapêutica do COVID-19,  

recomendou comprimido de fosfato de cloroquina , 500 mg duas vezes por dia, durante 10 
dias, para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados e graves de nova pneumonia 
por coronavírus e sem contraindicações à cloroquina58” . [Portanto, certos  pacientes do 
COVID-19   estarão vetados ao usso dessa droga] 

                                                             
54 Neste caso, usaram a droga mais tóxica, portanto não a recomendada. 
55

 http://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200318-laborat%C3%B3rio-franc%C3%AAs-
disponibiliza-milh%C3%B5es-de-doses-de-antimal%C3%A1rico-que-d%C3%A1-resultado-  

56 https://consultaremedios.com.br/hidroxicloroquina/bula 
57 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752747/ Trabalho feito em Honduras, 

intitulado  Efficacy of Chloroquine for the Treatment of Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria 
in Honduras, 2013,  Rosa Elena Mejia Torres, Engels Ilich Banegas, [...], and Jose Orlinder Nicolas 
Zambrano. 

58 Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 12 de março de 2020; 43 (3): 185-188. doi: 10.3760 / 
cma.j.issn.1001-0939.2020.03.009  .Consenso de especialistas em fosfato de cloroquina para o 
tratamento de novas pneumonias por coronavírus  [Artigo em chinês; Resumo disponível em chinês da 
editora]  Grupo de colaboração multicêntrico do Departamento de Ciência e Tecnologia da Província de 
Guangdong e Comissão de Saúde da Província de Guangdong para cloroquina no tratamento de novas 
pneumonias por coronavírus 

https://consultaremedios.com.br/hidroxicloroquina/bula
http://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200318-laborat%C3%B3rio-franc%C3%AAs-disponibiliza-milh%C3%B5es-de-doses-de-antimal%C3%A1rico-que-d%C3%A1-resultado-
http://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200318-laborat%C3%B3rio-franc%C3%AAs-disponibiliza-milh%C3%B5es-de-doses-de-antimal%C3%A1rico-que-d%C3%A1-resultado-
https://consultaremedios.com.br/hidroxicloroquina/bula
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752747/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32164085
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=multicenter%20collaboration%20group%20of%20Department%20of%20Science%20and%20Technology%20of%20Guangdong%20Province%20and%20Health%20Commission%20of%20Guangdong%20Province%20for%20chloroquine%20in%20the%20treatment%20of%20novel%20coronavirus%20pneumonia%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=multicenter%20collaboration%20group%20of%20Department%20of%20Science%20and%20Technology%20of%20Guangdong%20Province%20and%20Health%20Commission%20of%20Guangdong%20Province%20for%20chloroquine%20in%20the%20treatment%20of%20novel%20coronavirus%20pneumonia%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=multicenter%20collaboration%20group%20of%20Department%20of%20Science%20and%20Technology%20of%20Guangdong%20Province%20and%20Health%20Commission%20of%20Guangdong%20Province%20for%20chloroquine%20in%20the%20treatment%20of%20novel%20coronavirus%20pneumonia%5BCorporate%20Author%5D


19 
 

O dr Didier utiliza a hidroxicloroquina sozinha [monoterapia], mas quando há 
pneumonia severa ele agrega o antibiótico azitromicina59. 

« Dans les cas de pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est également 
associé », ajoutent les médecins. « Nous pensons qu’il n’est pas moral que cette association ne 
soit pas incluse systématiquement dans les essais thérapeutiques concernant le traitement de 
l’infection à Covid-19 en France », écrivent-ils.  

Outro estudo, aqui já citado, da Clin Infect Disease,  propõe a dose de 
hidroxicloroquina que seria mais eficaz: 400 mg duas vezes ao dia no primeiro dia e 4 dias de 
200 mg também duas vezes ao dia.  

A dose de hidroxicloroquina naquele estudo de Marselha, aquela que reduziu ou zerou 
a carga viral, como já foi mencionado,  foi de 200 mg três vezes ao dia, nesse  caso durante seis 
dias. Com azitromicina ou em monoterapia. Uma dose aparentemente bem razoável, já que, 
após uma dose de ataque, vai adiante por poucos dias em dose baixa [400 mg/d]. 

Existem outras possilidades posológicas. E cada caso será, sempre, um caso particular. 
Vale sempre lembrar que usar drogas já aprovadas de longa data possui obvias 

vantagens. O protocolo de aprovação foi resolvido, os efeitos colaterais são conhecidos e, 
frequentemente, os genéricos estão disponíveis. 

Uma conclusão geral, de toda forma, é que seu  uso, como já foi também destacado, 
deve ser hospitalar [eventualmente doméstica, em casos especiais], mas sempre  com 
acompanhamento médico. E triagem prévia.  

 
 
[Uma observação a respeito dessa minuta:  estava claro, desde o início, que seria 

improvável  encontrar uma enxurrada de pesquisas clinicas sobre a hidroxicloroquina no 

COVID-19.  

Não é usual que fundos públicos e/ou privados sejam aplicados seriamente em 

substâncias baratas ou que não dão gordas patentes.  

Não é para ali que afluem os capitais. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que as autoridades de Estado repetem 

implacavelmente que “não há estudos”, também evitam ao máximo fazer tais estudos, em 

unidades públicas, isto é,  lançar mão de estudos de casos clínicos, uma poderosa, barata, 

perfeitamente exequível e bem rápida maneira de se testar uma substância como a 

hidroxicloroquina.  

Nada disso acontece por acaso,  mas obedece à lógica de pesquisa do grande capital e 

seu Estado, já que a grande taxa de acumulação do capital está lá na esfera da medicina nuclear 

e seus equipamentos, nas vacinas e medicamentos patenteados.  É aqui que o investimento de 

grande porte se concentra. 

Quando alguém proclama que “não há estudos” e esse alguém não se ilude com  o 

Estado burguês, precisa levar em conta esse fenômeno real, embora para nada divulgado, de que 

a medicina é parte essencial da acumulação do capital e opera – com as agências de Estado – 

segundo essa lógica.  

E a chamada “ciência médica” é campo aberto de luta de classes, muito mais em um 

capitalismo decadente. E que, portanto, se temos um antiviral que já era usável na pandemia do 

SARS [outro coronavírus], conhecido por seu poder antiviral, não há motivo algum aceitável de 

que ele não tenha sido objeto de uso clínico preliminar/experimental/consentido ao longo do 

tempo, no coronavírus seguinte [no de 2002, no de 2012] e no atual, desde que emergiu na 

China. 

                                                             
59 [https://www.20minutes.fr/sante/2745695-20200322-coronavirus-marseille-institut-

professeur-raoult-depiste-tous-patients-febriles] 
 

https://www.20minutes.fr/sante/2745695-20200322-coronavirus-marseille-institut-professeur-raoult-depiste-tous-patients-febriles
https://www.20minutes.fr/sante/2745695-20200322-coronavirus-marseille-institut-professeur-raoult-depiste-tous-patients-febriles
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Ainda assim, apesar das  limitações estruturais acima citadas para uma pesquisa como a 

dessa minuta, é essencial levar a sério o pouco de trabalhos clínicos que foi possível encontrar 

no mundo científico – França e China em particular.  

E é preciso considerar também que o capitalismo tem suas contradições. Na época em 

que a grande mídia/Anvisa  criticava publicamente a fosfoetanolamina  (medicamento contra o 

câncer que a Anvisa nunca quis aprovar) temos relatos de que na elite política e burguesa eles 

faziam uso da mesma droga que publicamente condenavam. E, em outros países, ela continuou 

sendo usada. 

E mesmo hoje, no real, já é possível observar o uso da hidroxicloroquina  por membros 

da elite e  em vários hospitais de vários países, do Brasil ao Paquistão. Neste caso, um uso 

sempre calcado em uma política superficial e, aí sim, um manejo inconsequente, seletivo e 

irracional do medicamento].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4—Considerações finais60 
 
Uma das preocupações que motivaram essa minuta foi  a de trazer informações 

científicas sobre a hidroxicloroquina que possam ser úteis de algum ponto de vista.    
Outra é a de trazer elementos objetivos para contribuir à nossa  localização   em 

relação a esse debate, como também sugerir, apenas sugerir, alguma consigna como parte da 
luta contra a pandemia. De forma que o “debate hidroxicloroquina” não seja 
corrompido/desviado pela direita, como também por certa esquerda [neste caso, uma 
esquerda que, invariavelmente, cerra fileiras com tudo que vem das agencias estatais tipo 
Anvisa e que tomam o que a grande mídia e as agências estatais propagam  pelo seu valor de 
face, como se o Estado burguês agisse como bem público ou  fosse neutro ... na medicina].  

 
Acredito que existe evidência suficiente para não se recusar o uso clínico da 

hidroxicloroquina [ou o direito do seu uso por pacientes que a reivindicarem] como medicação  
para os  quadros pulmonares e pré-pulmonares do  COVID-19 [a ser avaliada caso a caso].   

Como profissional interessado pela vida do paciente, dificilmente um médico sério e 
bem informado não verá, no momento,  essa substância como uma feramenta no  quadro 
pulmonar leve ou pré-agudo do COVID-19.  

Negar esse direito [a ser realizado sempre a partir de triagem médica; ver item 3] 
pode, facilmente, por conta das evidências aqui registradas – e que provavelmente serão 
apenas algumas das realmente existentes no mundo científico – pode   facilmente ser 
classificado como  conduta negligente.  

Pior, o resultado dessa negligência pode levar  a  mortes desnecessárias.  E não ter essa 
clareza equivale a deixar que prevaleça, contra a vida humana, a medicina do capital, 
atravessada por interesses da morte61, isto é, da acumulação do capital. 

                                                             
60 Pode lhe interessar o artigo que será publicado no Esquerda Diário intitulado 

Hidroxicloroquina: por que esse debate interessa à classe trabalhadora, em abril de  2020. 
61 A quem imaginar que estou sendo retórico ou exagerando na argumentação, posso 

providenciar  uma lista de livros que mostram a permanente supressão, pela medicina dominante, de 
avanços tecnológicos não-tóxicos, não invasivos e que, certamente, salvariam muito mais vidas do que 
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O argumento dos efeitos colaterais foi tratado acima: ele, liminarmente, não é 
convincente para vetar/proibir o uso da hidroxicloroquina.  E sim para se reivindicar o 
acompanhamento médico. 

Imagino que os tópicos 2 e 3 contribuiram com elementos para uma localização mais 
consciente nesse tema.  

Penso no argumento dos  cientistas franceses [Devaux e R Didier] e de chineses, de 
que  faz sentido  recorrer à hidroxicloroquina, considerando “a ausência de uma terapia 
eficiente conhecida e também devido à situação de emergência da saúde pública”, e  também 
considerando, ao mesmo tempo, que “esta molécula foi descrita como potente inibidor da 
maioria dos coronavírus62”.  

 Este pode ser  o ponto de partida63. 
 
Nesse sentido, e para seguir com a reflexão, suponhamos que se continue alegando  – 

como os adversários do uso da hidroxicloroquina no COVID-19 – que “não há estudos, que os 
estudos são insuficientes”.   

Ora, o medicamento não é desconhecido dos médicos. E porque então o paciente não 
pode fazer sua escolha em um medicamento tão conhecido clinicamente??? Por que não 
pode, estando internado, reclamar o uso imediato da hidroxicloroquina, medicamento 
regularmente  prescrito e usado em várias doenças?   

E por que não o uso médico-ambulatorial em outros casos? Quem tem dúvidas de que 
o paciente assinará o termo de responsabilidade64. Esse é o ponto cego da discussão.  

Não sei se uma assembleia operária, devidamente esclarecida, cairia nessa cegueira.   
Não há como escapar dessa reflexão. E, por sua vez, a   recusa médico-estatal não 

obedece a qualquer princípio médico ou ético perceptível.  
 Será que agiriam assim se uma pessoa íntima deles estivesse à morte e a 

hidroxicloroquina estivesse ali como a única opção clínica? Duvidar é preciso. 
 
Mas façamos um exercício de imaginação [não confundir com ficção] na tentativa de 

reforçar determinado argumento 
Suponhamos que 3 ou 4 pacientes com doença viral  gravíssima que pode matá-los  em 

poucos dias, usam determinada substância  [e apenas ela] e, em 6 dias estão com sua carga 
viral zerada e não morreram65.  

Agora suponhamos também que vários outros pacientes na mesma condição clínica 
[em termos de carga viral, ao menos]  desejam usar aquela substância.  

Em primeiríssimo lugar temos o direito elementar e democrático ao próprio corpo.  
Mas não apenas isso: em nome de quê princípio moral, de que bonapartismo médico 

ou político se pode recusar aos pacientes naquela condição o uso da mesma substância? 
Alegar, como fazem as agências do Estado burguês e também seu aparato médico 

[além de  também certa esquerda] que “não há evidência” e mesmo havendo os fatos aqui 
mencionados,chega a ser  argumento sério? Ou está mais próximo de  ideologia?  

                                                                                                                                                                                   
as tecnologias tóxicas e invasivas em vigor.  Alguns deles existem há muitas gerações e continuam 
suprimidos. 

62 Int J Antimicrob Agents. 2020 11 de março: 105938. doi: 10.1016  Novas idéias sobre os 
efeitos antivirais da cloroquina contra o coronavírus: o que esperar do COVID-19? Devaux CA 1 , Rolain 
JM 2 , Colson P 2 , Raoult D 2 . 

63 Sempre levando em conta que existirão opções mais seguras e menos tóxicas que a 
hidroxicloroquina, mas que não são hierarquizadas pela medicina do capital, como já foi argumentado. 

64 O paciente já é obrigado já a fazer isso com outros medicamentos, infinitamente mais 
perigosos que a hidroxicloroquina, como é regra na quimioterapia e radioterapia. 

65 E os eventuais efeitos colaterais são aceitáveis [para além do êxito da experiência].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devaux%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rolain%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rolain%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raoult%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32171740
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Argumentar que faltam estudos de massa [ou com follow up longo] – o que é verdade 
– ou que faltam “outros estudos” – o que também é verdade –  tem que  ser o  argumento 
determinante naquela situação concreta acima citada?  

É aceitável recusar a hidroxicloroquina quando ela é a única ou a melhor opção 
disponível, no real, em uma situação de ameaça de morte?  

Em  que medida é um argumento que também peca pela falta de estratégia  [já que o 
grande estrategista quer salvar o máximo de vidas em uma guerra],  ou em que grau  prima 
por sua falta de sensibilidade social?  

Ou será que ainda há quem pense que a  hidroxicloroquina é uma droga desconhecida 
quanto aos seus efeitos colaterais ou que estes não podem ser manejados clinicamente?  Não 
estamos falando da estricinina, mas da hidroxicloroquina. 

Não esqueçamos  aqui – diga-se de passagem - que esses argumentos pretensamente 
científicos e “rigorosos”  são comumente" usados de forma ideológica pelas agências do 
Estado [e reverberadas pela sua grande mídia] para impedir que a medicina se aproprie de  
tecnologia médica cientificamente comprovada66 mas que não interessa ao grande capital 
médico-hospitalar.  

 
Só posso declarar, na condição de médico, o seguinte:  se cinco ou vinte [como na 

experiência clínica francesa] vítimas do COVID-19 tiveram sua carga viral zerada por aquela 
substância, em estudo cientifico controlado [isto é, comparado a pacientes que não usaram 
nada], não tenho o direito profissional, humano, moral e nem político de recusá-la a outros 
cinco pacientes.  

E, naturalmente, de forma pública, gratuita e com triagem e acompanhamento 
médico.  E levando em conta que pacientes com determinado problema – especialmene 
cárdio-vascular ou renal – não poderão usar a hidroxicloroquina, uma conclusão que deve ser 
tomada a partir de equipe médica/paciente. 

Não nos impressionemos   com Bolsonaro e seu uso político da hidroxicloroquina: não  
será nenhum governo de direita, burguês, que irá levar esse projeto adiante, até o final. É 
preciso um combate político sem trégua contra Bolsonaro no momento em que ele faz uso 
demagógico da hidroxicloroquina. Ao mesmo tempo em que transfere bilhões de reais de 
dinheiro público para banqueiros e para a falsa dívida pública e, na outra ponta, se nega a 
oferecer, prontamente, testes massivos e ao menos 2 mil reais de salário-quarentena para 
toda pessoa sem renda. 

Se a burguesia brasileira quisesse a saúde coletiva, não mandaria tirar a 
hidroxicloroquina das farmácias e sim a estaria  produzindo em massa, gratuitamente  e 
abastecendo todo e cada um dos hospitais; e tampouco estaria acabando de desmantelar – em 
plena calamidade pública - o pouco de Estado social que havia no Brasil, nem baixando leis 
antitrabalhistas, nos obrigando a trabalhar até morrer ou impedindo o salário decente para 
todo desempregado,  cortando salários, demitindo; ao contrário  estaria contratando em 
massa para os serviços de saúde, de forma que todo  trabalhador de saúde trabalhasse menos 
horas. E fazendo testes em massa. 

A  superação do capitalismo só virá pelas mãos e pelo poder político da classe 
trabalhadora. 

                                                             
66 A ureia foi cientificamente comprovada na Grécia para cura efetiva e eficaz do câncer no 

rosto, nos olhos; alguém sabe de protocolo oncológico que a tenha incluído? E é um estudo publicado 
no The Lancet, que nunca foi rebatido, mas que é solenemente ignorado  pela ordem médica dominante, 
certamente por razões não-médicas, já que a acumulação do capital na quimioterapia e radioterapia é 
muitíssimo mais alta. E ureia não dá patente. Mas o estudo científico está lá, mofando. É perfeitamente 
possível elaborar um extenso  texto cientifico fundamentado sobre isso – as tecnologias científicas 
suprimidas e/ou ignoradas pela medicina do capital. 
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A  produção estatal maciça da hidroxicloroquina  [ou de qualquer outro medicamento] 
sob controle dos trabalhadores,  sua distribuição a todo hospital, seu uso gratuito, universal, 
seguro  e sob controle dos trabalhadores da saúde [incluindo os médicos] como protocolo 
clínico para o quadro pulmonar  e pré-pulmonar do infectado do COVID-19, se não há opção 
melhor, nada disso virá da burguesia.  Sua prioridade é o banqueiro,   o grande capital. 

E a burguesia jamais irá abrir o livre debate pelos trabalhadores em torno de toda 
tecnologia médica, de toda pesquisa médica benéfica, mas que seja  suprimida por razões 
políticas, de forma que se ponha, finalmente, a medicina – em todos os sentidos – 
cientificamente a serviço da população que trabalha. 

 
Esse é o papel dos trabalhadores da saúde e seus aliados. 
Já foi argumentado acima que, no caso dos chineses, eles decidiram, em consenso 

científico, incluir a hidroxicloroquina no arsenal anti-COVID-19.  E, por outro lado, neste 
momento, governos reacionários tipo Macron, D Trump e Bolsonaro estão fazendo política 
reacionária com esse medicamento, cada qual à sua maneira, cada um com sua carga de 
demagogia e reacionarismo. 

Por sua vez, toda iniciativa coletiva dos trabalhadores da saúde sobre a 
hidroxicloroquina deve partir de informações científicas, desde uma perspectiva de atender ao 
povo pobre e de colocar a ciência e a medicina a seu serviço e sob seu controle. 

 
Gilson Dantas,   28/3/2020. 
 
 
 
A título de observações finais 
 
1  Acredito que existe evidência suficiente para não se recusar o uso clínico da 

hidroxicloroquina [ou o direito do seu uso por pacientes que a reivindicarem] como medicação  
para os  quadros pulmonares e pré-pulmonares do  COVID-19 [indicação a ser avaliada caso a 
caso].  Portanto, a partir da lógica mais elementar e humana de salvar vidas, é lógico pensar 
que a hidroxicloroquina [e, se for o caso, a azitromicina]  devam estar à disposição de todo/a 
infectado pelo COVID-19  se ele/a  demanda esse tratamento [repetindo: a partir de avaliação 
clínica prévia], e nos referimos ao paciente que apresente sintomas,  e que demande a 
medicação [sempre  na base, ao menos, do consentimento esclarecido]. 

2  O argumento dos efeitos colaterais não é convincente para vetar/proibir o uso da 
hidroxicloroquina.  E sim para se reivindicar triagem [de quem pode e não pode usar] e o 
acompanhamento médico no seu uso. 

3   Não nos impressionemos   com Bolsonaro e seu uso político da hidroxicloroquina: 
não  será nenhum governo de direita, burguês, que irá levar esse projeto adiante, até o final. É 
preciso um combate político sem trégua contra Bolsonaro no momento em que ele faz uso 
demagógico, irracional e populista da hidroxicloroquina como bala mágica que o regime 
simplesmente utiliza  para encobrir sua incapacidade estrutural diante da crise sanitária.  
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Apêndices – 

 
 

1    O medicamento hidroxicloroquina e o organismo real e singular 
 
Há contingentes populacionais cuja história é a de  uma alimentação antimetabólica e/ou de 

deficiências nutricionais crônicas [de vitamina D, de determinados oligoelementos, de proteína ou de 
vitaminas]. E que, por isso, terão muito mais dificuldades em responder a determinada droga.  E toda 
droga tem sua eficácia e, ao mesmo tempo, seus efeitos tóxicos ou colaterais.  

Comprometimento da função renal, hepática ou cárdio-vascular ou inflamação séria no corpo 
implicam em  dificuldades para o uso do medicamento ou até  pode resultar em efeitos contrários, 
adversos e antimetabólicos de risco.  

No caso da hidroxicloroquina, metade desse medicamento, por exemplo,  é eliminada pelos 
rins, e por conta disso  disfunção renal aumenta exponencialmente o seu acúmulo no organismo e seu 
efeito tóxico sistêmico em consequência.  

Logo, no caso do coronavírus, vai ser necessário recomendar seu uso hospitalar, ventualmente 
doméstico também, com acompanhamento médico, e depois de uma  triagem atenta para ver quem 
tem condições orgânicas para usá-lo ou não.  

Portanto, em especial uma porcentagem dos idosos não possui indicação médica para a  
hidroxicloroquina.  

Ela não pode salvar todas as vidas, embora, certamente, terá indicação – ou será a única 
escolha, com ou sem o uso associado da azitromicina – para a maioria dos casos de primeiros sintomas e  
pneumonia moderada   pelo COVID-19 e para o tratamento dos infectados. 

Dessa forma, a hidroxicloroquina pode salvar  vidas ameaçadas. 
Pela lógica mais elementar e mais humana de salvar vidas, é lógico pensar que ela  deva estar à 

disposição de todo infectado pelo COVID-19  [com avaliação clínica prévia],   com sintomas,  e que 
demande a medicação, na base  do consentimento esclarecido. 
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