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INTRODUÇÃO 

 O enfrentamento à pandemia causada pelo vírus Sars-Cov2 que causa a 

infecção Covid-19, persiste sendo um desafio em todo o mundo. 

 Nos últimos 30 dias, diversos países têm experimentado aumento no 

número de casos, incluindo o Brasil, nosso estado como um todo e também nossa 

cidade. 

 Pelo ineditismo deste tipo de infecção, ações claras e definitivas para o seu 

enfrentamento ainda estão sendo avaliadas. Nenhuma ação pode ser 

considerada como padrão ouro no seu controle, mas, como esperado, diversas 

ações estão sendo estudadas e implementadas com benefício. Dentre estas 

ações, as medidas mais adotadas incluem o distanciamento social, uso de 

máscara facial e higiene regular das mãos. 

 Considerando tratamento medicamentoso, inúmeras drogas, incluindo a 

Ivermectina, têm sido testadas em quase todos os países, com resultados 

promissores em incontáveis artigos já publicados, mas talvez por sua diversidade 

de critérios, populações, variáveis consideradas, ainda restam questionamentos 

sobre a eficácia destes. 

 Lajeado, através da Secretaria de Saúde e de uma grupo de médicos, 

desde maio, apoiou a utilização de um protocolo que envolve a utilização de um 

conjunto de medicamentos (chamado kit Covid1) que desde então vem sendo 

recomendado, tanto para tratamento de sintomáticos, contactantes e em casos 

específicos, profilaxia. A profilaxia foi especialmente utilizada quando surtos da 

doença ocorreram no Presídio Estadual de Lajeado e em 3 casas geriátricas 

(ILPIs). Os resultados, considerando a gravidade da doença nestas populações, 

internações hospitalares e óbitos, foram muito superiores aos observados em 

outros locais que não utilizaram a mesma proposta de intervenção. 

 Devido ao crescimento persistente de casos, com aumento de 

atendimentos nos ambulatórios da cidade e internações hospitalares, novas 

ações foram adotadas procurando reforçar medidas consolidadas como 



distanciamento social, uso de máscaras e higiene pessoal, junto a restrições de 

aglomerações em determinados ambientes como bares, restaurantes, festas e 

eventos. 

 Mas, baseando-se na experiência já obtida e em novos trabalhos 

publicados (2,3,4,5,6,7,8,9), o mesmo grupo médico, apoia e orienta o uso da 

medicação Ivermectina como profilaxia da Covid-19, em especial neste momento 

que envolve o período de férias para grande parte da população, Natal e Ano 

Novo, propícios à aglomerações e aumento na disseminação do vírus. 

 A referida droga, Ivermectina, já é amplamente utilizada no tratamento de 

diversas infecções parasitárias, onde tem aprovação de uso no Brasil e em 

diversos países do mundo, sendo considerada droga muito segura (4), com raros 

efeitos colaterais (vide bula10), trazendo segurança na sua aplicação. Esta droga 

tem sido citada como a mais promissora na ação aqui proposta como profilática, 

visto que sua ação na replicação do vírus vem sendo bem estudada (3) e 

documentada, é segura e tendo um tempo de ação prolongado no organismo, 

permitindo seu uso com intervalo de dias ou em alguns casos até de semanas. 

 A despeito dos trabalhos citados, este grupo de trabalho reconhece 

que a atual orientação não tem o reconhecimento de algumas Sociedades 

Médicas e, por este motivo, deve sempre respeitar o desejo e a liberdade do 

paciente e a liberdade de prescrição do médico. 

 Este grupo de profissionais permanece atendo a todas as opções 

terapêuticas em estudo, assim como a disponibilização de vacinas, que uma vez 

consolidada, deve auxiliar em muito o combate desta pandemia e seus efeitos 

reconhecidamente graves sobre nossa sociedade. 

 

PROFILAXIA MEDICAMENTOSA 

 De acordo com artigos já publicados(2,3,6), recomenda-se o uso da 

Ivermectina como profilaxia para a Covid-19 a cada 7 dias, por 8 semanas, na 

dosagem conforme o peso corporal:  



PESO CORPORAL (kg) DOSE ORAL ÚNICA 

15 a 24 ½ comprimido 

25 a 35 1 comprimido 

36 a 50 1 ½ comprimidos 

51 a 65 2 comprimidos (*) 

66 a 79 2 ½ comprimidos 

≥ 80 200 mcg/kg 

 

(*) Dose usualmente preconizada. 

 Embora seu efeito seja imediato, para proteção continuada, em especial 

para pessoas com regular risco por exposição a pessoas com potencial doença, 

recomenda-se a repetição da dose a cada 7 dias por 8 semanas. 

 Conforme recomendação de bula, este medicamento é contraindicado 

para uso por crianças com menos de 15 Kg ou menores de 5 anos. 

 

INFOMAÇÕES PERTINENTES DA BULA 

 Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à 

Ivermectina ou a algum dos componentes da fórmula, por pacientes com 

meningite ou outras afecções do Sistema Nervoso Central. 

 Estudos mostraram doses entre 150 mcg/kg a 200 mcg/kg por dia, dose 

única, via oral, dependendo do tipo de infecção que o paciente apresente. 

Interações medicamentosas 

 Não há relatos sobre interações medicamentosas com a Ivermectina; no 

entanto, deve ser administrada com cautela a pacientes em uso de medicamentos 

que deprimem o Sistema Nervoso Central, como medicamentos para o tratamento 

de insônia, ansiedade, alguns analgésicos ou mesmo bebidas alcoólicas. 



 Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de 

algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu 

médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 

 As reações adversas são leves e transitórias: diarreia, náusea, falta de 

disposição, dor abdominal, falta de apetite, constipação e vômitos. Também 

podem ocorrer: tontura, sonolência, vertigem, tremor, coceira, lesão de pele até 

urticária. Inchaço na face e periférico, diminuição da pressão arterial ao 

levantar-se e aumento da frequência cardíaca. 

 Estas reações são de frequência desconhecida. 
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