
 

 

 

 

 

Posicionamento Oficial da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo (SOCESP) frente ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina na 

prevenção e no tratamento da COVID-19 

 

Neste cenário sem precedentes da pandemia do COVID-19 há 

necessidade de medidas rápidas, comprovadamente eficazes e seguras. 

Diversas Sociedades Médicas, entre elas a SOCESP, estão participando 

ativamente de atividades de educação continuada orientando os profissionais de 

saúde e o público em geral visando o benefício populacional. 

Dentre os tratamentos propostos para o enfrentamento da COVID-19 

estão o uso da Cloroquina ou Hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico 

Azitromicina. Neste momento, a evidência científica disponível não confirma 

eficácia e segurança para o uso destas medicações e descreve o possível 

aumento do risco de arritmias cardíacas e morte. Na hierarquia da evidência 

científica, mesmo em épocas de pandemia, faltam estudos randomizados 

robustos, fundamentais para consolidar a utilidade (ou não) deste tratamento e 

confirmar adequadamente o benefício. Assim sendo, permanece incerteza 

acerca da eficácia e seguranças destas intervenções. Esta incerteza somente 

poderá ser reduzida por meio de ensaios clínicos randomizados adequadamente 

delineados e com poder estatístico adequado para aferir efeito sobre desfechos 

clinicamente relevantes. 

Aliado a esta informação há também o juramento hipocrático que norteia 

a vida do médico, “primeiro de não causar o dano”. Assim, a SOCESP 

comprometida com a verdade científica e interessada no rápido desenvolvimento 

de pesquisas nesta área não fornece, neste momento, suporte ao uso destas 

medicações enquanto não houver evidências conclusivas de eficácia e de 

segurança, ou seja, benefício para os pacientes COVID-19. Essas medicações 

devem ser preferencialmente utilizadas no ambiente da pesquisa clínica.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entendemos ser aceitável o uso compassivo em pacientes graves, com 

evolução clínica desfavorável e sempre com o prévio esclarecimento e 

consentimento do paciente e da família.  

Entretanto, existem pacientes para os quais o sistema de saúde e 

médicos optaram por esse tratamento e, mesmo não havendo o apoio da 

SOCESP para o tratamento do COVID-19 com hidroxicloroquina e cloroquina, 

há a necessidade de orientação dos cuidados a serem adotados visando 

prevenir ou minimizar os riscos cardiovasculares envolvidos, que inclui arritmias 

graves e fatais. 

É importante destacar que em breve teremos evidências importantes de 

outros tratamentos potenciais a exemplo de antivirais e vacinas para a definição 

de tratamentos e prevenção eficazes que irão modificar o curso desta pandemia. 
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