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Estado de São Paulo
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PROCESSO LEGISLATIVO

-
MOÇÃO N° 17/2021 - ANTONIO CARLOS DOMINGUES, EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR,
EDSON MIGUEL DE JESUS, JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, LUIZ CARLOS BASTAZINI,
MARCELO ROBERTO AFONSO, UBIRATAN CASSIO SANCHES - Moção de Apelo à Prefeita
Municipal de Bauru, Senhora Suéllen Silva Rosim, para que determine ao Comitê de Enfrentamento do
COVID-19, instituído pelo Município, que realize estudos, coletando todas as informações disponíveis,
incluindo aquelas oriundas das cidades onde esses procedimentos médicos já vêm sendo adotados e
que, se assim entender, dê aos médicos da municipalidade a liberdade para decidirem se adotam, ou
não, o chamado tratamento PREVENTIVO, com o uso de Ivermectina, Vitamina D, Zinco e o que mais
entenderem pertinente como meio de aumentar a imunidade do paciente, e se adotam, ou não, o
denominado TRATAMENTO PRECOCE, com administração de medicamentos como hidroxicloroquina,
Azitromicina e outros que entenderem pertinentes, na fase inicial da doença.
-

TRAMITAÇÃO
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DA PREFEITA 

OF GP 668/2021 

Excelentíssimo Senhor 
Marcos Antônio de Souza 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 
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Bauru, 06 de Maio de 2021. 

Câmara Munlclpal de Bauru 
Diretoria de Aiioio 1.eiislativo 

1 O MAi 2021 
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Em atenção a Moção l 7 /2021 , da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, protocolada nesta Prefeitura como processo nº 67200/2021, 

referente à determinação para que o Comitê de Enfrentamento do COVID-19 realize 

estudos, coletando todas as informações disponíveis, incluindo aquelas oriundas das 

cidades onde esses procedimentos médicos da municipalidade a liberdade para 
decidirem se adotam ou não o chamado tratamento Preventivo, a Secretaria de Saúde 
informa o solicitado conforme cópia anexa. 

Atenciosamente; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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E-PROCESSO: 67.200/2021 

Bauru, 03 de maio de 2.021 . 

Assunto: Moção Nº 17/2021 

O Comitê de Enfrentamento a COVID-19 em análise a Moção de Apelo à 

Prefeita Municipal de Bauru, para que determine ao CGE-COVID-19 a realização de 

estudos, coleta de informações referente ao tratamento precoce a COVID-19 temos a 

informar que: 

1. A Lei Federal 12.842/2013 em que dispõe sobre o exercício da medicina traz 

no "parágrafo único do artigo 4°, que o diagnóstico nosológico é a 

determinação da doença e, 

no parágrafo único do artigo 2°, que caberá ao médico atuar na 

prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças inclusive 

a prescrição terapêutica em que avaliar ser a mais adequada". 

2. A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.232 de 17/7/2019 traz: 

"No Artigo 1° que a recusa terapêutica é, nos termos da 

IP.ais/ar.ão viaente e na forma desta Resolução. um direito do 

paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe 

dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão. 

No Art. 2° É assegurado ao paciente maior de idade, capaz, 

lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão, o direito 

de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de 

acordo com a legislação vigente. 

No Parágrafo único. O médico, diante da recusa terapêutica do 

paciente. pode propor outro tratamento quando disponível". 

A Secretaria Municipal de Saúde com base nas discussões junto ao Comitê 

Gestor de Enfrentamento a COVID-19. não orienta e não recomenda a implantação 
de protocolo para "tratamento precoce" contra a COVID-19 no município de 

Bauru. 

Não obstante, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza na rede pública 

a lvermectina 6mg, Hidroxicloroquina 400mg, Azitromicina 600mg para dispensação 

aos munícipes que receberem prescrição médica e aceitarem realizar o tratamento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Importante ressaltar que desde 20/5/2020 o Ministério da Saúde 

estabeleceu que os pacientes que aceitarem o tratamento deverão preencher e 

assinar o Termo de Ciência e Consentimento para uso da Cloroquina e 

Hidroxicloroquina em associação com a Azitromicina por trata-se de uma autorização 

fora da bula (off label). 

Quanto a vitamina D e ao Zinco não são medicamentos padronizados pela 

REMUME- Relação Municipal de Medicamentos. 

/ 

Secretar,1. ~1,1nicipa\ de·· 
Dr. OrlêJ1id0 e 

,l,", M11nirin:I àe Y-;;úde 

Dr 0Ftt:ÃN0ó COSTA DIAS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Presidente do COMITÊ Gestor de Enfrentamento 
a COVID-19 
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ANEXO I - MODELO DE TER.t\1O DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO 

Termo de Ciência e Consenti1nento 
Hidroxic/oroquina/Cloroquina em associação com Azitromicina para COVID 19 

DIAG_NQSTICO E TRATAMENTO 

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), de que as 
avaliações médicas ou laboratoriais revelaram possibilidade ou comprovação de diagnóstico: 

COVID 19 causada pelo coronavírus SARS-COV-2 

E com base neste diagnóstico me foi orientado o seguinte tratamento/procedimento: 

Cloroquina ou Hidroxicloroquina em associação com Azitromlcina 

OS PROCEDIMENTOS, SEUS BENEFÍCIOS, RISCOS E 
ALTERNA TIVAS 

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), que: 

1. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos disponíveis há muitos anos para a 
prevenção e tratamento da malária e também para o tratamento de algumas doenças 
reumáticas como artrite reumatoide e lúpus. Investigadores chineses demostraram a 
capacidade dessas drogas de inibir a replicação do coronavírus em laboratório (ín vitro). Um 
estudo francês mostrou que a eliminação do coronavf rus da garganta de portadores da 
COVID•19 se deu de forma mais rápida com a utilização da combinação de 
hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina, quando comparados a pacientes que não 
usaram as drogas. Entretanto, não há, até o momento, estudos suficientes para garantir 
certeza de melhora clínica dos pacientes com COVID-19 quando tratados com cloroquina ou 
hidroxicloroquina; 

2. A Cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais como redução dos 
glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias, e alterações visuais 
por danos na retina. 

Compreendi, portanto, que não existe garantia de resultados positivos para a COVID-19 e que o 
medicamento proposto pode inclusive apresentar efeitos colaterais; 

Estou ciente de que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associada à azilromicina 
pode causar os efeitos colaterais descritos acima e outros menos graves ou menos frequentes, os 
quais podem levar à disfunção de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade 
temporária ou permanente e até ao óbito. 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO HIOROXICLOROQUINA/CLOROQUINA- COVID 19 

" ,, 



Também fui informado(a) que, independente do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associada 
à azitromicina, será mantido o tratamento padrão e comprovadamente benéfico para minha 
situação, que pode incluir medidas de suporte da respiração e oxigenação, ventilação mecânica, 
drogas para sustentar a pressão e fortalecer o coração, hemodiálise e antibióticos, entre outras 
terapias oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes. 

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL 

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização 
voluntária para que os medicamentos sejam utilizados da forma como foi exposto no presente termo; 

Esta autorização é dada ao{à) médico(a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) 
assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s); 

Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após 
ter lido e compreendido todas as informações deste documento, antes de sua assinatura; 

Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas 
as dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, reservo-me o direito 
de revogar este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se 
realize(m). 

de ______ _ __: _ (hh:min) 

O Paciente D Responsável 

Mome: - -------------------------
Assinatura: --------------------------

DECLARAÇÃO DO MÊDICO RESPONSAVEL 

CONFIRMO que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu{s) familiar(es), ou 
responsável(eis), o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s) 
/procedimento(s) acima descritos, respondendo às perguntas formuladas pelos mesmos, e 
esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a 
qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu 
responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado. 

_______ , __ de _______ de 20 _ _ (hh:min) 

Nome do Médico: _______ ____ _______ CRM: _ ____ _ 

Assinatura:, ___ _____ _________________________ _ 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO HIDROXICLOROQUINA/CLOROQUINA- COVID 19 


