NOTA DE ESCLARECIMENTO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ SOBRE PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DA COVID-19

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (FAMED-UFC), em face de
protocolos de tratamento para COVID-19, vem a público esclarecer:
1. Que não fez recomendação e nem participou institucionalmente da elaboração de nenhum
protocolo de tratamento farmacológico da COVID-19;
2. Que docentes e pesquisadores da FAMED e da UFC vem emprestando inestimável colaboração
no estudo e avaliação de fármacos potencialmente eficazes no tratamento da COVID-19,
podendo fazer sugestões de tratamento, o que, no entanto, não significa uma posição oficial da
instituição;
3. Que, à luz da falta atual de evidência convincente de efetividade clínica dos medicamentos
sugeridos para tratamento específico de SARS-CoV-2, recomenda-se cautela na prescrição
dos mesmos, devendo ser feita de maneira racional, individualizada, e compartilhada com os
pacientes e/ou familiares;
4. Que a falta de evidência convincente de efetividade dos medicamentos específicos para SARSCoV-2 não significa ausência de medidas de tratamento para a COVID-19;
5. Que medidas coletivas e individuais como a orientação adequada e acompanhamento de casos
iniciais e leves na atenção primária de saúde; o acesso aos exames laboratoriais e de imagem;
o acesso a serviços hospitalares dos casos mais graves; o controle de comorbidades; e a
implementação em tempo adequado de suporte intensivo, são fundamentais para o tratamento
adequado e o melhor prognóstico da COVID-19;
6. Que a FAMED e a Universidade Federal do Ceará continuarão engajadas e empenhadas em
contribuir para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, cumprindo seu papel de instituição
pública comprometida com os grandes desafios da população.
Atenciosamente,
Prof. Dr. João Macêdo Coelho Filho
Diretor da Faculdade de Medicina da UFC
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