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Informe Técnico nº 01/2020 – Coordenação do Centro de Atenção Municipal Coronavírus – COVID-19 

Vitória da Conquista, 09 de Setembro de 2020. 

 

O Centro de Atenção Municipal Coronavírus – COVID-19 do município de Vitória da 

Conquista, baseado nas orientações do Ministério da Saúde que visam ampliar o acesso de pacientes 

com COVID-19 ao tratamento medicamentoso precoce, ou seja, nos primeiros dias de sintomas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), informa que, a partir do dia 10 de Setembro das 13h às 17h, 

terá os seguintes medicamentos no seu elenco para a dispensação: 

 Colecalciferol (Vit D) Comprimido e/ou Cápsula 1.000 UI; 

 Colecalciferol (Vit D) Cápsula 7.000 UI; 

 Colecalciferol (Vit D) Cápsula 50.000 UI; 

 Difosfato de Cloroquina Comprimido 150mg; 

 Sulfato de Hidroxicloroquina Comprimido Revestido 400mg; 

 Zinco Quelado Cápsula 50mg. 

Algumas recomendações de posologia estão descritas no documento “Orientações do Ministério 

da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19”. Este 

documento bem como um modelo de “Termo de Ciência e Consentimento para uso de 

Hidroxicloroquina/Cloroquina para COVID 19” podem ser encontrados no link a seguir: 

https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/manejo-clinico-e-tratamento 

Informamos também que: 

 Todos os medicamentos devem seguir as regras já estabelecidas para prescrição e que, nos casos 

específicos da Cloroquina e Hidroxicloroquina, ainda faz-se necessário preenchimento do Termo 

de Ciência e Consentimento em três vias (uma ficará com o próprio profissional prescritor, a 

segunda com o paciente e a terceira com a unidade dispensadora); 

 Os medicamentos serão fracionados de forma a viabilizar a posologia do tratamento adulto e 

infantil; 

 Os medicamentos dispostos no Centro de Atenção Municipal Coronavírus – COVID-19 foram 

doados e seus estoques são limitados. 

Respeitosamente. 
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