
 

INCLUSÃO DE IVERMECTINA NA PRIMEIRA LINHA DE AÇÃO TERAPÊUTICA 

PARA COVID-19 

Uma diminuição muito significativa na taxa de mortalidade é relatada com o uso de Gustavo Aguirre Chang. Doutor 

formado pela UNMSM, com Programas de Pós-Graduação em Gestão e Saúde Ocupacional. Lima Peru. 2 de maio de 

2020.

RESUMO 

A evidência existente sobre o uso de Ivermectina no COVID-19 é revisada. Também é feito um relatório dos casos 

tratados no nível local.

Um estudo publicado recentemente na revista Antiviral Research obteve participantes de 169 hospitais em todo o mundo, 

este estudo inclui um grande número de pacientes tratados com Ivermectina: 704 e seus correspondentes controles 704. 

Os resultados do estudo indicam que a taxa de mortalidade de pacientes que usaram Ivermectina foi 6,1 vezes menor em 

comparação aos pacientes que não usaram Ivermectina (1,4 vs. 8,5%, p <0,0001). 

Por sua parte, na República Dominicana, o pneumologista J. Tavares relata que está tratando 247 pacientes com ivermectina 

com uma resposta favorável em todos os casos e não relatou nenhum caso fatal. 

Da mesma forma, no nível local, embora até o momento não haja muitos casos documentados, a taxa de mortalidade dos 

casos foi de 0% e também é observado que em 100% dos casos tratados com Ivermectina há uma melhora na doença e 

resolução da febre dentro de 48 horas após o início do tratamento. 

Um novo esquema terapêutico é apresentado de acordo com o grau de gravidade e resposta ao tratamento, preparado com base na 

experiência dos pacientes tratados localmente. 

Na parte final, é feita uma avaliação do risco-benefício do uso da ivermectina, concluindo-se que, como praticamente não 

há risco em seu uso, recomenda-se formalizar sua inclusão na primeira linha de ação terapêutica do COVID-19. 

Por fim, são dadas recomendações relacionadas principalmente ao fornecimento nos estabelecimentos de saúde em todo 

o país. 

Diante da atual pandemia do COVID-19, é necessário disseminar 

as evidências científicas e as experiências clínicas que ocorrem 

todos os dias e, com base nelas, nossos planos e esquemas 

terapêuticos devem ser atualizados. 

PLANO TERAPÊUTICO PARA COVID-19 

A autópsia resulta em casos com COVID-

19 demonstraram que o alvéolo difuso (DAD) e as membranas 

hialinas ocorrem nos alvéolos, ambos achados característicos da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), mas também foi 

evidenciado um maior grau de micro e macrotrombose, incluindo 

tromboembolismo pulmonar, comparado ao encontrado nos 

estudos de Anatomia Patológica de casos com SARS Cov-1. Isso 

nos permitiu compreender melhor os estágios fisiopatológicos da 

infecção por SARS Cov.

2, estabelecendo um Plano Terapêutico com 3 linhas principais de 

ação (Tabela 1). 

Tabela 1. PLANO TERAPÊUTICO PARA COVID-19 

LINHAS DE AÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO 

1) REDUZIR CARGA E REPLICAÇÃO VIRAL 1) REDUZIR CARGA E REPLICAÇÃO VIRAL 

2) REDUZIR A HIPERCOAGUBILIDADE E 2) REDUZIR A HIPERCOAGUBILIDADE E 

THROMBOFILIA. 

3) Reduzir a auto-imunidade e os senhores. 3) Reduzir a auto-imunidade e os senhores. 

A Primeira Linha de Ação Terapêutica do COVID19 visa reduzir a 

Carga Viral e a Replicação, sendo o tratamento precoce muito 

importante nesse nível. As evidências até o momento mencionam 

várias alternativas terapêuticas. Neste documento, trataremos da 

ivermectina, devido ao importante impacto estimado na redução 

da taxa de letalidade e à necessidade de ventilação mecânica 

(VM).
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ANTECEDENTES E SEGURANÇA DO USO DE IVERMECTINA

A ivermectina é um antiparasitário considerado pela OMS como 

um medicamento essencial, aprovado pelo FDA dos EUA, e um medicamento essencial, aprovado pelo FDA dos EUA, e 

amplamente utilizado em humanos em todo o mundo por quase 

40 anos. Até 2008, quase 2.000 milhões de comprimidos haviam 

sido administrados a mais de 68 milhões de pessoas na África, 

América Latina e Iêmen, com os quais a Oncocercose foi 

erradicada e considerada pela OMS em 2009 como um triunfo da 

humanidade. em face da adversidade. Portanto, é um 

medicamento amplamente conhecido para uso em seres 

humanos, não é um medicamento experimental, é isento de 

patentes, está facilmente disponível, tem alta segurança, é muito 

bem tolerado na dose habitual de 200 mcg. por quilo de peso, e 

nenhum efeito colateral relevante foi relatado, mesmo quando 

administrado em doses que dobram as usuais (1,2,3). Em suma, 

temos que é um f Esse fármaco já é bastante experiente em seu temos que é um f Esse fármaco já é bastante experiente em seu 

uso, e a toxicidade não foi relatada nos milhões de tratamentos 

realizados e pode ser administrada com segurança mesmo em 

doses bem acima das regulares (1-6). 

ATIVIDADE ANTIVIRAL DE IVERMECTINA 

Vários estudos mostram que a ivermectina possui uma atividade 

antiviral de amplo espectro, e foi encontrado in vitro como um 

efeito contra a dengue (7,8) e o HIV1 (8). De acordo com estudos 

publicados, a ivermectina pode dissociar o heterodímero IMPα / β1 

pré-formado, responsável pelo transporte nuclear de cargas de 

proteínas virais (8). O transporte nuclear de proteínas virais é 

essencial para o ciclo de replicação e a inibição da resposta 

antiviral do hospedeiro, portanto, atuar no processo de transporte 

nuclear pode ser uma abordagem terapêutica viável contra os 

vírus RNA (8,10,11 )

REDUÇÃO DA REPLICAÇÃO VIRAL DA SARS COV-2 COM 

IVERMECTINA

O primeiro estudo sobre o efeito da ivermectina no COVID-19 foi 

conduzido por Kylie Wagstaff, do Biomedicine Discovery Institute 

(BDI) de o 

Universidade Monash em Melbourne, Austrália (12). Este estudo 

está disponível a partir de 3 de abril de 2020 na revista Antiviral 

Research. Foi realizado in vitro em culturas de células. 

Verificou-se que o RNA viral foi reduzido em 93% após 24 horas e 

em 99,8% após 48 horas com uma dose única de 5 mM de 

Ivermectina administrada 2 horas após a infecção por 

SARS-CoV-2. Isso equivale a aproximadamente uma redução de 

5.000 vezes no RNA do coronavírus em 48 horas. Às 72 horas, 

não foram observadas reduções adicionais. A IC50 do tratamento 

com Ivermectina foi determinada como sendo ~ 2mM nessas 

condições e a

Os autores relataram que não foi observada toxicidade em 

nenhuma das concentrações avaliadas. Os autores Eles afirmam nenhuma das concentrações avaliadas. Os autores Eles afirmam 

que ele pode ser amplamente utilizado para tratar populações 

afetadas, já que a ivermectina já foi aprovada pelo FDA para uso 

humano. 

O PRIMEIRO ESTUDO PUBLICADO DO USO DA 

IVERMECTINA NO COVID-19 INCLUI 704 CASOS NO MUNDO 

INTEIRO 

O primeiro estudo publicado sobre o uso da ivermectina em 

pacientes com COVID-19 é intitulado: "Utilidade da ivermectina na 

doença de COVID-19" (14,15), foi disponibilizado on-line desde 19 

de abril de 2020 no site da conhecida revista internacional Antiviral 

Research. Este é um estudo observacional internacional, 

multicêntrico que utiliza dados coletados prospectivamente de 

pacientes diagnosticados com COVID-19 entre 1º de janeiro e 31 

de março de

2020. 

Utilizamos um banco de dados internacional, não identificado e 

com várias agências de resultados de assistência médica que 

atende aos requisitos da FDA para os dados coletados. Os 

pacientes correspondem a pacientes hospitalizados com 

diagnóstico de COVID-19 confirmado por teste laboratorial de 

PCR.

Obtendo participantes de 169 hospitais em todo o mundo, o 

estudo inclui um grande número de pacientes com COVID-19 

tratados com Ivermectina: 704 e seus correspondentes 704 

controles. Dos 704 tratados com Ivermectina, 64,1% eram de 

hospitais da América do Norte, 17,0% da Europa, 8,7% da Ásia,

5,1% da África, 5,0% da América do Sul e 0,1% da Austrália. Para 

obter os 704 controles, o

68.230 pacientes hospitalizados que não foram tratados com 

Ivermectina. O pareamento foi realizado para combinar idade, 

sexo, raça ou etnia, comorbidades e um escore de gravidade da 

doença (SOFA). A idade média foi

53,7 anos (+/- 17 anos). 

O paciente médio com Ivermectina recebido foi de 150 mcg / kg 

em uma dose. 

Os resultados do estudo indicam que, naqueles que necessitaram de 

VM, a taxa de mortalidade de casos foi significativamente menor em 

pacientes no grupo Ivermectina (7,3% vs. 21,3%) e a taxa de 

mortalidade geral de casos foi menor no grupo com Ivermectina (1,4 

vs. 8,5%, p <0,0001). vs. 8,5%, p <0,0001). 

Os resultados deste primeiro estudo são muito significativos em 

termos de redução da Taxa de mortalidade de casos, 6,1 vezes termos de redução da Taxa de mortalidade de casos, 6,1 vezes 

menor em comparação aos pacientes que não usaram Ivermectina 

(1,4 vs. 8,5%), isto é em termos de letalidade geral. Na análise da 

taxa de mortalidade de casos apenas daqueles que necessitaram de 

VM, a mortalidade de casos diminuiu 2,9 vezes (7,3% vs. 21,3%), o 

que também é significativo, apesar de ser
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um estágio avançado da doença. Também deve-se ter em mente 

que esses resultados foram obtidos com uma dose média de 150 

mcg / kg, abaixo da dose usual de 200 mcg / kg.

RELATÓRIO DE 247 CASOS COM COVID-19 TRATADOS COM 

IVERMECTINA POR UM PNEUMOLOGISTA MÉDICO NA REP. 

DOMINICANO

O pneumologista da República Dominicana, Johnny Tavárez 

Capelão da cidade de Puerto Plata, que tem quase 30 anos de 

experiência profissional, desde 18 de abril de 2020, deu 

entrevistas à mídia afirmando que estava usando com sucesso o 

Ivermectina no tratamento de pacientes com COVID-19 (15,16). 

Ele explicou que o tratamento realizado consiste em administrar 2 

comprimidos de 6 mg (12 mg de ivermectina) por dia durante 2 

dias (isso é equivalente a uma dose por dia entre 150 a 200 mcg 

por quilo). E naqueles com mais de 80 quilos, a dose administrada 

é de 3 comprimidos de 6 mg (18 mg) por dia, durante 2 dias (isso 

equivale a uma dose por dia entre 150 a 225 mcg por quilo) (16).

O médico observa que a ivermectina administrada desde as 

primeiras fases da doença é muito eficaz e os resultados são 

muito bons; na maioria dos casos, antes das 24 horas, eles 

estavam sem sintomas. Ele também comentou que mesmo casos 

com mais de 50% de envolvimento pulmonar responderam muito 

bem ao tratamento. Nenhum dos pacientes tratados teve 

complicações. Como não manifestou nenhum caso fatal, estaria 

obtendo uma taxa de mortalidade de 0%. Os efeitos colaterais 

foram mínimos, os mais frequentes foram náusea e desconforto 

gástrico, e um paciente teve urticária.

O médico indica que 247 pacientes estão sendo tratados com 

Ivermectina em 28 de abril de 2020 (17), todos com resultados 

favoráveis. Dos 247 casos, mais de 100 receberam apenas 

Ivermectina e, nos demais, receberam inicialmente 

hidroxicloroquina, o que indica que eles foram descontinuados 

porque o medicamento foi esgotado na cidade e esse também foi 

um dos motivos para começar com Ivermectina. Atualmente, eles 

estão realizando uma pesquisa de informações para um estudo 

retrospectivo. No acompanhamento dos casos tratados, nenhum 

retornou complicado e eles são aparentemente saudáveis.

DESENVOLVER ESTUDOS 

O site Clinicaltrials.gov (18) é um banco de dados de estudos 

clínicos. A partir de 30.04.20, existem 4 estudos que incluem a 

ivermectina na esperança de recrutar pacientes. O primeiro é um 

estudo duplo-cego que combina hidroxicloroquina com ivermectina, 

o segundo e terceiro combinam nitazoxamida com ivermectina e o 

quarto é um estudo da vida real36 testando vários medicamentos 

contra o COVID-19.

No nível local, foi elaborado um Protocolo de Pesquisa para realizar um estudo para 

avaliar a eficácia e segurança da Ivermectina contra a hidroxicloroquina como 

tratamento de primeira linha em pacientes com infecção por COVID-19. Refere-se que o 

estudo seria realizado no Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud (19). 

Em relação às doses a serem utilizadas neste estudo, para os casos leves, consideram 

uma dose única de 300 mcg por kg de peso com o estômago vazio e para os moderados 

2 doses de 300 mcg por kg de peso com o estômago vazio a cada 24 horas. Por outro 

lado, no site de um meio de comunicação na Argentina, é publicada a notícia 

"Pesquisadores promovem certos medicamentos para o tratamento do COVID 19" (20), 

Seu conteúdo mostra o estudo a ser realizado em um hospital na Argentina por um 

grupo de médicos. Em seu esquema, para casos moderados, a dose estabelecida é de 

24 mg ou 400 mcg por quilograma administrada por via oral, em 1 dose. Para casos 

graves, a indicação é dar 24 mg. via sonda nasogástrica. Restante dose de 200 mcg por 

quilo para casos leves. Finalmente, a empresa de biotecnologia MedinCell está 

trabalhando em uma versão injetável de ação prolongada da ivermectina para uso 

contra a malária. Eles apontam que é um medicamento conhecido, utilizado há muito 

tempo e com poucos efeitos indesejáveis. Agora é do interesse da empresa investigar 

sua eficácia potencial contra o SARS CoV-2 (21). a dose estabelecida é de 24 mg ou 

400 mcg por quilograma administrada por via oral, em 1 dose. Para casos graves, a 

indicação é dar 24 mg. via sonda nasogástrica. Restante dose de 200 mcg por quilo 

para casos leves. Finalmente, a empresa de biotecnologia MedinCell está trabalhando 

em uma versão injetável de ação prolongada da ivermectina para uso contra a malária. 

Eles ressaltam que é um medicamento conhecido, utilizado há muito tempo e com 

poucos efeitos indesejáveis. Agora é do interesse da empresa investigar sua eficácia 

potencial contra o SARS CoV-2 (21). a dose estabelecida é de 24 mg ou 400 mcg por 

quilograma administrada por via oral, em 1 dose. Para casos graves, a indicação é dar 

24 mg. via sonda nasogástrica. Restante dose de 200 mcg por quilo para casos leves. 

Por fim, a empresa de biotecnologia MedinCell está trabalhando em uma versão 

injetável de ação prolongada da ivermectina para uso contra a malária. Eles ressaltam 

que é um medicamento conhecido, utilizado há muito tempo e com poucos efeitos indesejáveis. Agora é do interesse da empresa investigar sua eficácia potencial contra o SARS CoV-2 (21). A empresa de biotecnologia MedinCell vem trabalhando em uma versão injetável de ação prolongada da ivermectina para uso contra a malária. Eles ressaltam que é um medicamento conhecido, utilizado há muito tempo e com poucos efeitos indesejáveis. Agora é do interesse da empresa investigar sua eficácia potencial contra o SARS CoV-2 (21). A empresa de biotecnologia MedinCell vem trabalhando em uma versão injetável de ação prolongada da ivermectina para uso contra a malária. Eles ressaltam que é um medicamento conhecido, utilizado há muito tempo e com poucos efeitos indesejáveis. Agora é do interesse da empresa investigar sua eficácia potencial contra o SARS CoV-2 (21).

PREPARAÇÃO DE UM PRIMEIRO REGIME DE TRATAMENTO 

DE IVERMECTINA 

Localmente, na cidade de Lima, alguns médicos começaram a 

administrar Ivermectina individualmente a partir de meados de 

abril de 2020. Com base nos estudos e experiências 

mencionados, um grupo de médicos se formou na Promoção 83 

da Faculdade de Medicina de San Fernando da UNMSM, todos 

com mais de 27 anos de experiência profissional, revisamos a 

segurança do uso de Ivermectina. Foi acordado que nenhum 

efeito adverso importante foi relatado e que estes são raros e 

leves. A presença de dor de estômago ou dor, tontura, náusea, 

visão turva, diarréia e diminuição do apetite são relatadas com 

mais frequência. Um primeiro esquema de tratamento com 

ivermectina para COVID-19 foi então preparado (ver Tabela 2).

Este Esquema foi incluído em uma tabela mais ampla que 

descreve o PLANO TERAPÊUTICO E TERAPIAS POTENCIAIS 

PARA COVID-19, que foi disseminado tanto no grupo de 

graduados em Medicina da UNMSM quanto fora do grupo. Com 

base na experiência com os casos em tratamento e com maior 

segurança no uso da ivermectina, foi atualizada a Tabela do 

PLANO TERAPÊUTICO, que foi compartilhada de forma desin-



Dr. Gustavo Aguirre Chang Dr. Gustavo Aguirre Chang Médico formado pela UNMSM. Peru.

4 

Teresada com muitos mais médicos, aqui está incluído o esquema 

de tratamento com ivermectina. Até o momento, vários MINSA, 

EsSalud e hospitais privados e estabelecimentos de saúde no 

país, assim como médicos em sua prática individual, começaram 

a usar a Ivermectina na primeira linha de ação terapêutica contra 

o COVID-19.

Tabela 2. PRIMEIRO ESQUEMA DE TRATAMENTO ELABORADO 

DE IVERMECTINA PARA COVID-19 

(versão em 04-22-20) 

IVERMECTINA PARA COVID-19 

Apresentação: Frasco de 6 mg / ml. 

Dosagem geral: 1 gota por quilo de peso. Dosagem geral: 1 gota por quilo de peso. 

1 vez por dia durante 2 dias. 

Apresentação: Comprimidos de 6 mg. 

Dose adulta: 2 abas. diariamente por 2 dias.

Se pesar entre 80 e 110 kg: dê 3 abas. diariamente x 2 dias. Se pesar 

mais de 110 kg: dê 4 abas. diariamente x 2 dias. Não o tome junto com 

Sucos (isso reduz seu efeito), é melhor tomá-lo sozinho e depois tome 

um copo de água. Não o tome junto com a comida, pelo menos 2 horas 

depois da comida (antes e depois).

Em caso de história de gastrite, desconforto gástrico, náusea ou 

qualquer outro motivo de maior intolerância oral, administre a dose 

dividida em 2 partes com uma diferença de 3 horas, para reduzir os 

efeitos colaterais (mais frequentemente gastrointestinais) que 

podem causar. Nos casos graves e críticos, nos quais a carga viral 

é maior e persistente, caso quase não haja melhora após a 2ª dose, 

recomenda-se administrar doses diárias adicionais até que não haja 

sintomas e sinais evidentes de doença pulmonar , como dispnéia, 

radiografia ou ultra-som patológico.

Em nosso país, a apresentação mais disponível é em frascos de 6mg / 

ml. Esta apresentação indica que 30 gotas são equivalentes a 1 

mililitro, o que é uma diferença com a equivalência entre 20 gotas e 1 

mililitro que geralmente é tratada com outros medicamentos que são 

administrados em gotas.

Cada gota contém 200 mcg e 30 gotas equivalem a 6 mg de 

ivermectina. É importante ter essas equivalências claras, para não 

dar doses mais baixas ou mais altas do que as indicadas no 

Esquema.

Outra situação a ser levada em consideração é que, embora de acordo 

com o indicado na garrafa, ele deva produzir 150 gotas no total, na 

prática o rendimento deve estar entre 130 a 150 gotas. 

Ao não produzir mais de 150 gotas, se o paciente pesar mais de 74 

kg, com 1 frasco não será suficiente para completar a 2ª dose, mas 

se for um caso Leve ou Moderado sem Fatores de Risco e cuja 

evolução não é desfavorável, é muito provável que, com a 1ª dose, 

a melhora seja significativa; portanto, a 2ª dose pode ser menor em 

número de gotas do que a 1ª dose (o que resta da garrafa).

É importante saber que o suco de laranja foi identificado para 

diminuir a biodisponibilidade oral da ivermectina (22). Portanto, 

não deve ser administrado com suco de laranja ou de outras 

frutas, pois contêm componentes que são inibidores de certos 

transportadores de ivermectina e reduzem seu efeito. O paciente e 

a família devem ser instruídos a não tomar antipiréticos ou 

anti-inflamatórios (paracetamol ou AINEs), pois ocultam a 

evolução da doença e não permitem uma boa avaliação da 

resposta ao tratamento. As interações medicamentosas com 

barbitúricos, benzodiazepínicos e valproato de sódio são 

mencionadas na literatura médica, observando que a associação 

com intensificadores de atividade do GABA não é recomendada. 

O álcool aumenta a concentração plasmática de ivermectina.

CLASSIFICAÇÃO DE CASOS PARA TRATAMENTO DE 

IVERMECTINA 

Para indicar as doses do tratamento com ivermectina, o caso deve 

primeiro ser classificado de acordo com a sua gravidade e a 

presença ou não de fatores de risco. Com esta informação, o

tratamento. 

Posteriormente, de acordo com a resposta ao tratamento, é 

decidido como continuar com ele. Classificação de acordo com a 

gravidade A primeira classificação a ser feita é de acordo com a 

gravidade do caso, de forma prática, lidamos com os seguintes 

tipos de casos, do mínimo ao mais grave:

a) Assintomático (ou com sintomas muito leves e não a) Assintomático (ou com sintomas muito leves e não 

Respiratório). 

b) Suave. 

c) Moderado. 

d) Grave. 

e) Crítico. 

Casos assintomáticos ou com sintomas muito leves e não 

respiratórios não justificam o tratamento com ivermectina, nem casos 

leves que não apresentem fatores de risco. Para evitar a 

indisponibilidade do medicamento, sempre que possível, seu uso 

deve ser reservado para casos moderados, graves e críticos. Para 

determinar que um caso é Leve, o importante é corroborar que não 

apresenta dispnéia, sintomas ou sinais de envolvimento pulmonar.

Casos moderados que já apresentam dispnéia ou dificuldade 

respiratória, mas com esforço (ao subir escadas, caminhar, tomar 

banho) e apresentam um aumento na frequência respiratória, 

geralmente superior a 22. Nos casos graves, a presença de 

infecção respiratória aguda com comprometimento pulmonar 

bilateral, a dispnéia é quase constante ou ocorre quando se realiza 

atividades com pouco esforço, quando fala ou se alimenta. Eles 

podem apresentar sinais clínicos de fadiga muscular, como flutter 

nasal, uso acessório de músculo (tração), desequilíbrio 

torácico-abdominal.
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Casos críticos são pacientes que se qualificam para atendimento 

em UTI com ventilação mecânica (VM). A carga viral em casos 

graves foi 60 vezes maior do que em casos leves. Casos graves, 

além da maior carga viral, têm um período mais longo de 

eliminação do vírus. Fatores de risco: dois dos principais fatores 

de risco são a idade avançada e o sexo masculino. E as 

comorbidades mais frequentes e importantes são: Hipertensão 

Arterial, Diabetes, Obesidade, Doenças Coronarianas, Doenças 

Cerebrovasculares, Asma, Doença Pulmonar Crônica, Doença 

Tromboembólica, Cirurgia Principal Recente, Insuficiência Renal, 

entre outros.

RESPOSTA AO TRATAMENTO E NÍVEL ESTIMADO DE CARGA 

VIRAL 

No dia seguinte ao início do tratamento, a resposta ao tratamento 

com Ivermectina deve ser avaliada e, de acordo com isso, é 

estabelecido se serão necessárias doses adicionais ou se a dose de 

corticosteróides, heparina de baixo peso molecular é adicionada ou 

aumentada (HBPM), antibióticos ou outros medicamentos. Com 

base na resposta ao tratamento, pode-se estimar a carga viral. Se a 

resposta for dada em 12 horas e com resolução de todos os 

sintomas, estima-se que a carga viral tenha sido baixa.

RELATO DE CASO COM COVID-19 TRATADO COM 

IVERMECTINA NO PERU

Quanto aos casos tratados pelo nosso grupo de médicos 

graduados na Faculdade de Medicina de San Fernando da 

UNMSM, até o momento existem 36. Abaixo, 7 dos casos tratados 

são descritos: 

Caso 1 : Relatado pelo Dr. Gustavo Aguirre Chang. Homem de 86 Caso 1 : Relatado pelo Dr. Gustavo Aguirre Chang. Homem de 86 

anos, que mora muito perto do Hospital Angamos em Miraflores, 

Lima, com febre de oito dias entre 38 e 39 ° C, com diagnóstico 

controlado de diabetes e hipertensão. ele não apresentou dispnéia 

ao esforço. Ele ficava em casa naqueles dias tomando 

Paracetamol por febre e gargalhando 2 a 3 vezes por dia. Pesa 74 

kg. Foi indicado suspender os antipiréticos para não mascarar a 

resposta ao tratamento.

No 8º dia do início dos sintomas, ele tomou uma 1ª dose de 70 

gotas às 16h e Dexametasona 1 guia. das 16h às 18h. Às 19h, ele 

apresentava moletom. Às 19h30, ele não tinha mais febre e não a 

apresentou mais tarde. Às 23 horas do mesmo dia, ele voltou a 

suar.

No dia seguinte, ele acordou sem desconforto e sem febre. Às 9h, 

ela tomou a 2ª dose, apenas 64 gotas, o que restava da garrafa. 

Às 11h30, ele telefonou, dizendo que já se sentia curado. No 

controle no dia seguinte, ele não relatou sintomas.

Este paciente é classificado como: a) Caso leve com fatores de 

risco eb) Com resposta muito rápida ao tratamento (3,5 horas) / 

carga viral baixa. Gargarejo

Realizadas três vezes ao dia ajudaram a diminuir a carga viral, e isso 

possibilitou uma resposta muito rápida na redução da febre e do 

desconforto geral. 

Caso 2 : Relatado pelo Dr. George Bernui Velarde. Mulher de 62 Caso 2 : Relatado pelo Dr. George Bernui Velarde. Mulher de 62 

anos, com TH e Ca em tratamento, com 3 dias de dor de garganta 

e dor de cabeça que se torna intensa a partir do 2º dia. No terceiro 

dia, os sintomas aumentam e tossem, mialgias e dispnéia aos 

esforços e ao falar são adicionados (o médico a ouve com dispnéia 

ao se comunicar com ela). Ele não relatou febre, entende-se que 

era porque ele estava tomando 1gr. Paracetamol para dor de 

cabeça intensa. Pesa 65Kg. Inicie a 1ª dose de Ivermectina 

naquele 3º dia às 16h (60 gotas). No dia seguinte, às 9h, tome a 2ª 

dose (55 gotas) e adicione 4mg de Dexametasona. por 2 dias. 

Apresenta melhora clínica progressiva. Após 2 dias de tomar a 2ª 

dose (6º dia desde o início dos sintomas), apenas dor de cabeça 

leve e mialgia são relatadas, não há mais dispnéia. No sétimo dia, 

refere-se a uma sensação de bem-estar de 8 em uma escala de 1 

a 10.

O caso é avaliado com o Dr. Gustavo Aguirre, o paciente é 

classificado como: a) Caso moderado (devido à dispnéia ao falar) 

com fatores de risco eb) Com 70% de resposta em 2 dias e total 

em 7 dias / carga média Viral. 

Caso 3 : Reportado pela Dra. Ruth Araníbar Rivero e Dra. Martín Caso 3 : Reportado pela Dra. Ruth Araníbar Rivero e Dra. Martín 

Santos Reyes. 

Homem de 60 anos com diabetes controlado. A doença começou 

com afonia, uma leve sensação de desconforto na faringe, leve 

congestão nasal. Ele engarrafou água com limão e sal, foi a uma 

farmácia onde lhe foi prescrito um antibiótico com o qual melhorou, 

pois não sofria mais de rouquidão. No sexto dia após o início dos 

sintomas, ele começou a apresentar dor nas costas que se 

intensificava progressivamente e apresentava mal-estar geral. A 

partir do 9º dia após o início dos sintomas, ele apresenta sudorese 

noturna (incomum para ele), a temperatura não era medida nesses 

dias. Quando ele não melhorou, no 13º dia da manhã, foi à clínica 

em SJL e afirmou que, ao entrar na clínica, tinha uma sensação de 

falta de ar intensa, eles fizeram o teste rápido para COVID-19, que 

saiu positivo, realizaram tomografia de pulmão qual

relatar o 

Diagnóstico de Pneumonia Atípica COVID-19 vs Influenza, eles 

indicam Azitromicina de 500mg por 5 dias e Paracetamol, afirma 

que disseram a ele que a saturação de oxigênio era boa. Em 

casa, sentiu-se cansado, na noite do 13º dia, teve febre com 38,5 

° C axilar, glicose 130 (ele não havia tomado o remédio pela 

manhã devido à correria). O Dr. Araníbar apresenta o caso ao Dr. 

Martin Santos e decide-se iniciar o tratamento com Ivermectina. 

Ela pesa 78Kg, no 14º dia às 14h toma a 1ª dose de 78 gotas, 

sem alimentos 2 horas antes ou depois, além de ser indicada para 

2 doses de Dexametasona de 4 mg. VO e continue com a 

Azitromicina.
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Às 20h do mesmo dia, já não estava com febre e quase sem desconforto, 

na comunicação telefônica por volta das 22h, não apresentava tosse ou 

dispnéia. 

No dia seguinte (15º dia), ele afirmou que após vários dias dormia 

continuamente das 12h às 5h, não tinha mais febre ou tosse, 

levantava-se para limpar e arrumar um pouco o quarto, não se 

sentia cansado, pedia permissão. para tomar banho, é bom. Às 

11h00, tome a 2ª dose de Ivermectina para finalizar o tratamento.

Revendo, temos que esse paciente é classificado como: 

a) Caso moderado (por apresentar dispneia) com fatores de risco eb) 

com rápida Resposta ao tratamento (6 horas) / carga viral leve a com rápida Resposta ao tratamento (6 horas) / carga viral leve a 

moderada. O gargarejo que ele executou o ajudou a diminuir sua 

carga viral, o que, por sua vez, possibilitou uma resposta rápida na 

redução da febre e de outros sintomas.

Caso 4 : Relatada pelo Dr. Fernando Zarzosa Salcedo, 70 anos, Caso 4 : Relatada pelo Dr. Fernando Zarzosa Salcedo, 70 anos, 

mulher com diagnóstico de bronquiectasia leve, inicia sintomas 

com febre e desconforto geral, após 6 dias de dispneia, dor no 

peito e febre alta são adicionadas à noite, 

No 8º dia do início dos sintomas, tome a 1ª dose, 80 gotas, e no dia 

seguinte tome a 2ª dose de 65 gotas (alcançada a partir do frasco). 

Depois de tomar a 2ª dose, a febre diminuiu, a dispnéia persiste, 

mas melhorou. Ele diz que se sente melhor.

No décimo dia, a temperatura é de 38 ° C e algum desconforto 

geral. 

O caso é avaliado com o Dr. Gustavo Aguirre, classificado como: 

a) Caso moderado a grave com fatores de risco eb) Com 70% de 

resposta em 2 dias / Carga Viral Alta e Persistência. São 

indicadas 2 doses adicionais de ivermectina.

Caso 5 : Relatado pelo Dr. Miguel Zapata Rojas. Homem de 60 anos Caso 5 : Relatado pelo Dr. Miguel Zapata Rojas. Homem de 60 anos 

de idade, com obesidade, Peso: 86 Kg., Com 5 dias de febre entre 38 

a 39 ° C, com tosse, dor de garganta, começa a apresentar dispnéia 

no quinto dia que aumenta progressivamente. É

levou a o 

Emergência de um hospital nacional, onde é admitido com 

diagnóstico de pneumonia e insuficiência respiratória aguda 

COVID-19, ele recebe oxigênio. Na admissão, ele toma a 1ª dose 

de 80 gotas de Ivermectina. Às 7 horas, foi realizada tomografia 

mostrando infiltrados pulmonares bilaterais. Teste de PCR positivo 

confirmado. Possui análise de 04.24.20 = Dimer D 1.12, DHL: 521, 

PCR: 362, HB: 11.8, PLAQ:

349, LEUC: 17.020 (EOS: 0%, LIF: 10%, ABAST. 0%). 

E a partir de 04.28.20 = D-dímero 0,62, DHL: 482, PCR: 

186, HB: 11,8, PLAQ: 413, LEUC: 9.850 (ABAST, 0%). Ferritina; 

1.650, FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 No dia seguinte à sua admissão 

no Hospital (6º dia desde o início dos sintomas), ele recebeu a 2ª 

dose pela manhã, composta por 70 gotas (o que restava da garrafa). 

Apresenta melhora clínica progressiva, reduzindo significativamente a 

dispnéia e não necessitando mais de oxigênio

após 2 dias da partida. Mas nos dias 9 e 10 do início dos 

sintomas, ele apresentou episódios de dispnéia com diminuição 

da saturação de oxigênio para 92 a 94% e em uma ocasião após 

o esforço atingir 84%.

O caso é avaliado com o Dr. Gustavo Aguirre, sendo classificado 

como: a) Caso grave com fatores de risco eb) Com 70% de 

resposta em 2 dias e 75% em 9 dias / Carga e persistência alta 

viral, com melhora no primeiro dias após 2 doses de ivermectina, 

mas sem resolução dos sintomas. São indicadas 2 doses 

adicionais de ivermectina, para encerrar a suposta carga viral 

persistente. São indicadas a terceira e a quarta doses de 129 

gotas, ou seja, 300 mcg / kg, recomendando tomá-lo em 2 partes. 

Após a 4ª dose, ele apresenta melhora clínica, sua saturação de 

O2 está entre 92% e 94% e o paciente manifesta-se bem.

Caso 6 : Relatado pelo Dr. Manuel Yui Cerna. Homem de 83 anos, Caso 6 : Relatado pelo Dr. Manuel Yui Cerna. Homem de 83 anos, 

com diagnóstico de adenoma de próstata com tratamento cirúrgico 

adiado pelo estado de emergência. Ele se refere a apresentar 

febre, tosse e mal-estar geral por 7 dias. Ele foi a um médico 

particular no 3º dia de início dos sintomas e recebeu penicilina x 3 

dias; piora e a dispnéia é adicionada a partir do 6º dia. No sétimo 

dia, ele vai ao Hospital de VES (distrito onde mora), e eles dizem 

que, devido ao seu péssimo estado, ele deve ir ao Hospital 

Nacional, a família relata que prefere não levá-lo ao Hospital 

Nacional. O membro da família se comunica com o Dr. Yui, que 

indica começar com Ivermectina. Como pesa 70 kg, todas as 

doses que lhe foram dadas foram 70 gotas. Por decisão do 

paciente e de seus familiares, eles decidem tentar realizar o 

tratamento em casa. Tome a 1ª dose no 7º dia às 21:00. A 

segunda dose é tomada no dia seguinte às 10h (8º dia após o 

início dos sintomas) e à tarde a febre para e a dispnéia é reduzida.

No dia seguinte, 9º dia, foi realizada radiografia de tórax, 

mostrando infiltrado pulmonar bilateral com envolvimento de cerca 

de 35% dos campos pulmonares.

O caso é analisado com o Dr. Gustavo Aguirre, classificado como: 

a) Caso Grave a Crítico com Fatores de Risco eb) Com 70% de 

Resposta em 2 dias e 80% em 4 dias / Alta Carga Viral e 

persistente, e que respondeu ao tratamento com Ivermectina, não 

tem mais febre, mas a dispnéia e o envolvimento pulmonar 

evidenciados pela radiografia são mantidos. A Família pede para 

continuar com o gerenciamento do domicílio, mas explica-se que 

ele deve estar sob a modalidade de Hospitalização Domiciliar, ou 

seja, com fornecimento de oxigênio e com controles médicos mais 

frequentes. Conclui-se que, para reduzir o comprometimento 

pulmonar e a Carga Viral, serão necessárias pelo menos mais 2 

doses, também são indicados Corticoides e Azitromicina. No 11º 

dia, após a 4ª dose, ela ainda apresentava dispnéia e eles 

relataram um pouco de diarréia.



Dr. Gustavo Aguirre Chang Dr. Gustavo Aguirre Chang Médico formado pela UNMSM. Peru.

7 

entre 90 a 92% sem oxigênio e com oxigênio medicinal sobe para 

98%. É aplicada a 1ª ampola de Enoxaparina, contínua com dose 

de 50mg de Prednisona PO e gargarejo. Tome a 5ª dose de 

Ivermectina; são indicadas 100 gotas em vez de 70 (300 mcg / 

kg); é indicado tomá-lo em duas partes, por relatar que você teve 

diarréia durante o dia e reduzir os efeitos adversos. Eles relatam 

que 8 pessoas vivem em casa, são instruídas a ventilar e 

desinfetar os ambientes domésticos. Espera-se radiografia de 

controle. Após a 5ª dose, a saturação de oxigênio aumenta para 

93 a 94%.

Neste caso, até o momento, é o único em que é necessário 

administrar 5 doses, entende-se a gravidade que a doença atingiu 

ao não receber tratamento específico e para a qual foi indicado que 

fosse ao Hospital Nacional para ser admitido. Após a 2ª dose, a 

febre cessou, mas a dispnéia permaneceu. Presume-se que exija 

mais dias de Ivermectina para reduzir a carga viral alta e que 

observamos persistir por mais alguns dias em casos graves e 

críticos.

Caso 7 : Reportado pelo Dr. Eduardo A. Castillo Saavedra. Caso 7 : Reportado pelo Dr. Eduardo A. Castillo Saavedra. 

Um paciente de 58 anos de idade começou a doença em 13 de abril com 

desconforto geral, dor no corpo predominantemente de grandes articulações. 

Dia 2: febre é adicionada em picos de 38,4 a 39,6 ° C, dia 3 é 

adicionada diarreia, início do isolamento, tratamento com Paracetamol 

4 gr. diariamente e hidratação sob demanda. Dia 4: Náusea é 

adicionada.

Dia 5: Diarréia está associada a tenesmo, 2 vômitos, febre se 

torna mais frequente. É adicionada tosse seca

Dia 6: dor súbita no peito ao amanhecer. Nasce com FR: 30-32 

rpm e saturação de 92%; é levado ao HNERM onde é realizado um 

Teste Rápido, que sai Não reativo. A cobertura é iniciada com 

Azitromicina 500mg / d, e eles o encaminham para casa com 

tratamento ambulatorial.

Dia 7: tome Azitromicina 2ª dose, continuada com paracetamol, 

aumenta a dificuldade respiratória com pequenos esforços 

(escovar os dentes). Crackles aparecem na base esquerda.

Dia 8: Terceira dose de azitromicina, a dispnéia é maior até o repouso. 

São adicionadas execuções, saturação de O2 (SatO2): 89%, crackles 

são adicionados na base direita. Os picos febris cedem; a diarréia e o 

vômito persistem (2 oportunidades). Ele é levado para o Hospital 

Nacional, o resultado do seu Teste Molecular (PCR) é positivo e passa 

para a observação de emergência com o diagnóstico de pneumonia. 

Inicia-se oxigenoterapia com fiO2 de baixo fluxo: 40% por CBN.

Dia 9: A família, por iniciativa própria, administra Ivermectina 90 gotas (o 

segundo frasco permanece no bolso do paciente com a indicação de 

tomá-lo após 24 horas, mas não é seguido). Em observação de 

emergência, eles iniciam a hidroxicloroquina,

Enoxaparina, contínuo com 

Azitromicina e passa Venturi para FiO2 100% 

Dia 10: AGA: gradiente de oxigênio alveolar-arterial: PaO2 / FiO2 

(PaFiO2): 308, SatO2 95% com máscara de Venturi no Fio 100%. 

Vá para a Prioridade II no CELIM. Os resultados laboratoriais são 

recebidos: LDH: 680, Ferritina em 1993, Linfopenia 645. A TC 

mostrou um CORADS 6.

Dia 13 (26 de abril): à noite, a Família administra a 2ª Dose de 

Ivermectina, fornecendo todo o conteúdo de 1 frasco equivalente a 

30mg (150 gotas). Dia 14: O PaFi cai para 211, a sedação com 

Haloperidol é decidida e a pronação começa. Dia 15: SatO2 é 100% 

com MV, vai para CBN 5 litros, começa a tolerar a ingestão de 

alimentos. O AGA mostra PaFiO2 aumentado.

Dia 16: Continue em pronação, com Sat02: 97%, vá para CBN com 4 

litros, comece a falar sem dispnéia. Dia 17: CBN baixo para 1 litro: com 

Sat02: 98% em repouso, você pode ir ao banheiro sem dessaturar, 

comer normalmente, comer toda a comida.

Dia 18: Controles laboratoriais muito favoráveis. O Teste Rápido 

para COVID resulta em IgM e IgG Positivas.

Dia 19: ele recebe alta do Hospital Nacional, recuperado. 

Além dos casos tratados pelo nosso grupo de médicos graduados 

na UNMSM, em entrevista por rádio (23), o cardiologista Walter 

Mogrovejo afirmou que tratou 12 pacientes com ivermectina, com 

resposta favorável em todos e não relatou nenhum caso letal em 

que recebeu tratamento. Ele afirmou que "nenhum paciente 

relatou que não foi benéfico" e que o uso de ivermectina é muito 

seguro. O médico relatou que, depois de receber a comunicação 

de três pacientes tratados com ivermectina pelo Dr. Gil Malca, ele 

começou sua própria experiência. Ele também afirmou que os 

médicos Antonio Camargo e Oliva também trataram com sucesso 

pacientes com ivermectina. Adicionando aqueles tratados pelos 

médicos mencionados, eles acrescentam 46 pacientes. 

Analisando os casos tratados localmente com Ivermectina, temos 

que datar que,

A porcentagem de pacientes que necessitaram entrar na UTI e / 

ou ventilação mecânica foi de 0%. Estatisticamente, o número de 

pacientes tratados é pequeno, mas é evidente que o uso de 

Ivermectina resulta em uma diminuição muito significativa na Taxa 

de Letalidade. Também devemos mencionar que foi observada 

uma falta progressiva do medicamento nas farmácias, o que se 

espera que continue ocorrendo na medida em que os resultados 

favoráveis de seu uso sejam divulgados.
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Quadro 3 

RISCO DE AVALIAÇÃO VS BENEFÍCIO DO USO DE 

IVERMECTINA 

Somando os casos relatados, até o momento 

1.000 casos tratados em todo o mundo (704 do estudo multicêntrico, 

247 na República Dominicana e pelo menos 82 casos no Peru). 

Como é um medicamento amplamente utilizado nos últimos 40 

anos, sem relatar casos significativos de toxicidade, são relatados 

apenas efeitos colaterais menores, o que confere segurança ao 

seu uso e tendo em vista a alta gravidade com que a doença pode 

progredir COVID -19, 

com ele consequente 

Exigência de VM e alta taxa de mortalidade que essa situação 

acarreta, justifica-se a inclusão de Ivermectina no Plano 

Terapêutico para COVID-19. 

DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO ESQUEMA DE 

TRATAMENTO DE IVERMECTINA 

Com base na experiência com os casos tratados, um novo 

esquema de tratamento com Ivermectina é preparado. 

Nos casos leves e moderados, a resposta ao tratamento foi 

observada com a dose média habitual de 200 mcg por Kg. De 

peso. 

Em casos leves, dentro de 8 horas após a 1ª dose, deve começar 

uma diminuição da febre, desconforto geral, dispnéia e quaisquer 

sintomas que o COVID-19 tenha apresentado antes de tomar. a 1ª 

dose de tratamento. Nesses casos, estima-se que a carga viral 

tenha sido baixa, observando que ajuda na redução da carga.

Gargarejo viral com sal durante a primeira semana de doença. 

Nos casos Moderado e Grave, a diminuição da febre, mal-estar 

geral e dispnéia ocorrem dentro de 12 a 48 horas. 

Caso a resposta seja apenas parcial após as 2 doses de 

Ivermectina, estima-se que a carga viral seja alta. Nos casos 

Grave e Crítico, observou-se uma melhora entre 65 e 85% em 48 

horas; em alguns casos, é necessário administrar mais doses por 

mais dias.

A tabela 3 apresenta o novo esquema terapêutico de acordo com 

o grau de gravidade e a resposta ao tratamento. 

Este novo esquema foi incluído na atualização mais recente da 

tabela mais ampla, na qual o PLANO TERAPÊUTICO E 

TERAPIAS POTENCIAIS PARA COVID-19 é descrito e é anexado 

como um anexo a este documento.

IMPACTO NA TAXA DE LETALIDADE E NECESSIDADE DA VM 

A partir da experiência dos casos tratados com ivermectina 

localmente e que receberam a 1ª dose de ivermectina, no máximo 

no 2º dia de hospitalização, nenhum evoluiu para a necessidade 

de VM ou morreu, o que indica que teria um grande impacto na a 

redução da taxa de letalidade e a exigência da VM de incorporar o 

uso de ivermectina a ser administrado em todos os casos leves e 

moderados, antes de evoluir para doença grave. Nos casos que já 

são apresentados como casos graves e críticos, da mesma 

maneira é necessário recorrer à indicação
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Ivermectina, uma vez que foi observado que existe uma relação 

direta entre a carga viral e a gravidade da doença, é altamente 

provável que a ivermectina, nesses casos avançados da doença, 

tenha um impacto significativo na taxa de letalidade . 

CONCLUSÃO 

Como praticamente não há risco no uso da ivermectina, 

recomenda-se formalizar sua inclusão na primeira linha de ação 

terapêutica do COVID-19, para reduzir a carga viral e a replicação. 

RECOMENDAÇÕES 

• Direcionar os processos logísticos para garantir o 

fornecimento de Ivermectina nos Estabelecimentos de Saúde 

do país, incluindo os de Primeiro Nível de Assistência, com o 

objetivo de facilitar o início do tratamento em casos leves com 

fatores de risco moderados e aqueles que são iniciar sintomas 

graves e antes de progredir para casos graves e críticos que 

requerem encaminhamento para hospitalização. 

• Para um melhor suprimento e distribuição de ivermectina em nível 

nacional, as compras a serem feitas devem incluir, de preferência, 

a apresentação em comprimidos, uma vez que estes têm um peso 

menor que os frascos, são mais fáceis de transportar e não são 

materiais frágeis como os de os frascos. 

• Recomenda-se a coordenação com as empresas e 

instituições farmacêuticas para garantir a continuidade do 

suprimento necessário para atender à demanda do país por 

este medicamento. 
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