
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 

Rua Assunção, 1100, José Bonifácio, Fortaleza/CE 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, com atuação na Defesa da Saúde Pública de 

Fortaleza, juntamente com o Caocidadania, pelos membros subscritores, vem por meio deste 

apresentar à população do Estado do Ceará, principalmente  aos usuários da rede 

privada/suplementar, que tenham indicação médica para tratamento de saúde pelos 

medicamentos Hidroxicloroquina/Cloroquina, as seguintes informações: 

 

1) Em razão da mudança realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Resolução 

de Diretoria Colegiada - RDC nº 351/2020, alterada pela RDC nº 354/2020) atualmente é 

exigido que os medicamentos Hidroxicloroquina/Cloroquina somente sejam vendidos para 

aqueles pacientes que apresentarem Receita de Controle Especial em duas vias, sendo 

obrigatória a retenção na farmácia ou drogaria da 1ª via da receita; 

 

2) Conforme informações obtidas, os fármacos Hidroxicloroquina/Cloroquina já estão 

disponíveis na rede privada, em algumas redes de farmácias do Estado, para aquisição por 

aqueles que tenham indicação médica para tratamento de saúde, nos casos com diagnósticos 

de Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, Artrite Reumatoide e outras doenças reumáticas; 

 

3) O paciente que, com indicação clínica, precisar adquirir os medicamentos 

Hidroxicloroquina/Cloroquina e não conseguir encontrar os fármacos em farmácias ou 

drogarias, deve entrar em contato com a APSEN pelo CAC - Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, por meio do telefone 0800 16 5678, pelo e-mail “infomed@apsen.com.br” ou 

pelo Chat-Online disponível em https://apsen.com.br/index.php?modulo=faleconosco ; 

 

4) Qualquer pessoa que tomar ciência de algum estabelecimento farmacêutico ou drogaria que 

esteja vendendo os medicamentos Hidroxicloroquina/Cloroquina sem Receita de Controle 

Especial pode informar ao Ministério Público do Estado do Ceará, encaminhando denúncia 

covid19.denuncia@mpce.mp.br, mencionando o nome e o endereço do estabelecimento, além 

da data e provável hora do ocorrido e, caso queira, poderá solicitar o anonimato; 

 

Por fim, registramos que o Ministério Público seguirá acompanhando as ações adotadas pelo 

Poder Público e pelas instituições farmacêuticas com a finalidade de resguardar o interesse 

público e o direito à saúde daqueles que necessitarem fazer uso dos fármacos 

hidroxicloroquina/cloroquina. 
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