Source: https://theblindspot.pt/2022/02/17/a-credibilidade-da-ivermectina/

A credibilidade da
ivermectina
Carlos Gomes
•Fevereiro 17, 2022 9:05 am Análise, Covid-19

Alguns médicos em Portugal têm expressado as suas posições
relativamente a terapias de tratamento e profilaxia contra a Covid19, nomeadamente a ivermectina. Nalguns casos, a sua
credibilidade é colocada em causa, como é o caso de António Pedro
Machado, que utiliza evidências e sugere estudos sobre o
medicamento de forma idêntica a outros profissionais da saúde.

A CNN Portugal publicou no dia 9 de fevereiro uma notícia com o título
“Médico que defende antiparasitário de piolhos contra a Covid-19
recebeu 224 mil euros da farmacêutica que o produz” [1]. Em causa
está António Pedro Machado, especialista em Medicina Interna, “um
dos médicos que mais contestou o uso da vacina nas crianças e que
defende o tratamento com ivermectina”.

Notícia CNN Portugal – “A notícia da CNN Portugal dá conta dos pagamentos do laboratório que
produz ivermec-tina ao médico António Pedro Machado”

Segundo a investigação do jornalista Henriques Magalhães Claudino, o
médico “foi patrocinado e prestou consultoria à filial portuguesa do
laboratório que produz o medicamento na Índia”, tendo como base a
Plataforma Transparência e Publicidade, do Infarmed, que torna
públicos todos os pagamentos feitos pela indústria farmacêutica em
Portugal a particulares e empresas.
A notícia da CNN Portugal refere o contato com António Pedro
Machado que “confirmou ter exercido funções de consultoria para a
Menarini [o laboratório farmacêutico em causa], mas recusou-se a fazer
comentários sobre se o facto de ter afirmado publicamente que a
ivermectina devia ser utilizada no tratamento da Covid-19 constitui
conflito de interesses”. O médico disse à CNN que “isto é uma
campanha para me calar” e que esta associação é “de uma
desonestidade gigantesca”.
Em março de 2021, António Pedro Machado foi um dos participantes
de uma sessão de esclarecimento da revista Saúda, da Associação
Nacional de Farmácias (ANF), com o título “Vencer a Covid-19”,
disponível no YouTube [2] e para download [3]. Carlos Enes, diretor de
comunicação da ANF, foi o moderador da sessão e introduziu-a
dizendo que “há médicos do mundo inteiro e em Portugal que
acreditam ter encontrado uma solução segura, barata e eficaz para
prevenir e tratar a maioria dos casos de Covid-19”. A solução, que foi o
tema em debate, era a ivermectina, numa altura em que Portugal
estava no início da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Sessão de esclarecimento sobre ivermectina – ANF – “A Associação Nacional de Farmácias
organizou uma sessão de esclarecimento sobre o uso da ivermectina na covid-19, em março de
2021, com a participação de sete médi-cos e farmacêuticos”

Além de António Pedro Machado, a sessão, com uma duração superior
a uma hora e meia, contou com a presença de outros médicos e
farmacêuticos: Germano de Sousa, ex-bastonário da Ordem dos
Médicos, especialista em Patologia Clínica, e professor universitário de
bioquímica na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa; Almeida
Nunes, especialista em Medicina Interna; António Ferreira, médico
internista do Centro Hospitalar Universitário de São João e professor da
Faculdade de Medicina do Porto; Helena Dias Alves, presidente do
Colégio de Imunoterapia da Ordem dos Médicos; Henrique Carreira,
assistente graduado de Medicina Geral e Familiar; e Pedro Ferreira,
farmacêutico comunitário e vogal da direção da ANF.

Todos os participantes vão “ajudar a compreender com serenidade
como podemos nós todos, cidadãos, e como podem os médicos
experimentar e aceder a esta tecnologia”, referiu Carlos Enes. Germano
de Sousa, que também é proprietário de uma rede de centros de
medicina laboratorial que efetua análises clínicas e testes à Covid-19,
falou na sua experiência pessoal com a ivermectina dizendo que
“utilizo-a como profilático, como também alguns membros da minha
equipa”. “Até hoje não me senti nada mal, não tive o mínimo efeito
secundário com a ivermectina”, disse, adiantando que “obviamente
não me sinto protegido e que, por isso, continuo a usar máscara, a
fazer a desinfeção das mãos, a manter o distanciamento social.” “Estou
à espera da vacina”, conclui.
O ex-bastonário recordou que o medicamento foi aprovado em 1981
pela FDA, a autoridade norte-americana do medicamento, e que se
revelou bastante eficaz para o tratamento da sarna. “Há o princípio da
ética que diz que este é daqueles medicamentos que não faz mal.
Toda a experiência diz que os efeitos secundários são muito poucos.”
Germano de Sousa enfatiza que “é nosso dever, como médicos,
procurar resolver os problemas dos nossos doentes.” “Nós temos ao
nosso dispor um medicamento que, até hoje, não tem tido efeitos
secundários e que tem já várias evidências da sua eficácia, e não são
poucas”, diz, recordando que “já subscrevi uma carta, juntamente com
outros médicos, para que se organizasse junto do Infarmed um ensaio
clínico em relação à ivermectina”.
O médico questiona se “é ou não é válido termos um medicamento
que a todo o momento pode ser utilizado e, se for aquilo que
esperamos, evitar exatamente os casos que vão continuar a aparecer”.
Refere que “não tenhamos ilusões que o SARS-COV2 não vai
desaparecer por milagre da face de Terra, vai caminhar connosco
como os outros coronavirus”. Relativamente à vacina contra a covid-19,
Germano de Sousa disse que “vai resolver muitos problemas – se
teremos ou não a imunidade de grupo, é algo que vamos ver – mas
temos que ter algo de reserva que nos ajude a resolver os problemas
com doentes que vão seguramente continuar a aparecer”, referindo-se
à ivermectina.

[1] Notícia CNN Portugal – https://cnnportugal.iol.pt/antonio-pedromachado/ivermectina/medico-que-defende-antiparasitario-depiolhos-contra-a-covid-19-recebeu-224-mil-euros-da-farmaceuticaque-o-produz/20220209/6202cb660cf2cc58e7e1cbac
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https://drive.google.com/file/d/1WqyWD5RP_TfMgvbnZ2nz2J84hveNy
CVk/view?usp=sharing

