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Sumário executivo
Objetivos
● Verificar relatos de suposta eficácia do chamado “tratamento
precoce da Covid-19”;
● Expor os problemas de tais relatos e apresentar uma análise mais
cuidadosa do tema.
Conclusões
● Baixas mortalidades em “municípios modelo” que adotaram o
tratamento precoce contra a Covid-19 não se sustentam no tempo;
● Exemplos de um único município não são evidências de eficácia;
● A análise de um conjunto de municípios que teriam adotado o
tratamento precoce não aponta para qualquer eficácia.

Introdução
No dia 21 de maio de 2020, o governo federal editou a NOTA
INFORMATIVA No 9/2020-SE/GAB/SE/MS1, na qual orienta pelo tratamento
medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de COVID-19 com
as substâncias Difosfato de Cloroquina, Azitromicina e Sulfato de
Hidroxicloroquina. O próprio Presidente da República já havia se
manifestado, poucos meses antes, de maneira favorável ao uso e gasto do
dinheiro público com cloroquina no tratamento de pessoas com Covid-192.
Paradoxalmente, o preâmbulo da nota citada acima afirma que “até o
momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a
indicação de terapia farmacológica específica para a COVID-19”.
Entre os meses de abril e maio de 2020, ficou registrado na seção 3
do Diário Oficial da União (DOU) - que trata de compras, licitações e
contratos do governo -, um súbito e inédito interesse por cloroquina (veja a
Fig. 1). Uma análise detalhada das publicações3 mostrou que essas
matérias se tratam, majoritariamente, de compras de cloroquina visando
especificamente o combate à Covid-19, feitas por prefeituras com
dispensa de licitação.
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https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/21/Nota-informativa---Orienta
----es-para-manuseio-medicamentoso-precoce-de-pacientes-com-diagn--stico-da-COVID-1
9.pdf
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1241434576049840130
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1242881753162940419
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-mostra-cloroquina-reuniao-g20-coron
avirus.html
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CQvh600AQ7S6WqZuRlJNSrdZBQfr_Cb9fUnjNB
XwVco

Figura 1: Número mensal de matérias publicadas na seção 3 do DOU que continham o termo
“cloroquina”, de abril de 2019 a março de 2021.

A essa ênfase do governo no uso de cloroquina (acompanhada ou
não da azitromicina) como suposto tratamento à Covid-19 seguiram-se
relatos de “municípios modelo” que teriam adotado a cloroquina e, em
consequência, reduzido o número de óbitos em decorrência da doença. O
objetivo desta nota técnica é avaliar esses relatos e explicar suas
inadequações enquanto “evidências” da eficácia do dito tratamento
precoce. Vale ressaltar que não pretendemos apresentar provas da
eficácia ou da ineficácia do tratamento precoce, e que tal avaliação deve
ser feita (e foi feita) por cientistas especializados através de
metodologias específicas para esse fim e sob condições adequadas de
teste e controle.4

1. Cherry picking
Especialmente nas redes sociais e nos serviços de mensageria
privada, é comum que exemplos pontuais sejam utilizados como
“evidência” de algo.5 Entretanto, essa estratégia é, na verdade, um viés (ou
falácia) denominado de “evidência incompleta” ou “evidência suprimida”,
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Por ex.: https://www.nature.com/articles/s41598-020-77748-x e
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22446-z
5
Esse tipo de viés também aparece no debate público, e.g.:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.144.5671

pois esses exemplos são escolhidos dentre tantos outros justamente
porque confirmam a hipótese desejada, enquanto que os demais casos
são ignorados. Em inglês, esse viés é chamado de “cherry picking”
(colhendo cerejas) em referência ao processo de colheita onde as frutas
maduras são cuidadosamente selecionadas dentre os arbustos e as frutas
ainda verdes. Com essa abordagem, corremos o risco de achar uma agulha
no palheiro e concluir que o monte onde a encontramos é, portanto,
composto de agulhas.

2. Exemplos de cherry picking com cloroquina
O viés mencionado acima pode se dar com a seleção de um ponto
específico no tempo: alguém poderia ressaltar que, na época em questão,
um município que adotou o suposto tratamento precoce tinha poucos
óbitos. Entretanto, essa pessoa pode passar a ignorar o município no
futuro caso seu número de óbitos venha a crescer.
Alguns possíveis exemplos desse comportamento são apresentados
abaixo. Para cada um deles, apresentamos: o número de óbitos por Covid
no município na época da postagem; o número de óbitos atual (dados de
16 de maio de 2021); e a porcentagem de municípios que apresentam,
atualmente, um número de óbitos por habitante igual ou menor ao do
município em questão. Todos os dados são do Painel Coronavírus, do
Ministério da Saúde.6
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http://covid.saude.gov.br

Data do tweet: 06/04/2020
Município: Mirandópolis (SP)
N. de habitantes: 29.564
N. de óbitos na época: 0
N. de óbitos atual: 69
% de municípios com número de óbitos
por hab. igual ou menor: 83,5%
Link:
https://twitter.com/CarlaZambelli38/statu
s/1247268681962401792

Data do tweet: 21/05/2020
Município: Mirandópolis (SP)
N. de habitantes: 29.564
N. de óbitos na época: 3
N. de óbitos atual: 69
% de municípios com número de óbitos
por hab. igual ou menor: 83,5%
Link:
https://twitter.com/CoronelTadeu/status/
1263315667874467840

Data do tweet: 14/05/2020
Município: Floriano (PI)
N. de habitantes: 59.935
N. de óbitos na época: 0
N. de óbitos atual: 121
% de municípios com número de óbitos
por hab. igual ou menor: 78,6%
Link:
https://twitter.com/BolsonaroSP/status/12
60970494620315649

Data do tweet: 13/07/2020
Município: Paulínia (SP)
N. de habitantes: 109.424
N. de óbitos na época: 15
N. de óbitos atual: 205
% de municípios com número de óbitos
por hab. igual ou menor: 72.3%
Link:
https://twitter.com/CarlaZambelli38/statu
s/1282829343677349888

Data do relato: 27/06/2020
Município: Porto Feliz (SP)
N. de habitantes: 53.098
N. de óbitos na época: 3
N. de óbitos atual: 83
% de municípios com número de óbitos
por hab. igual ou menor: 58,4%
Link:
https://pleno.news/saude/coronavirus/pr
efeito-elogia-bom-resultado-com-utilizaca
o-da-cloroquina.html

Data do relato: 02/02/2021
Município: Rancho Queimado (SC)
N. de habitantes: 2.878
N. de óbitos na época: 3
N. de óbitos atual: 2
% de municípios com número de óbitos
por hab. igual ou menor: 18.8%
Link:
http://www.rq.sc.gov.br/noticia/rancho-qu
eimado-e-destaque-no-tratamento-precoc
e-contra-o-covid-19/420

Alguns dos casos acima mencionam municípios que, à̀ época, não
apresentavam nenhum óbito. Outro problema dessa suposta evidência da
eficácia do tratamento precoce é que não foi feita nenhuma comparação
com um grupo controle (um conjunto de municípios que não utilizaram o
tratamento precoce). Logo, não é possível saber se a ausência de óbitos
decorre do tratamento precoce ou de outros fatores (possivelmente, do
fato do vírus não ter chegado aos municípios menores). No dia 14 de maio

de 2020 (data do relato acerca de Floriano-PI, na época com zero óbitos),
79,9% dos municípios brasileiros também não apresentavam nenhum
óbito, o que indica ausência de extraordinariedade no caso.
Sobre o caso de Rancho Queimado7, utilizado à exaustão como
exemplo de sucesso no uso de cloroquina para tratamento à COVID-19,
ressalte-se que se trata de um relato recente e de um município de
pequeno porte, com 2878 habitantes. Importa dizer que municípios
pequenos têm, em média, menos casos por habitante que municípios
grandes (veja a Fig. 2). Comparando o número de óbitos de Rancho
Queimado com municípios no máximo duas vezes maiores, observa-se que
24.8% deles apresentam um número de óbitos por habitante igual ou
menor ao de Rancho Queimado, uma fração excessivamente grande para
qualquer afirmação de significância estatística. Além disso, o problema do
viés de evidência incompleta persiste: estaríamos nos baseando em
apenas um município. Para demonstrar esse problema, vamos analisar um
conjunto de municípios que adotaram o tratamento precoce.
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A redução no número de óbitos com o tempo, de 3 para 2, aparentemente se trata de
uma correção feita na base de dados.

Figura 2: População do município em 2019 segundo estimativa do TCU vs. número de óbitos
acumulados até 16/05/2021 para cada município do nordeste (pontos azuis) e do sul (pontos laranja).
A linha preta indica a média de óbitos para cada faixa de tamanho de população. Podemos verificar
que o tamanho do município e sua região geográfica podem, entre outros fatores, estar relacionados
com o número de óbitos.

3. Grupos de municípios
Nesta seção, vamos analisar conjuntos de municípios que estejam
relacionados com o uso do chamado tratamento precoce. Essa análise tem
como objetivo mostrar que tais municípios apresentam uma enorme
variabilidade de resultados e que, portanto, não podem ser usados como
exemplos de maneira isolada. A Fig. 2 já mostrou que outras variáveis não
levadas em conta nesses relatos podem estar relacionadas com o número
de óbitos observado.
O primeiro passo da presente análise seria selecionar um conjunto
de municípios que utilizou o tratamento precoce (chamado grupo teste) e
outro que não utilizou (chamado grupo controle). A ideia seria verificar se
existe uma diferença significativa entre o número de óbitos dos dois
conjuntos. Porém, essa seleção é bastante difícil de ser feita: não existe um
catálogo de tais municípios. Como tentativa de contornar esse problema,

criamos, com as estratégias descritas abaixo, três amostras de municípios
que teriam adotado o tratamento precoce8:
Nome da amostra

Estratégia de seleção

Imprensa

Buscamos por notícias de municípios que haviam
adotado o tratamento precoce.

Compras DOU

Identificamos no Diário Oficial da União municípios
com contratos para compra de cloroquina, a ser
utilizada no tratamento de pacientes com Covid.

Transp. Brasil

Selecionamos os municípios identificados no
relatório da Transparência Brasil9 como entre os
maiores compradores de cloroquina, ivermectina e
azitromicina no RS.

Optamos por não agrupar as três amostras numa só pois seus
métodos de seleção são muito diferentes entre si. Os municípios não
selecionados em nenhuma amostra foram denominados “Sem
informação”.
A Fig. 3 mostra que todas as amostras apresentam uma grande
variabilidade na quantidade de óbitos até o dia 16 de maio de 2021,
além de uma grande variabilidade em termos de tamanho da população e
localização geográfica. Além disso, todas as amostras são distintas entre si
em todos esses aspectos. Mais uma vez, verificamos que exemplos
pontuais não são representativos do todo e não podem ser usados como
evidência quanto à eficácia do chamado tratamento precoce.
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Os municípios são listados aqui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-pz_vaL-ESOP9ASzhH5VBzHsobO2QxIc0wlkyUI
qMmE
9

https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/Compras%20emergenciais%20
no%20RS%20opacidade%20e%20padr%C3%B5es.pdf, p. 15.

Figura 3: Painel esquerdo: óbitos por Covid acumulados (até 16/05/2021) e população estimada pelo
TCU para cada município brasileiro. Os municípios de cada amostra aparecem com cores diferentes.
Painel direito: Distribuição dos municípios de cada amostra nas regiões brasileiras.

Também podemos verificar se as amostras de municípios acima (que
teriam adotado o tratamento precoce) apresentam, em conjunto, alguma
característica especial em termos de número de óbitos. Uma forma de
realizar essa verificação seria contabilizar o número de óbitos acumulados
por habitante do conjunto em questão e comparar esse valor com o de
amostras de mesmo tamanho e composição em termos populacionais e
regionais, mas selecionadas de maneira aleatória.

Figura 4: Histograma do número de óbitos acumulados (até 16/05/2021) por mil habitantes,
calculados para 10.000 amostras selecionadas de maneira aleatória mas de mesmo tamanho
populacional e composição regional que a amostra Imprensa. A linha vermelha indica o número de
óbitos por mil habitantes da amostra Imprensa. O valor-p nos informa a fração de amostras aleatórias
com número de óbitos por mil habitantes superior ao observado para a amostra Imprensa.

Figura 5: Mesmo que a Fig, 4, mas para a amostra Compras DOU. Nesse caso, o valor-p nos informa a
fração de amostras aleatórias com número de óbitos por mil habitantes inferior ao observado para a
amostra Compras DOU.

Figura 6: Mesmo que a Fig. 4, mas para a amostra Transp. Brasil.

As Figs. 4 a 6 e seus respectivos valores-p indicam que o número de
óbitos das amostras de municípios que teriam adotado o tratamento
precoce não se distingue de uma seleção aleatória. Isto é, essas
amostras não exibem nenhum comportamento que as destaque dos demais
municípios em termos de mortalidade. Uma possível exceção seria a amostra
Transp. Brasil (Fig. 6), que apresenta uma mortalidade alta o suficiente
para atingir um valor-p menor que o tradicional nível de significância de
5%. Isso indicaria que o tratamento precoce está associado a mais
óbitos, e não menos. Entretanto, preferimos não adotar tal conclusão por
dois motivos:
● Dada a ausência de um catálogo dos municípios que adotaram e que
não adotaram o tratamento precoce, as amostras de teste e de
controle acabaram sendo muito precárias. Em particular, não
sabemos o quão frequente é o uso do tratamento precoce entre os
municípios em geral.
● Ao utilizarmos três amostras de teste e realizarmos três cálculos de
valores-p, incorremos no problema das comparações múltiplas.10
Nesse cenário o nível de significância a ser atingido para
considerarmos um resultado estatisticamente significativo precisa
ser reduzido, de maneira que 5% não seria suficiente.

Conclusões
Nesta nota técnica, mostramos o problema da utilização de
exemplos pontuais como suposta evidência da eficácia do dito tratamento
precoce. Também buscamos analisar a mortalidade por Covid em
conjuntos de municípios que teriam adotado o tratamento precoce e,
assim

como

estudos

mais

robustos

realizados

por

cientistas

especializados, não encontramos evidências da eficácia desse suposto
tratamento.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_comparisons_problem
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O Gabinete Compartilhado é uma iniciativa inovadora composta pelo senador
Alessandro Vieira e os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni que compartilham
projetos conjuntos, time e espaço físico. Nossa “startup política” faz trabalhos como
análise de dados, apoio jurídico e fiscalização, além de assessoramento legislativo. As
notas técnicas produzidas pelo Gabinete Compartilhado encontram-se disponíveis em:
http://dados.movimentoacredito.org

