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Ibuprofeno: alternativa ou vilão? 

Neste post iremos abordar o que se sabe atualmente sobre o ibuprofeno, o 

qual é comercializado com diversos nomes e marcas. 

Para aqueles que querem uma resposta rápida para a pergunta: sua contra 

indicação ainda é inconclusiva e se o paciente não puder utilizar o medicamento 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o acetaminofeno 

(Paracetamol), sua utilização não precisa necessariamente ser evitada. 

A contraindicação de Ibuprofeno para o tratamento de COVID-19 se iniciou 

quando doutores franceses relataram em casos clínicos que pessoas saudáveis 

portadoras da virose, ao consumirem o medicamento, evoluíram para situações 

severas da doença, principalmente pneumonia. A repercussão se deu também com a 
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declaração feita pelo Ministro da Saúde Francesa de que a utilização de anti-

inflamatórios — como ibuprofeno e cortisona que podem ser fatores complicadores 

para infecções por diminuir a resposta do sistema imune — poderia ser um fator 

agravante.  

A OMS rapidamente declarou-se contra a utilização do fármaco, 

recomendando o Paracetamol para o tratamento dos sintomas, principalmente para 

febre e dores, pois a resposta imediata em casos de pandemia é sempre o ideal em 

meio às incertezas.  

Na quinta-feira (19/03/2020), a organização acabou voltando atrás, retirando 

essas restrições, apenas dois dias após a primeira diretriz, devido à falta de evidência 

científica. A OMS declarou não estar ciente de dados clínicos ou populacionais desse 

tópico que estejam publicados. 

No entanto, mudanças rápidas em recomendações normalmente não são 

adotadas, e com a preocupação de diversos médicos ainda receosos quanto à 

utilização do ibuprofeno, o próprio Ministério da Saúde do Brasil segue a 

recomendação de que outros medicamentos sejam utilizados em caso da doença.  

É importante lembrar sempre que todos os medicamentos utilizados devem ser 

indicados após a consulta com um médico. 

Referências: 

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-

center 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/19/oms-volta-atras-e-diz-

que-nao-tem-recomendacao-contra-ibuprofeno-no-tratamento-do-coronavirus.ghtml 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/anti-inflammatory-drugs-may-

aggravate-coronavirus-

infection?fbclid=IwAR30u8dvT4ONLTDaNwhOWy4iRZfVGhfL4tIpccixT0v42dr0ZRos

5HxFPyw 
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