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As mortes por covid e o medo do vírus paralisaram o mundo, 
destruindo vidas e meios de vida. Mesmo assim, até hoje, 
pouquíssimos tratamentos foram identificados e compartilhados por 

autoridades de saúde mundiais para reduzir a hospitalização e as mortes 
ligadas ao vírus. 
Apesar desse vácuo, muitos médicos têm usado discretamente mas com sucesso 
um remédio chamado Ivermectina para tratar pessoas com covid-19. 

Este último ano, a lista de países que usam Ivermectina para a prevenção e 
tratamento do vírus cresceu e inclui República Tcheca, Bolívia, Honduras, 
Perú, Eslováquia, África do Sul, e Zimbábue, entre outros. E baseado nas 
últimas evidências, médicos e cientistas estão pedindo a aprovação da 
Ivermectina em todos os países do mundo.

O que é Ivermectina? 

A Ivermectina é um medicamento que foi usado amplamente durante cerca de quarenta anos 
para tratar infecções parasitárias em adultos e crianças.  É considerada segura e eficaz e é 
notável pelas suas propriedades antivirais e anti-inflamatórias. Mais de 3,5 bilhões de doses 

de Ivermectina foram distribuídas pelo mundo. Está incluída na Lista de Remédios 
Essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e em 2015 seus 

desenvolvedores receberam o Prêmio Nobel de Medicina

Em Dezembro de 2020, a Dra. Tess Lawrie, uma médica e 
pesquisadora de Bath, que dirige a Consultoria de Medicina Baseada 

em Evidência (CMBE), interessou-se pela história da Ivermectina 
depois de ter visto o Dr. Pierre Kory implorando ao 

Senado Estadual nos EUA para permitir que os médicos possam prescrever 
Ivermectina para uso contra o coronavírus. Depois de examinar os estudos 
em que o Dr. Kory se baseou, a Dra. Lawrie e a sua equipe  de pesquisadores 
experientes na CMBE revisaram e avaliaram as provas da eficacia da 
Ivermectina na luta contra o covid-19 e compartilharam esses estudos 
amplamente no Reino Unido e internacionalmente.

A IVERMECTINA PODE MUDAR TUDO

IVERMECTINA - O HERÓI DESCONHECIDO 
NA GUERRA CONTRA A COVID

Junte-se à nossa campanha

A forte evidência da equipe de revisores da CMBE 
mostrou que pessoas com Covid-19 que foram 
tratadas com Ivermectina tinham aproximadamente 
70% menos probabilidade de vir a falecer quando 
comparadas às pessoas que não receberam 
Ivermectina. Em termos práticos, isso significa que, num hospital onde nove em 100 pessoas 
vieram a falecer de covid, a Ivermectina poderia ter reduzido esse número para três em cada 
100. A análise também mostra que sintomas do vírus tinham menor chance de se agravarem se 
a pessoa tivesse tomado Ivermectina

....70% menos probabilidade 
de falecer comparado às 

pessoas que não receberam 
Ivermectina.
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Além disso, os pesquisadores também encontraram provas claras sobre o uso 
de Ivermectina para a prevenção de Covid-19 entre pessoas com alto risco de 

infecção, como por exemplo os profissionais de saúde e pessoas que estiveram 
em contato com infectados. Isso mostrou que a Ivermectina pode prevenir 4 em 
cada 5 infecções por covid entre os grupos de alto risco

Em Fevereiro de 2021, a Dra. Lawrie apresentou as evidências numa palestra de profissionais 
de saúde e interessados. Depois de observadas as evidências, o grupo de 65 pessoas do BIRD 
recomendou que a Ivermectina fosse imediatamente utilizada para a prevenção e tratamento 
da Covid-19. A equipe da Dra. Lawrie compartilhou então urgentemente as recomendações do 
BIRD com os políticos britânicos e tomadores de decisão - incluindo o Public Health England 
(PHE), o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), a Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency (MHRA), e outros organismos regulatórios internacionais. 

Então por que é que a ivermectina não tem sido aprovada?

A resposta a essa pergunta é complexa e envolve algumas verdades desconfortáveis sobre o 
modo como a pandemia foi tratada, tanto a nível nacional como a nível global. Mas lutando 
contra maré, nós do BIRD trabalhamos para que as coisas mudem.

Precisamos do seu apoio

A missão do BIRD é de vos empoderar informando sobre os benefícios da Ivermectina. Pois 
nós queremos que você utilize os seus direitos humanos fundamentais para ter acesso a um 
medicamento essencial. Você pode nos ajudar pesquisando por si próprio, consultando seu 
médico, escrevendo para seu parlamentar e 
conversando com pessoas que você conhece 
sobre a Ivermectina.

Por favor visite nosso site: bird-group.org 
para mais informações, modelos de cartas 
e evidência de pesquisa. Junte-se à nossa 
newsletter. 

Por favor ajude-nos a espalhar essa informação 
vital por toda a parte.

Obrigada! A Equipe BIRD

bird-group.orgJunte-se a nossa campanha

Por favor, partilhe este flyer! Baixe de 
nosso website

Aviso: Esse folheto não fornece aconselhamento médico ou 
nenhum tipo de diagnóstico ou tratamento para usuários web. 
Decisões médicas devem ser tomadas por você e o seu médico que 
pode considerar as análises dos materiais do BIRD e conhecimento 
do histórico médico do paciente. Toda informação fornecida pelo 
BIRD é oferecida para promover considerações para profissionais 
de saúde de possíveis tratamentos e para propósitos gerais e não 
como aconselhamento médico para usuários.
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