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INTRODUÇÃO

O coronavírus ou COVID-19, caracteriza-se

como uma síndrome respiratória de espectro

viral na qual teve sua primeira evidência em

dezembro de 2019 em Wuhan, China.

Rapidamente espalhou-se pelo mundo,

sendo declarado em março de 2020 o

cenário de pandemia pela Organização

Mundial da Saúde. Atualmente já atingiu

cerca de 110 milhões de pessoas e

acarretou mais de 2 milhões de mortes em

todo o planeta (OMS, 2021).

O isolamento social, o uso de máscaras e

álcool gel, bem como a lavagem das mãos

são as principais medidas de combate, já

que a doença em sua maioria se apresenta

principalmente de forma assintomática. No

entanto, a ideia de existir um vírus pouco

conhecido associado ao grande número de

mortes e internações acometidas desperta

na população a sensação de angústia e

medo, sendo levados a encontrar uma

solução rápida e fácil para a doença, bem

como agarrar em ideologias para praticarem

o uso da automedicação (CARVALHO,

GUIMARÃES 2020).

No mundo físico, esses indícios se

concretizam sob a forma da disparada

nas vendas de medicamentos das classes

dos ansiolíticos, hipnóticos, estabilizadores

de humor ou antidepressivos e fitoterápicos,

que aumentaram em alguns casos até 80%.

Uma realidade que agravou o quadro de

parcela da população já adoecida

mentalmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2020).

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi estabelecer um

comparativo entre os meses de abril, maio e

junho de 2020 e 2021 em decorrência da

comercialização de medicamentos sintéticos

e fitoterápicos de uma drogaria de São

Carlos em São Paulo em decorrência da

pandemia COVID-19.

MATÉRIAS E MÉTODOS

Inicialmente foi realizada um estudo de

revisão literária, construído através do

levantamento de dados encontrados em

matérias elaborados por outros autores. A

pesquisa foi realizada nas plataformas como

Scielo e Google Academics, por meio de

artigos, revistas e teses, onde o enfoque era

fitoterapia, medicamentos sintéticos

controlados, ansiolíticos e fitoterápicos

consumidos durante á pandemia.

Em seguida foi realizado uma coleta de

dados em uma drogaria em São Carlos -

São Paulo, onde foi obtido os dados da

comercialização de Calman, Passiflora,

Valerimed, Escitalopram, Fluoxetina e

Sertralina entre o período de abril a junho de

2020 e 2021, momento da pandemia do

COVID-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No gráfico abaixo podemos observar que no

ano de 2020 onde ocorreu o marco da

pandemia houve um crescimento de

medicamentos fitoterápicos e sintéticos em

relação ao ano de 2021. As hipóteses que

justificam o aumento dos medicamentos

fitoterápicos e sintéticos no ano de 2020,

são as mudanças no estilo de vida,

isolamento social, hábitos pessoais e

mudanças no ambiente de trabalho, gerando

crises de ansiedade, insônia, estresse. Falta

de adesão dos pacientes ao tratamento, e

questões financeiras.

CONCLUSÃO

Em suma, conclui-se que devido a

pandemia do COVID-19 acarretou várias

mudanças no estilo de vida das pessoas,

como isolamento social e hábitos de vida,

gerando ansiedade e estresse na

população. Houve uma grande

comercialização pelos medicamentos

fitoterápicos e sintéticos no ano de 2020

devido a essa situação pandêmica. No ano

de 2021 houve queda repentina na

comercialização desses medicamentos,

tendo em vista que os fitoterápicos ainda se

sobressaíram em relação aos sintéticos,

devido a facilidade de compra, por ser um

medicamento de venda livre e ter valor

agregado menor ao produto.
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