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INTRODUÇÃO
Após confirmação de um primeiro caso de contaminação

causada pelo vírus SARS-CoV-2 em WUHAN na China em

dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

anunciou em março de 2020 a nova pandemia denominada

de COVID-19, representando um desafio para os

profissionais e serviços de saúde (MELO et al., 2021).

No Brasil o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado pelas

autoridades em março de 2020, em um homem recém-

chegado da Itália e o resultado foi uma avalanche de

informações, medo e incertezas, contribuindo com uma

corrida sem precedentes para os balcões das farmácias

(SIMONETTI et al., 2021).

A automedicação é prática muito comum, vivenciada por

civilizações de todos os tempos, é um procedimento

caracterizado pela iniciativa do doente ou de seu responsável

em obter ou produzir e utilizar um produto que acredita que

lhe trará benefícios no tratamento de doenças ou alívio dos

sintomas. A propaganda de medicamentos nos meios de

comunicação de massa constitui um estímulo frequente para

a automedicação, pois explora o desconhecimento dos

consumidores acerca dos produtos e seus efeitos adversos.

O baixo poder aquisitivo da população e a precariedade dos

serviços de saúde contrastam com a facilidade de se obter

medicamentos, sem pagamento de consulta e sem receita

médica, em qualquer farmácia, onde, não raro, encontra-se o

estímulo do balconista interessado em ganhar uma comissão

pela venda (BARROS et al.,2020).

Uso Irracional de Medicamentos contra a

COVID-19
A pandemia de Covid-19 praticamente parou o mundo,

confinou pessoas, impôs às famílias uma convivência

ininterrupta e forçada pelo isolamento social, e ainda trouxe

problemas como desemprego e a necessidade financeira,

apesar de todo esse cenário, laboratórios nacionais

turbinaram seus negócios em 2020 com medicamentos que

prometiam, sem base científica, combater a COVID-1

(WERNECK et al., 2020).

Apesar dos inúmeros esforços realizados para a busca de

uma terapia antiviral eficaz e segura contra a COVID-19,

ainda não há nenhum medicamento com eficácia

comprovada, sendo assim, faz-se necessário o uso de

medicamentos paliativos para controlar os principais sintomas

da doença, além disso, o suporte respiratório nos casos de

falência pulmonar por meio do uso de oxigênio de alto fluxo,

ventilação mecânica invasiva e não invasiva, e/ou oxigenação

extracorpórea por membrana, tem sido uma estratégia

valiosa na recuperação de alguns pacientes críticos (HUANG

et al., 2020; WANG et al., 2020).

Vale destacar que até o momento os principais fármacos

que compõem o “tratamento precoce” não têm nenhuma

comprovação científica de eficácia ou efetividade clínica, e

sua segurança é ainda duvidosa para tratar ou prevenir a

COVID-19. A última atualização das potenciais terapias para

a COVID-19, baseada em revisões sistemáticas rápidas,

publicada em 19 de fevereiro de 2021 pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), mostrou que não existe

evidência de que a Azitromicina, Hidroxicloroquina e

Cloroquina reduzam a mortalidade, a ventilação mecânica ou

o tempo de resolução dos sintomas, de fato, os autores

argumentam que esses dois últimos fármacos podem estar

associados a um aumento de RAM grave, como foi

evidenciado também no nosso estudo. Ainda segundoesse

documento, a ivermectina, a nitazoxanida, as vitaminas C, D

e o zinco, que completam o “kit-covid”, também registram

muitas incertezas quanto aos seus benefícios e apresentam

danos potenciais, sendo fundamentais mais pesquisas sobre

o tema (SIMONETTI et al., 2021).

Mesmo sem comprovação científica de que poderiam

combater a Covid-19, o vermífugo invermectina e a

cloroquina, utilizada para malária, artrite reumatoide e lúpus,

explodiram em vendas em 2020. A ivermectina cresceu mais

de 400% no ano e a cloroquina foi um dos medicamento mais

procurados em diversos Estados (WERNECK et al., 2020).

OBJETIVO

A pesquisa tem como objetivo geral quantificar o aumento

de consumo de medicamentos da população brasileira

dentro da Pandemia de Covid-19 entre o período de 2019 á

2020.

Comparar o aumento de consumo dos medicamentos

como: Ivermectina, Reuquinol 400mg (Hidroxicloroquina),

Complexos Vitamínicos A/Z, Prednisona 20mg e Azitromicina,

entre os períodos de 2019 a 2020, com dados obtidos de

uma farmácia independente localizada na cidade de São

Carlos, no interior do estado de São Paulo e com população

estimada em 256.915 (2021) segundo IBGE (Instituto

brasileiro de geografia e estatística), comparando com

números divulgados pelo SINDUSFARMA (Sindicato da

Indústria de Produtos Farmacêuticos) e também a base de

dados no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos

Controlados (SNGPC).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o propósito de atender ao objetivo proposto, a tabela

a seguir mostra os dados fornecidos por uma farmácia

particular e independente da cidade de São Carlos com o

intuito de realizar um comparativo do consumo dos

medicamentos selecionados.

Os resultados obtidos, demonstram um aumento

considerável no volume de consumo de medicamentos em

drogarias durante o período de Maio a Junho de 2020, que é

o período que caracteriza a pandemia COVID-19 que assola

o Brasil e o mundo, quando comparado aos dados de

consumo dos mesmos produtos no período do ano anterior

(Maio a Junho 2019). Segundo o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) a

azitromicina, medicamento antibiótico onde só é permitida

venda sob retenção de prescrição médica teve um aumento

de 30,8% contrastando com o aumento registrado na drogaria

de São Carlos-SP que foi de 268%. A hidroxicloroquina e a

cloroquina medicamentos usados para Artrite reumatoide;

Lúpus eritematoso sistêmico; Lúpus eritematoso discoide,

teve segundo SNGPC aumento de 66,5% e na drogaria foi

registrado aumento de 355%. Á partir de Junho de 2020, as

vendas de Ivermectina no Brasil, medicamento com função

antiparasitária, aumentaram consideravelmente, passando de

R$ 44 milhões em 2019 para R$ 409 milhões, configurando

uma alta de 829% (Reis, 2021; Scaramuzzo, 2021), na

pesquisa da drogaria foi constatado aumento de 1481%.

A ilustração gráfica a seguir apresenta os comparativos

dos meses, para que seja possível posicionar o aumento do

consumo nos períodos de 2019 e 2020, bem como

apresentar o seu aumento percentual de consumo.

O gráfico apresenta um comparativo dos meses de

Maio/junho de 2019 e Maio/junho de 2020, mediante aos

dados apresentados constata-se um aumento no consumo

dos medicamentos em 2020 em comparação ao ano de 2019.

Esse aumento é observado a partir da ilustração gráfica, que

apresenta o período da pandemia COVID-19 quando comparado

ao mesmo período do ano anterior. De acordo com os dados

coletados os medicamentos acima pesquisados são utilizados na

tentativa de elevar os níveis de imunidade do organismo, evitando

assim a contaminação pelo vírus, e melhorando a resposta em

caso de contaminação. O fácil acesso, e a influência da mídia e

redes sociais, propagando fake news, deram origem ao “Kit Covid”,

passando a ser então a opção mais viável na tentativa de aplacar

os sintomas intensificados pela pandemia, porém sua eficácia não

é comprovada e pode desencadear efeitos indesejados além de

problemas mais graves como problemas hepáticos por toxicidade

medicamentosa. Como houve uma popularização desses

medicamentos, observa-se no gráfico apresentado que a busca

por esses medicamentos pode se dar de forma voluntária e na

maioria das ocasiões sem orientação médica, visando a

importância do farmacêutico com função de conscientizar a

população sobre os riscos e benefícios dos produtos, portanto, o

aumento do consumo se dá pela facilidade da comercialização de

medicamentos, pois os mesmo se tornaram uma alternativa para

tentar não se contaminar com o vírus SARS-COV-2.

Conclusões

O agravamento da dificuldade já pré-existente da população

brasileira ao acesso a consultas médicas em período de pandemia

associado a desinformação sobre os riscos da automedicação, a

facilidade ao acesso de determinados fármacos e o desespero

causado pela propagação de falsas notícias fizeram com que

houvesse um aumento irracional de consumo fazendo com que o

faturamento da indústria farmacêutica bem como as drogarias e

farmácias crescesse absurdamente.

A função do profissional farmacêutico nesse momento

delicado da sociedade mundial mais especificamente abordando a

realidade brasileira é de orientar e promover sempre o uso racional

de medicamentos.
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