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1. Introdução 

O uso inadequado de medicamentos, a automedicação e a iatrogenia têm se tornado problemas de 

Saúde Pública no Brasil e no mundo, nas últimas décadas, e talvez tenha se tornado mais exacerbado 

e mais observável, por conta do enfrentamento da pandemia da COVID-19. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declara que é fundamental que o medicamento seja prescrito adequadamente, em 

sua forma farmacêutica, respondendo sempre aos critérios de qualidade exigidos e cumprindo o papel 

terapêutico prescrito da melhor forma(1).  Logo, o uso de medicamentos é considerado “irracional” ou 

“não-racional”, sempre que não estiver em conformidade com os requisitos apresentados 

anteriormente (2).  

No Brasil, observa-se alta prevalência da prática de automedicação. Logo, muitos casos recorrentes 

podem ser considerados como uso irracional de medicamentos, especialmente no âmbito social, 

relacionado à pandemia COVID-19, sendo um problema complexo que necessita de estratégias de 

intervenção (3).  
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Diante de um cenário crítico de Saúde Pública mundial, colapso hospitalar, adoecimento 

populacional, além da morte de muitas pessoas por essa enfermidade, ou pelas consequências que ela 

pode causar, faz-se necessário buscar estratégias farmacológicas como terapêutica ou como profilaxia 

a esta doença. Todavia, neste contexto, o hábito de consumo / a administração de medicamentos se 

tornou inadequado(a) / “irracional”, levando em consideração que não há estudos que evidenciem, de 

forma satisfatória, suas eficácias terapêuticas contra o vírus (4). 

Ademais, pela falta de disponibilidade ou de acesso a testes para confirmação da doença, têm sido 

caracterizados vários quadros clínicos como “suspeita de COVID-19” e, como consequência disto, 

tem se tornado comum a prescrição de drogas que, normalmente, são prescritas / administradas para 

o tratamento específico em outras patologias, como azitromicina, hidroxicloroquina (HCQ), 

cloroquina (CQ), ivermectina, entre outras.  Dessa forma, estabelece-se um reforço a um cenário de 

uso irracional de medicamentos, pela falta de evidências científicas (5).Nesse contexto, o presente 

resumo expandido tem o objetivo abordar o consumo inadequado / irracional de medicamentos no 

enfrentamento da pandemia da  COVID-19 e alertar sobre os malefícios que podem decorrer desta 

prática. 

 

2. Metodologia e objetivo  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica integrativa, em que se utilizou as seguintes bases de 

dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online), Google Acadêmico e PubMed. Além disso, também foram utilizadas 

páginas de órgãos públicos, como Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, para 

servir de base de informações relacionados ao tema em questão. 

Os descritores utilizados para a busca de artigos foram “uso irracional de medicamentos” e “covid-

19”, “azitomicina and covid-19”, “ivermectina and covid-19”, “vitamina D and Covid-19”. Foram 

captadas, no que diz respeito ao recorte temporal, publicações disponíveis em cada base de dados, 

preferencialmente, do período de 2015 até 2021, entretanto, algumas anteriores a este período, que 

apresentaram informações relevantes para o constructo e para o desenvolvimento desta pesquisa, 

também foram consideradas. Como critérios de exclusão, consideraram-se artigos que não 

abordassem o tema “uso inadequado de medicamentos para enfrentamento da COVID-19”.  

O objetivo desta pesquisa foi correlacionar a consumo inadequado / irracional de medicamentos que 

têm sido utilizados no enfrentamento da pandemia da COVID-19. 



 

 

3. Desenvolvimento  

 

3.1 Contextualização e situação da COVID-19 no Brasil e no mundo 

O coronavírus (CoV), foi descoberto em humanos pela primeira vez na década de 1960, foi conhecido 

por causar infecções respiratórias em humanos. Este vírus foi causador de um quadro clínico, que 

passou a ser considerado como síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV), que 

surgiu em 2002, sendo mais infeccioso (6). 

Diante disso, no final de dezembro de 2019, a OMS foi informada sobre vários casos de pneumonia 

na província de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus, que ainda não havia 

sido identificada em seres humanos. Logo, foi identificado um novo tipo de coronavírus, com nova 

manifestação clínica, que recebeu o nome de SARS-CoV-2, responsável por causar a COVID-19(7).  

Desde então, a doença se espalhou rapidamente, visto que a transmissão do vírus ocorre 

principalmente por meio de contato direto ou gotículas respiratórias e aerossóis.  Logo, por se tratar 

de um vírus que apresenta fácil forma de contágio, houve ampla e rápida disseminação do coronavírus 

pelo mundo, sendo considerada como pandemia em março de 2020, causando grande quantitativo de 

óbitos(6) 

 

3.2 Uso irracional de medicamentos como Problema de Saúde Pública 

 

Nesse contexto, é possível visualizar aumento da prática da automedicação, somado ao consumo 

irracional desses medicamentos pela população, trazendo grandes preocupações ao sistema de saúde. 

Assim, o uso de fármacos por conta própria e a falta de conhecimento sobre os males do uso 

descontrolado que a medicação pode fazer com que os tratamentos sejam ineficazes e não seguros, 

além de poderem causar outras complicações (3). 

Fármacos que têm como insumo farmacêutico ativo (IFA) cloroquina e hidroxicloroquina são 

utilizados como profiláticos e/ou tratamento para afecções reumáticas e dermatológicas; artrite 

reumatoide; lupus eritematoso sistêmico ou discoide; condições dermatológicas provocadas ou 

agravadas pela luz solar; malária; tratamento das crises agudas e tratamento supressivo de malária 

por Plasmodium vivax, P. ovale, P. malarie e cepas sensíveis de P. falciparum (8). 

A ivermectina é um antiparasitário amplamente usado na medicina humana e na veterinária, sendo 

indicada para tratamento de doenças causadas por parasitas, tais como filariose, ascaridíase, 

escabiose, a pediculose, infestações por carrapatos e estrongiloidíase intestinal. Raramente ocorrem 

efeitos adversos decorrentes do uso da ivermectina, porém, pode desencadear diarreia, vômitos, 

náusea, dor abdominal e sonolência (10). 



 

 

A azitromicina é um antimicrobiano da classe macrolídeos, que impede o crescimento de bactérias 

por interferir em sua síntese proteica. Possui um amplo espectro de ação, apresentando atividade 

contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Porém, possui maior atividade contra bactérias 

gram-negativas. Esse fármaco é indicado no tratamento de pacientes com infecções como, no trato 

respiratório, incluindo sinusite, faringite ou amigdalite, infecções da pele, nas doenças sexualmente 

transmissíveis como a sífilis, profilaxia de febre reumática e de endocardite após procedimento 

odontológico. Os efeitos adversos mais comuns da azitromicina incluem cólicas abdominais, náuseas, 

vômitos e diarreia. Raramente ocorrem reações alérgicas graves (9). 

A vitamina D é fundamental para manutenção e para o controle da homeostase do cálcio e do fósforo. 

Além da regulação plasmática desses nutrientes, sua ação pode decorrer da interação com genes que 

alteram a biologia arterial, a angiogênese e, principalmente, a imunomodulação. Dessa forma, o 

consumo prolongado de altas doses da vitamina D poderá acarretar níveis elevados de cálcio sérico, 

levando à fragilidade das estruturas ósseas. Além disso, a função renal pode ficar debilitada e, com 

isso, aumentar os níveis plasmáticos de ureia, além da probabilidade de intoxicação, que pode trazer 

sintomas como inapetência, náuseas, vômitos, aumento da micção, fraqueza, nervosismo, hipertensão 

arterial, sede, prurido cutâneo e, até mesmo, insuficiência renal (12). 

A Portaria nº 1.555, de 27 de junho de 2007, do Ministério da Saúde, traz a perspectiva de incentivar 

os departamentos e as secretarias do Governo e suas parcerias a promoverem o uso racional de 

medicamentos, os quais ficam responsáveis pela criação de mecanismos e estratégias que permeiam 

o objetivo central da OMS. Assim, deve-se aprimorar a vigilância de medicamentos e os serviços 

farmacêuticos, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas, contribuindo para a ampliação do acesso medicamentoso e 

capacitando profissionais da saúde(1). 

Ao realizar essas estratégias para fortalecer o uso racional de fármacos, pretende-se beneficiar o 

usuário, as instituições farmacêuticas e o sistema de saúde (tanto o público, quanto o privado). Espera-

se, ainda, melhor eficácia no tratamento, na redução de custos para o paciente e para o sistema de 

saúde, preconizando-se uma melhoria no padrão de atendimento de saúde, com condutas adequadas, 

quanto ao uso de medicamentos, levando também à redução dos índices de mortalidade e de 

morbidade e à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos (13). 

 

4.  Considerações finais   

Diante do que fora posto, a automedicação e o uso irracional dessas medicações podem impactar 

futuramente no perfil epidemiológico brasileiro, devido a uma provável resistência medicamentosa. 

Além disso, o possível aumento da compra e do estoque desses fármacos em domicílios pode levar à 



 

 

interferência negativa na disponibilidade e/ou no fornecimento desses medicamentos em indivíduos 

que os necessitam para tratamento de doenças de base, sem correlação com a COVID-19.  

Salienta-se também a importância de profissionais da saúde atuarem na promoção da saúde e na 

prevenção de possíveis complicações causadas pelo uso irracional das medicações, em forma geral. 

Sendo assim necessário que a atuação dos mesmos seja baseada em evidências científicas, que 

corroborem com a prática clínica, com objetivo de melhorar a qualidade do cuidado em saúde, 

principalmente em tempos de pandemia.  
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