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RESUMO 

A atual pandemia afetou globalmente o abastecimento de medicamentos, dificultando a 

exportação e importação de alguns insumos, como os sedativos e analgésicos utilizados 

em pacientes com COVID-19, como resultado do confinamento e do aumento da 

demanda, a escassez de medicamentos se tornou um problema global cada vez maior, 

afetando também a medicina veterinária. Esse trabalho teve como objetivo reunir 

informações atuais, com base na literatura disponível, sobre a escassez de fármacos e o 

impacto da pandemia na medicina veterinária. A metodologia utilizada foi baseada em 

uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos e outras publicações acadêmicas. 

Conclui-se que diante do cenário atual, o uso racional de fármacos analgésicos e sedativos 

é necessário para manejar os recursos disponíveis e evitar o desabastecimento e escassez 

desses medicamentos. 

Palavras-chave: anestésicos; animal; medicamentos; saúde. 



                  

 
                  

 

INTRODUÇÃO 

No final de dezembro de 2019 foi descoberta uma nova cepa do coronavírus causadora 

da síndrome respiratória aguda grave, a doença foi denominada COVID-19 e após alguns 

meses a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia mundial do novo 

coronavírus (BADRELDIN & ATALLAH, 2020). A atual pandemia da COVID-19 é 

causada pelo vírus SARS CoV-2, um betacoronavírus de origem zoonótica que se adaptou 

com sucesso à transmissão de humano para humano (GORTÁZAR & FUENTE 2020), 

sobrecarregando a capacidade do sistema de saúde e os recursos humanos, gerando um 

grande impacto na economia mundial (CHARBONNEAU et al., 2020; FERRI & 

LLOYD-EVANS, 2021). Todos os países afetados pela pandemia tomaram várias 

medidas para reduzir o fluxo de pacientes para os hospitais e unidades de terapia 

intensiva, permitindo que o sistema de saúde lide com o aumento repentino, sendo o 

confinamento (lockdown) uma dessas medidas utilizadas (BADRELDIN & ATALLAH, 

2020). Como consequência das restrições, muitos canais internacionais de comércio 

fecharam, dificultando a exportação e importação de alguns insumos, como os sedativos 

e analgésicos utilizados em pacientes com COVID-19. Como resultado do confinamento 

e do aumento da demanda, a escassez de medicamentos se tornou um problema global 

cada vez maior (BADRELDIN & ATALLAH, 2020). Esse trabalho teve como objetivo 

reunir informações atuais, com base na literatura disponível, sobre a escassez de fármacos 

e o impacto da pandemia na medicina veterinária.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi baseada em uma pesquisa bibliográfica de artigos 

científicos e outras publicações acadêmicas nas bases de dados Google Acadêmico e 



                  

 
                  

Science Direct. Optou-se por trabalhos disponíveis na íntegra nos idiomas inglês e 

português os mais atuais possíveis, não havendo restrições relacionadas ao país no qual o 

trabalho foi desenvolvido. Foram incluídas publicações que relatam a escassez de 

fármacos na medicina humana e o impacto da pandemia na saúde animal.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pandemia da COVID-19 foi declarada emergência de saúde pública no início 

de 2020, afetando todos os aspectos da sociedade, causando estragos na economia e 

principalmente no sistema de saúde (GORTÁZAR & FUENTE 2020; FERRI & LLOYD-

EVANS, 2021). Um dos maiores impactos da pandemia é o desabastecimento de drogas 

anestésicas injetáveis (CHARBONNEAU et al., 2020), como sedativos e analgésicos, tal 

desabastecimento é um problema recorrente e que se intensifica em situações agudas 

(NETO et al., 2020). A escassez de medicamentos afeta os pacientes com COVID-19 

diretamente, mas também representa uma ameaça à saúde e segurança dos pacientes com 

outras doenças (CHOO & RAJKUMAR, 2020), além de atingir outros serviços de saúde 

como clínicas e laboratórios veterinários (GORTÁZAR & FUENTE 2020). 

Muitos pacientes necessitam de ventilação mecânica prolongada e hospitalização 

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), levando a um aumento rápido e imprevisível 

da demanda de sedativos e bloqueadores musculares, mais conhecidos por seu uso nos 

centros cirúrgicos (CHARBONNEAU et al., 2020). Normalmente, a utilização de um 

fármaco alternativo é suficiente para suprir a escassez, contudo, o aumento acentuado de 

pacientes críticos durante a pandemia, muitos dos quais requerem medicamentos 

essenciais semelhantes, contribuiu muito para a escassez contínua de vários fármacos 

(FARRELL et al., 2020). As carências mais importantes são dos analgésicos opioides 

intravenosos pós-intubação e sedativos, que incluem fentanil, sufentanil, hidromorfona, 

morfina, propofol, dexmedetomidina, midazolam e lorazepam (FARRELL et al., 2020). 



                  

 
                  

 Entre os medicamentos mais afetados pela escassez, o propofol injetável é de 

extrema preocupação. As razões para a escassez de propofol não são apenas uma 

consequência direta do aumento do número de pacientes que requerem ventilação 

mecânica, mas também do resultado de interrupções em vários níveis da cadeia de 

fornecimento de medicamentos devido ao bloqueio, fechamento de fábricas e restrições 

de viagens (CHARBONNEAU et al., 2020). 

Diante desse cenário da escassez de fármacos essenciais para a anestesia e 

analgesia, sedação e relaxamento muscular, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

recomenda o uso racional desses medicamentos, a fim de evitar o desabastecimento e 

sofrimento dos pacientes (NETO et al., 2021). Algumas estratégias incluem o uso de 

medicações adjuvantes para economizar as que estão com demanda elevada, bem como 

suplementação com formulações orais ou transdérmicas para poupar o suprimento das 

medicações intravenosas (BADRELDIN & ATALLAH, 2020). 

A pandemia da COVID-19 e a subsequente crise econômica, afetaram a saúde 

animal de diversas maneiras. Com a crise econômica, a capacidade geral dos serviços 

veterinários regionais, nacionais e supranacionais ficou comprometida. Os médicos 

veterinários tiveram que adaptar estratégias de manejo da saúde animal aos recursos 

disponíveis diante deste cenário (GORTÁZAR & FUENTE 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os estudos disponíveis até o momento, a pandemia afetou 

globalmente o abastecimento de medicamentos utilizados em pacientes com COVID-19 

hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva, além de afetar indiretamente outros 

serviços como clínicas e laboratórios veterinários. Conclui-se que o uso racional de 

fármacos analgésicos e sedativos e adaptações de novas estratégias são necessárias para 

manejar os recursos disponíveis e evitar o desabastecimento e escassez desses 

medicamentos. 
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