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ESCASSEZ DE MEDICAMENTOS 
 
 
A Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) destina-se, entre outras finalidades, buscar a 
melhoria contínua na qualidade e segurança da prática da anestesia em nosso país, assim como 
das condições de trabalho dos anestesiologistas, em qualquer esfera de atuação.  
 
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Diretoria da SBA, juntamente com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e várias sociedades de 
especialidades médicas, vem empregando extraordinários esforços a fim de oferecer suporte 
técnico, educacional e científico aos médicos de todas as especialidades e entidades 
governamentais, visando a uma melhor qualidade de resposta à sociedade civil.  
 
A classe médica colocou-se na linha de frente do combate à Covid-19, no entanto, para que os 
esforços desses profissionais sejam eficazes, faz-se imprescindível o compromisso das 
autoridades, dos laboratórios farmacêuticos e dos distribuidores, a fim de evitar o 
desabastecimento dos fármacos necessários a sedação, anestesia, bloqueio neuromuscular e 
controle hemodinâmico. 
 
É com absoluta indignação que a Diretoria da SBA vem recebendo relatos sobre o 
desabastecimento desses medicamentos em hospitais de todo o país, públicos e privados, 
causando sofrimento e desfechos negativos em pacientes, situação inaceitável que não será 
tolerada pela SBA, que tomará todas as medidas legais e administrativas necessárias para 
reverter esse quadro, inclusive apresentando denúncia à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), ligada à Organização dos Estados Americanos (OEA), se necessário.  
 
Ademais, a suposta retirada de medicamentos do mercado, para a elevação de preços, ou 
mesmo a comercialização de fármacos com valores muito acima dos normalmente praticados 
são práticas criminosas neste momento de calamidade pública em saúde e deve ser evitada, 
coibida e denunciada.  
 
A SBA está atenta à situação de falta de medicamentos e/ou preços abusivos e espera, 
urgentemente, que as autoridades, juntamente com os laboratórios fabricantes e seus 
distribuidores, possam tomar providências imediatas e inadiáveis para reverter esse quadro, 
evitando a morte e o sofrimento de pacientes internados em todo o país.  
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