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ARTIGO
Racionalização

de medicamentos 
em tempo de pandemia

Saúde

Projeto da Unemat entrega 
100 máscaras para
entidade social de Tangará 

PREVENÇÃO

O campus de Tangará 
da Serra, por meio do Pro-
jeto de Extensão ‘Produ-
ção de máscaras de tecido 
e doação para comunida-
des vulneráveis’, realizou a 
entrega de 100 máscaras de 
tecido para a Comunidade 
Terapêutica Resgate e Li-
berdade. A entidade é tam-
bém conhecida pelo nome 
Instituto Resgate João Luiz 
Pizzato e atua na preven-
ção e recuperação de pes-
soas portadoras de trans-
tornos relacionados ao uso 
e abuso de drogas e álcool.

A ação envolveu os pro-
fessores Angélica Mas-

Universidade atua 
na proteção a
saúde da população 
mais carente

Máscaras foram repassadas a comunidade terapêutica

sarolli, Ceres Maciel de 
Miranda, Daniele Storck 
Tonon e André Franco Car-
doso, coordenados pela 
professora Maurecilne Le-
mes da Silva Carvalho, do 
curso de Ciências Biológi-
cas. A equipe providencia 
a aquisição do material, 
constrói os moldes, reali-
za a confecção e entrega 
das máscaras de maneira 
gratuita.

Essas máscaras permi-
tem a continuidade das 
atividades do Instituto de 
maneira mais segura, já que 
seu uso é uma das medidas 
de prevenção ao Covid-19. 
“Esse material nos ajuda 
muito, já que além do uso 
pelos recuperandos, há a 
necessidade da disponibi-
lização desse item para os 
familiares e visitantes, nas 
diferentes ações que de-
senvolvemos”, destacou 
Evânio Francisco Borges, 

conselheiro terapêutico 
do Instituto.

Com esta ação, a Univer-
sidade atua na proteção a 
saúde da população mais 
carente, sendo este um 
caminho de mão dupla. 
“Queríamos de alguma 
forma ajudar quem esti-
vesse precisando, além 
de nos ajudar ao manter a 
mente ocupada positiva-
mente”, afirma a professo-
ra Ceres Maciel de Miran-
da, que faz parte da equipe 
que integra a ação.

Vale frisar que o projeto 
já havia produzido e doado 
90 máscaras para o Institu-
to, em abril de 2020.

O projeto vem produzin-
do e fornecendo máscaras 
de tecido a população vul-
nerável, que possui poucos 
recursos para adquirir este 
tipo de produto. Cerca de 
300 máscaras foram doadas 
até o momento.

Assessoria

PRÓXIMA SEMANA

A Universidade do Es-
tado de Mato Grosso por 
meio do curso de Enferma-
gem do Campus de Tangará 
da Serra vai promover nos 
dias 12 e 13 de abril lives 
sobre “Saúde Mental na 
Pandemia Covid-19”.

O evento foi proposto 
pela disciplina de Assis-
tência de Enfermagem em 
Saúde Mental do curso, 
juntamente com o Centro 
de Atenção Psicossocial 

Unemat vai realizar live sobre Saúde
Mental na pandemia

lYgiA liMA / Assessoria

(CAPS) Vida Ativa, La-
boratório de Investigação 
Científica em Enfermagem 
e Saúde (LINCES) e a Liga 
Acadêmica de Enferma-
gem Oncológica (LAEO).  
O evento será transmitido 
pelo YouTube de forma 
gratuita e os interessados 
em receber certificação 
devem se inscrever até o 
dia 11 de abril.

O evento será realizado 
em dois dias, 12 e 13 de 
abril, com inicio sempre as 
19 horas. No dia 12, será 
abordado o tema: “Pande-

mia Covid-19: Principais 
impactos na saúde mental 
da população”. Já no segun-
do dia de evento, o tema 
será “Resiliência frente à 
pandemia Covid-19 e como 
cuidar da saúde mental 
nesse contexto”.

O evento dará aos ins-
critos certificação de parti-
cipação com 4 horas, para 
isso é preciso confirmar 
presença pelos links nos 
dois dias de palestras.

Link da transmissão: ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=4RzDWhDlOQg

Desde que promulgada pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020, o Regulamento Sanitário Internacional na qual 
versa a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importân-
cia Internacional pela Organização Mundial de Saúde, criou-se 
uma busca incansável e inenarrável no meio científico em des-
cobrir um medicamento efetivo no combate à doença Covid-19.
Um ano e quatro meses de pandemia já se passaram e inúmeras 
incertezas pairam sobre qual seja a melhor condução terapêutica 
apropriada no manejo clínico do paciente com a Síndrome Aguda 
do Desconforto Respiratório. São tantas alternativas “off label”, 
aquelas em que o tratamento não está descrito em bula técnica do 
produto, que levantam uma série de questionamentos no tocante 
ao monitoramento do perfil farmacoterapêutico e farmacovigilân-
cia de possíveis eventos adversos a medicamentos.
Neste cenário pandêmico, na qual nos deparamos com um Siste-
ma de Saúde colapsado aliado à escassez de abastecimento devido 

a alta demanda de consumo, o 
farmacêutico hospitalar e clíni-
co tem papel importantíssimo 
junto a equipe multiprofissio-
nal no controle do uso racional 
e efetivo de medicamentos.
Ações constantes e periódicas 
de revisão de protocolos de 
sepse, pneumonia, infecção de 
trato urinário, analgesia e seda-
ção são algumas das inúmeras 
tarefas que o colega farmacêu-
tico poderá propor para cober-

tura digna e eficaz da assistência à saúde ao paciente do SUS.
Recentemente, um alerta catastrófico acendeu as chamas no ce-
nário mundial e brasileiro, na qual começam a faltar itens fun-
damentais para recuperação a saúde do paciente Covid-19 posi-
tivo tais como antibióticos, anticoagulantes, drogas vasoativas, 
analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares e tantos 
outros, fazendo com que muitas sociedades científicas orientem 
da melhor maneira a aplicabilidade dos protocolos hospitalares 
institucionais. Como exemplo, temos o destaque da inclusão de 
anestésicos inalatórios (Óxido Nitroso, Desflurano, Isoflurano, 
Sevoflurano) pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia devido 
a escassez dos agentes endovenosos pelo aumento do consumo 
para sedação em vigência da Covid-19, a Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia (SBA) recomenda aos profissionais que deem 
preferência aos anestésicos inalatórios e às técnicas anestésicas 
associadas a agentes adjuvantes durante a realização dos procedi-
mentos anestésicos.
O trabalho deste importante profissional da saúde vai muito além 
dos holofotes televisivos e manchetes nos noticiários e mídias 
sociais, desde a pesquisa de uma nova molécula química nas In-
dústrias farmacêuticas de um medicamento, alguns ensaios clíni-
cos de imunobiológicos até a resolução de problemas no tocante 
a substituição da farmacoterapia instituída pelo prescritor que 
muitas vezes não se encontra disponível nos estoques dos hospi-
tais públicos e privados do país.
“Sem medicamento não há saúde, sem farmacêutico não há me-
dicamento e sem saúde não há esperança para a população. Con-
sulte e valorize o farmacêutico, pois ele é um profissional indis-
pensável à saúde pública brasileira e mundial”.  

ednaldo anthony Jesus e silva é farmacêutico Hospitalar e 
clínico e conselheiro regional do cRF-mt.

Sem medicamento 
não há saúde, sem 
farmacêutico não 
há medicamento
e sem saúde não 
há esperança
para a população


