CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA

DANIELA SANTANA MARTINS DE OLIVEIRA
JASCICLÉCIA BARBOSA LEITE DA SILVA
PAULA MEIRELES RODRIGUES DE SOUZA

USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS : IMPACTO
DA COVID-19

RECIFE/2021

DANIELA SANTANA MARTINS DE OLIVEIRA
JASCICLÉCIA BARBOSA LEITE DA SILVA
PAULA MEIRELES RODRIGUES DE SOUZA

USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS : IMPACTO
DA COVID-19

Artigo apresentado ao Centro Universitário Brasileiro –
UNIBRA, como requisito parcial para obtenção do título de
bacharel em Farmácia.
Professora Orientadora: MScª Janira Maria Nascimento Alves
Bezerra

RECIFE/2021

À Alexandre Ribeiro Hipólito da Silva, Cleonice Rodrigues da Silva,
Frederico Augusto Rodrigues de Souza

AGRADECIMENTOS

A Deus, por ter sido nossa fortaleza e ter permitido chegarmos até aqui,
A nossas famílias, por todo apoio e por terem estado ao nosso lado em todos os
momentos,
A nossa professora orientadora, Janira, por toda atenção, paciência e cuidado com a
elaboração do nosso projeto. Por toda pontualidade, calma e perseverança que nos
fez chegar onde estamos hoje,
Aos nossos amigos de curso, que direta ou indiretamente nos auxiliam na nossa
caminhada,
Aos nossos professores, que nos lecionaram com excelência.

Quando
os
vossos
esforços
desafiarem as impossibilidades,
lembrai-vos de que as grandes
coisas
do
homem
foram
conquistadas do que parecia
impossível.
- Charles Chaplin

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................

09

2. OBJETIVO ........................................................................................................

10

2. 1. Objetivo geral ..............................................................................................

10

2.2. Objetivos específicos ..................................................................................

10

3. REFERENCIAL TEÓRICO ...............................................................................

10

3.1. Novo Coronavírus ........................................................................................

10

3.2. Uso irracional de medicamentos ................................................................

12

3.2.1. Interações medicamentosas .......................................................................

15

3.2.2. Consequências ...........................................................................................

16

3.3. Atenção farmacêutica ..................................................................................

17

4. METODOLOGIA ...............................................................................................

18

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES .....................................................................

19

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 29
REFERÊNCIAS ....................................................................................................

30

USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS : IMPACTO DA COVID-19

Daniela santana martins de oliveira
Jasciclécia barbosa leite da Silva.
Paula meireles rodrigues de Souza
MSc.ª Janira Maria Nascimento Alves Bezerra

Resumo: A pandemia do novo coronavírus é um dos maiores desafios
enfrentados pela humanidade desde a gripe espanhola no século XX. Em dezembro
de 2019, foi identificado pela primeira vez na china o que seria o estopim para a
grande pandemia mundial. O impacto imposto por uma doença de nível mundial
envolve desde questões econômicas das grandes potências mundiais, até os
grandes avanços tecnocientíficos. Diante da sua gravidade, houve uma mobilização
mundial para o desenvolvimento de um tratamento eficiente para minimizar ou curar
os sintomas apresentados pela doença. Desta forma, pesquisadores e profissionais
da linha de frente da área de saúde lutaram para salvar o maior número de vidas
possíveis e encontrar soluções para os tratamentos. O padrão de consumo de
medicamentos apresentado no Brasil durante a pandemia do novo coronavíru foi um
reflexo direto da desinformação e fake news. O tratamento precoce associado aos
kits-covid resultou em um aumento de taxa referente a automedicação no país. O
objetivo deste trabalho é avaliar o uso irracional de medicamentos durante a
pandemia da covid-19. Foram pesquisados vários artigos, optando por utilizar as
bases de dados Scielo, google acadêmico e PubMed.Os termos de busca utilizados
para estapesquisa foram: “atenção farmacêutica”, “covid 19" , "automedicação", "
coronavirus". Os artigos selecionados foram publicados entre os anos de 2016 a
2021. Observaram em suas pesquisas a prevalência da automedicação na
pandemia da covid-19, trazendo destaque nos fármacos ivermectina e azitromicina e
prevalência de vitaminas C e D, nas unidades básicas primarias foi observado uma
maior porcentagem de clientes do sexo feminino. O uso de suplementos auxilia na
imunidade e prevenção do contágio ao Sars- COv-2, pois seus principais sintomas
são; febre, tosse seca, cansaço, fadiga, falta de ar, dor de cabeça, náuseas e
vômito. O profissional farmacêutico assumiu um papel de muita importância contra
as notícias falsas apresentadas sobre o novo coronavírus e a orientação quanto a
automedicação e os malefícios que esse tipo de consumo poderia trazer. O
acompanhamento farmacoterapêutico durante a terapia reduz significativamente o
risco de equivocos, pioras e consumo de medicações que não estão dentro da
janela de tratamento. Diminuindo desta forma efeitos colaretais, reações adversas e
quadros de piora.
Palavras-chave: Automedicação.Corona vírus. Pandemia.

1. INTRODUÇÃO
Um estado de pandemia é caracterizado como uma enfermidade epidêmica
amplamente disseminada a grandes níveis geográficos. O novo coronavírus é um
dos maiores desafios enfrentados pela humanidade desde a gripe espanhola no
século XX (NINA, 2020). Em dezembro de 2019, foi identificado pela primeira vez na
China o que seria o estopim para a grande pandemia mundial. O impacto imposto
por uma doença de nível mundial envolve desde questões econômicas das grandes
potências mundiais, até os grandes avanços tecnocientíficos (OPAS, 2020).
Diante da sua gravidade, houve uma mobilização mundial para o
desenvolvimento de um tratamento eficiente para minimizar ou curar os sintomas
apresentados pela doença. Desta forma, pesquisadores e profissionais da linha de
frente da área de saúde lutaram para salvar o maior número de vidas possíveis e
encontrar soluções para os tratamentos. Correlacionado ao aumento de casos,
destacou-se o aumento da automedicação da população e uma atuação mais
incisiva do profissional farmacêutico para lidar com muitas fake news (notícias
falsas)e uso abusivo de medicamentos (FERNANDES, 2016).
O padrão de consumo de medicamentos apresentado no Brasil durante a
pandemia do novo coronavírus foi um reflexo direto da desinformação e fake
news (FREITAS et al., 2020). O tratamento precoce associado aos kits-covid
resultou em um aumento de taxa referente a automedicação no país (MENDES et
al., 2020). Esses kits, por sua vez, eram caracterizados por uma combinação de
medicamentos

sem

estudos

randomizados

ou

evidências

científicas

que

comprovassem sua eficácia. Desta maneira, muitas pessoas tiveram reações
adversas e precisaram de outros tipos de tratamento da atenção básica, ficando
cada vez mais expostos ao vírus e as chances de uma contaminação (CAMPOSA,
2020).
O farmacêutico tem o papel de garantir a segurança do paciente, qualidade
do tratamento e eficácia da farmacoterapia . Nos últimos anos, com a execução da
atenção farmacêutica como um importante componente da prática em farmácia,
áreas gerais e específicas, como atendimentos a comunidades, gestantes,
deficientes, crianças e idosos, passaram a ser beneficiados por este atendimento,
tornando a população a maior beneficiária. Além disso, a atenção farmacêutica pode
ser dividida em componentes básicos, estratégicos, especializados e assistência
farmacêutica (MAGEDANZ, 2020).
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Neste cenário, a tenção farmacêutica se tornou uma das práticas mais
relevantes e

cruciais para orientar à população sobre formas de prevenção e

sintomas. O auxílio para um diagnóstico de possíveis casos assintomáticos e sua
notificação é seguido de uma orientação sobre os cuidados, precauções e
automedicação, que apresentou um índice crescente durante toda a pandemia, além
de

um

esclarecimento

sobre

as

fake

news

que

circundam

a

doença

(GORDON,2020).
Esse índice mostrou a preocupação das pessoas em tratar a doença ou evitála da forma mais acessível possível, e isso trouxe complicações a mais a doença,
pioras do quadro e surgimento de outras patologias. E dentro de todos os pacientes,
existe o enfoque dentro do público de risco formado por idosos e pessoas com
doenças graves como câncer, lupos e problemas cardíacos (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2015).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
Dissertar sobre o uso irracional de medicamentos durante a pandemia da covid19
2.2. Objetivos específicos


Identificar o que é a covid 19 e os impactos causados na automedicação



Ressaltar os aspectos da automedicação em tempos de pandemia



Descrever e explicar sobre a atenção farmacêutica e sua importância em
tempos de pandemia

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Novo Coronavírus
O coronavírus tem como agente etiológico um RNA vírus da ordem
nidovirales, que pertence a família coronaviridae (WHO, 2020). Além de possuir
variantes como os vírus da sarscov , mers-cov e 2019-ncov, que são classificados
como subfamílias da betacoronavírus que infectam apenas mamíferos (AMORIM,
2020). Eles possuem um alto índice de patogenicidade e são responsáveis pelas
10

síndromes respiratórias e gastrointestinais. SARS ( Sars-Cov-2)(GORDON,2020),
responsável por causar depressão respiratória, que pode variar entre um quadro
simples de peneumonia à um quadro de inflamação grave com dispnéia (BRASIL,
2020).
Formado por uma cápsula proteica, o Sars-Cov-2 foi codificado, estudado e
suas características foram definidas (CAO, 2020). Após a codificação e análises, foi
verificado que o vírus possui um total de 29 proteínas, 16 enzimas não estruturais,
que são as responsáveis pela replicação viral (LIU, 2020). Nove proteínas
acessórias, que possuem patogenicidade, mas não fazem parte da replicação e
quatro que estão presentes na cápsula do vírus. Sua estrutura é composta por um
envelope, spike, nucleocapsídio, membrana e as proteínas (CFF,2020).
Adesão celular é a clivagem do dominio de ligação do receptor (RBD) da
glicoproteína S por protease furina e posterior interação com ECA-2 (enzimas que
converte a angiotensina II vasoconstritora para angiotensina-(1-7) que antagoniza o
efeito da aniotensina II). Penetração via endocitose viral é mediada por clatrinas e
adaptinas que possui sua funcionalidade regulada pela fosforilação mediada por
AAKI. A penetração via fusão membranar é a ativação proteolítica por furina e por
TMPRSS2(serina serina protease transmembranar) impulsionam fusão do envelope
viral com a membrana celular (FREITAS, 2020).
O desnudamento RNA viral/proteínas virais, pela via endossomal (2A),
desnudamento ocorre pela atividade proteolítica de protrases lisossomais, mediante
acidificação endossomal. Via de penetração 2B RNA viral e proteínas virais são
internalizadas após fusão membranar. A replicação e biossíntese viral ocorre na
transcrição de RNAs subgenomicos como podemos observar na (Figura1), proteínas
virais não estruturais e estruturais, e novos RNAs genômico para a montagem de
novos virions. A montagem de novos virions e exocitose, novos virions são formados
e armazenados no interior de vesicular citoplasmáticas. Novos Sars-Cov-2 são
liberados por exocitose (CDCP, 2020).
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Figura 1: Mecanismo celular do novo coronavírus

Fonte: FREITAS,2020

No dia 11 de março de 2020, houve uma declaração feita pela Organização
Mundial de Saúde ( OMS) , que em pronunciamento relatou sobre o estado de
calamidade frente ao surto do novo coronavírus em todo o mundo (OMS, 2020).
Desta maneira, foi declaro oficialmente um estado de pandemia mundial (BRASIL,
2020). Posteriormente houve uma articulação para as medidas preventivas serem
aplicadas (AMORIM, 2020). Desta forma, a vigilância sanitária anunciou critérios e
medidas de proteção, higiene pessoal, uso de EPIs, isolamento e quarentena para
pessoas com suspeita de contágio, casos confirmados de infecção pelo vírus e
grupos de risco ( ANVISA, 2020).
A sua transferência é efetivada por gotículas de saliva, secreções
respiratórias, possui um tempo de incubação de 2 a 14 dias, pois é de 8 a 12 dias
que os sintomas são presenciados (CESPEDES et al., 2020). Os principais sintomas
clínicos

característicos

da

condição

são

problemas

respiratórios

e

a

transmissibilidade que se da através de gotículas de mucosa (UMAKANTHAN,
2020). Contudo, pessoas infectadas pelo vírus também podem ser acometidas por
sintomas como hipertermia, tosse, ausência de paladar, olfato, algia corporal e
cefaleia (ISLAM, 2020).
No entanto, 80% dos pacientes contaminados, de acordo com uma
declaração da Organização Mundial de Saúde, se apresentam assintomáticos
(BRASIL,2020). Em 15% podem requerer atendimento hospitalar por serem
acometidos por disfunções respiratórias (dispnéia)(LIU,2020). Posterior a esta
margem, 5% dos contaminados precisam de atendimento na unidade de terapia
intensiva ( UTI) para obter suporte respiratório (BRASIL, 2020).
O diagnóstico é feito através de uma coleta de material orgânico com o auxílio
de swab, através de uma incisão nasofaringe, também são realizados testes de
transcrição reversa seguida de reação em cadeia polimerase (RT PCR),
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sequenciamento total ou parcial do genoma, podendo ser feito também exames de
escarro (YUCE, 2021). Para a verificação da positividade dos testes, se é necessária
uma detecção do RNA viral através de um exame de biologia molecular (BRASIL,
2020).

3.2 Uso irracional de medicamentos

Considerada uma preocupação de saúde pública, a automedicação é uma
prática muito comum não só no dia a dia do cidadão brasileiro como de todo o
mundo. A maior preocupação se dá pelos elevados índices de prevalência referente
aos riscos à saúde do indivíduo (AYDIN, 2017).A deficiência na saúde pública é um
dos fatores que leva a população a encontrar meios mais fáceis de conseguir
medicamentos para tratar de suas patologias de forma mais “rápidas”, mas sem a
consciência de que não estão de fato tratando a doença e sim a mascarando
(TAVARES, 2020).
A prática da automedicação é exercida com a finalidade de trazer um alívio
imediato de sintomas que acometem o indivíduo (ALI, 2019). De acordo com esse
trabalho mais de 80% da população brasileira admite que faz uso de medicamentos
a partir da indicação de amigos, colegas, familiares e até vizinhos. Ou seja,
consomem qualquer tipo de medicamento em um momento de necessidade sem
prescrição médica ou farmacêutica e sem preocupação com seus efeitos colaterais,
na tentativa de mascarar os sintomas desconfortantes (MBOYA, 2018). A
automedicação se dá principalmente através de medicamentos como fitoterápicos,
analgésicos, antipiréticos e até antibióticos (LIMA, 2020)
A

insegurança instaurada pela pandemia do novo coronavírus, e as

incertezas do seu tratamento e seus agravos, trouxeram uma instabilidade para a
população (HACHFI, 2020). Com isso, muito se foi especulado sobre a melhor forma
de tratamento, já que não se havia um conhecimento amplo sobre a situação. Várias
linhas de tratamento foram surgindo, desde tratamento com raízes, folhas e cascas
até o uso de medicamentos como hidroxicloroquina (HCQ), azitromicina e
ivermectina (TEIXEIRA, 2021)
Medicamentos com a proposta de fortalecimento imunológico foram os
primeiros a serem esgotados nas farmácias, assim como medicamentos que foram
popularizados com a justificativa de que diminuíam os sintomas causados pelo
13

coronavírus (HACHFI, 2020). Desta forma, surgiram os kits covid, que continham
vitaminas C e B, associadas a ivermectina, HCQ , nitazoxanida e azitromicina
(SILVA, 2020).
O medo de se contaminar pelo vírus levou boa parte da população a se
prevenir como pudesse, através de medicamentos de fácil acesso (XIE, 2020). A ida
aos hospitais só ocorria quando o paciente já apresenta os sintomas da doença.
Desta forma, a automedicação durante a pandemia do novo coronavírus quase que
dobrou a venda de medicamentos e o consumo dos mesmo de forma inadequada e
sem nenhum tipo de acompanhamento (BOGER, 2021).
De acordo com o conselho federal de farmácia (CFF) 77% dos brasileiros se
automedicam, ou seja, quase metade da população, foi observado que 25% se
automedicam todo dia, outros uma vez ao mês ou uma vez na semana. O maior
impedimento no uso inapropriado de medicamentos está na eficácia e segurança
(CFF, 2020). O uso inapropriado de medicamentos leva a intoxicação exógena, que
são sinais e sintomas que ocorrem após contato do organismo a substâncias
químicas

que

podem

provocar

danos

ou

mortes (MONACO;

MEIRELES;

ABDULLATIF, 2017).
Existem diversas substâncias que causam intoxicação nos seres humanos,
sejam animais, plantas e principalmente ações medicamentosas, por isso é
necessário profissionais capacitados para lidarem com qualquer tipo de situação,
visando a prevenção de acidentes, orientando a população promovendo a
qualificação da educação preferencialmente em comunidades. A dificuldade de
acesso aos sistemas de saúde, causa um grande problema de uso inadequado de
medicamentos, sendo os medicamentos mais utilizados os analgésicos, antiinflamatórios e anti-reumáticos (GARCIA; POLISEL; FRANCK, 2017).
O sistema Nacional de Informações Tóxico- Farmacológico observa que
33,17% das intoxicações são causadas por medicamentos, 19% é a mortalidade que
ocorre por tal imprudência, muitos estudos comprovam que a cultura da
automedicação cresceu com a pré-pandemia covid -19. O Sars- Cov-2 rapidamente
se propagou, resultando na pandemia no começo de 2020, propiciando milhões de
casos e milhares de mortes em todo o mundo, por falta de informações confiáveis e
perspectiva de cura, muitos foram manipulados por informações falsas e induzidas a
medicamentos sem embasamento definido (SINITOX, 2020). Com orientações
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provisórias, foram transmitidos tratamento específico por várias autoridades
internacionais como a Organização mundial da saúde (WHO, 2020)
As interações medicamentosas ocorrem através da ação de fármacos,
envolvendo mecanismos nos quais os efeitos desejados se processam. A ação do
fármaco envolve receptor ou enzima, ou seja, o fármaco pode aumentar o efeito do
agonista por estimular a receptividade celular ou inibir enzimas que o inativam no
local de ação. As interações de efeito ocorrem quando dois ou mais fármacos em
uso tem ações farmacologias similares, ou opostas, podendo produzir antagonistas
sem modificações farmacocinéticas. Os tratamentos mais reconhecidos são
antivirais de ação direta, como, por exemplo: atazanavir, outros antivirais como
favipiravir, antimaláricos, como HCQ e agentes contra amebíase e outas doenças
protozoárias como nitazoxanida (Alexander, 2020; Brigham, 2020; Hamilton, 2020;
Massachusetts, 2020; Michigan Medicine, 2020; Mount Sinai, 2020)

3.2.1 Interações medicamentosa
Em pesquisas foi mostrado um grande risco dos eventos cardiovasculares
quando usado a HCQ como controle da doença,

uso em conjunto com outro

medicamentos como por exemplo a amitriptilina, albuterol e tramadol eleva o risco
reais do uso da HCQ (NINA, 2020). Além disso, é importante ressaltar o risco de
surgimento de infecçõe, que o sars-cov2 por si já ter um efeito de deixar o paciente
imunossuprimido (SAMUDRALA, 2020).
Esse estudo mostra que pacientes afetado pela covid-19 tem uma melhoria
espontânea em 80% dos casos. Contudo, ele apresenta que

existe uma

necessidade de um manejo de muito cuidado se houver uma necessidade de utilizar
HCQ, em pessoas doentes com problemas hepáticos, diabéticos, problemas renais
e, especialmente em pacientes com problemas cardíacos (ZHANG, 2020).
Existem vários fármacos que podem potencializar os efeitos cardíacos da
cloroquina, principalmente , a HCQ , em ação combinada com a azitromicina. Essa
combinação vem sendo abordada como opção do

tratamento da covid-19,

entretanto , o risco de arritmias aumenta em quase 70% (CHARY, 2020). As drogas
que estão sendo utilizadas na para tratar a covid-19 são; HCQ, Cloroquina
(BOULWERE,2020);

Nitazoxanida,

Ivermectna

(IYER,2020);

Azitromicina,
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ocorrências mostram que pacientes com problemas cardíacos são o maior grupo
de risco da covid-19 (ESPOSITO, 2020).
Estudos in vitro e in vivo vem demonstrando uma redução de morte em
pacientes afetados com a covid-19 com o uso da cloroquina, apresentando uma
recuperação em pacientes utilizando como tratamento,o medicamento, mostrar ter
uma grande capacidade terapêutico por meio de redução e da replicação viral
(BOULWERE, 2020). O vírus se liga a uma isoforma da enzima conversora de
angiotensina, localizado nos alvéolos pulmonares e responsáveis por desempenhar
eventos cardíacos, o que explica os problemas respiratórios e cardíacos do covid-19
nestes pacientes (ISLAM, 2020).
A interação da azitromicina com a HCQ e a cloroquina aumenta o sinal de
alerta neste tratamento (ESPOSITO, 2020). O covid-19, já é um problema para os
indivíduos acometidos com doenças cardiovasculares, como hipertensos, batimentos
cardíacos arrítmicos, insuficiência cardíaca, histórico de infarto agudo do miocárdio
(IAM), e a azitromicina com os derivados do 4-aminoquinolinas torna um risco mais
potente (TRIVEDI, 2020).

3.2.2 Consequências
Em pacientes com problemas trombóticos dever ser utilizado com bastante
cautela a azitromicina, visto que ela causa efeitos hipoprotrombinêmicos, e também
se torna muito necessário um acompanhamento dos marcadores hepáticos, tendo
em vista que pacientes com

marcadores hepáticos não tenha

pelo o uso do

macrolideo (AMAWI, 2020).
A nitazoxanida no tratamento da covid-19 são bem inicial em relação a HCQ,
cloroquina e a azitromicina, porém ,n há indícios sobre seu efeito terapêutico
antiviral, ele é muito utilizada na clínica médica (AGRAWAL, 2020). Apesar das
drogas citadas terem estudos no tratamento da covid-19, a nitazoxanida tem uma
vantagem pelo seu baixo efeitos adversos bastante importantes no tratamento
terapêutico, risco baixo e moderado da nitazoxanida, porém , ela pode promover
hiperglicemia em pacientes diabéticos, por possuir sacarose na composição,
segundo a Farmacopéia Brasileira ,e também disfunção renal e hepático em
pacientes as funções comprometidas (ATZRODT, 2020).
A ivermectina, sendo ele outro antiparasitário, foi estudado em pesquisa, por
tanto não mostrou

interações e inexistente risco potencial significante, sendo
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bastante seguro no uso, mas ainda com estudos primários no tratamento viral da
covid-19 (IYER, 2020).
Desta maneira é muito evidente que o uso irracional de medicamentos e a
automedicação é um hábito muito comum no Brasil, tornando uma situação bastante
assustadora em todo o período , contudo o pânico causado pelo os canais de
notícias e o isolamento social ,destace-se, imensamente (AIRY, 2017). Por isso, foi
essencial políticas públicas para diminuir a utilização de medicamentos , que por
consequências , são capazes de contribuir para o fortalecimento da estrutura viral
ou causando

um agravamento dos grupos que

fazem o uso que ao invés de

imunizar podendo prejudicar muito mais (TAVARES, 2020).
O uso irracional de medicamentos é um grande problemas de Saúde Pública
em todo mundo. Segundo estimativas da OMS, cerca de metade dos medicamentos
são prescritos, dispensados e vendidos incorretamente (SOUZA, 2021) .
A consequência do uso irracional e o

grande números de reações

adversas graves pelo uso de medicamentos, causando risco a saúde, foi um grande
motivo de prolongamentos de hopistalizações e agravamento de quadros clínicos e
risco de vida . Neste período de pandemia a falta de tratamento eficazes e com
drogas ainda em estudos,as informações passadas pelos canais de comunicação
sobre os possíveis tratamentos são bem significativos tendo em vista o aumento da
gravidade desse cenário (AYRI, 2017).

3.3 Atenção farmacêutica
Ligada a valores éticos, a atenção farmacêutica é relatada como um ato de
promoção à saúde onde a população é o seu principal beneficiário (CFF, 2016). O
acompanhamento

farmacoterapêutico

é

um

dos

pilares

do

atendimento

farmacêutico, visando melhorias na qualidade de vida, reduzindo o percentual de
erros durante

a farmacoterapia e trazendo uma melhor orientação tanto para o

paciente como a nível populacional (FERNANDES, 2016). Desta forma, o
farmacêutico se torna capaz de atender uma demanda social de grande amplitude
(CIPOLLE et al., 2004).
A filosofia proposta pela área está relacionada a uma rotina de cuidados com
o paciente (MAGEDANZ, 2020). Desta maneira, pode-se enfatizar que o profissional
farmacêutico exerce seu trabalho com base na atenção à saúde, promovendo e
orientando

sobre o uso racional de medicamentos e

a importância

do
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acompanhamento (FERREIRA, 2018). Desta maneira, todas as suas intervenções
precisam ter um controle de qualidade, que se refere a qualidade da atenção
prestada ao paciência com o objetivo de averiguar o exercício profissional e trazer
uma garantia do perfil de cuidado, para que isso ocorra, é necessário que tudo seja
documentado para análise e respaldo (CIPOLLE et al., 2004).
A incorporação das práticas farmacêuticas tem acontecido de forma gradual
nas farmácias e drograrias (CFF, 2020). Apesar das dificuldades impostas pela
desinformação sobre o atendimento farmacêutico, a implementação tem gerado
resultados significativos, abrindo assim mais espaço para este tipo de atendimento e
aumentando o contato direto com a população (GALATO, 2019).
Nos países desenvolvidos, as atividades de atenção farmacêutica já estão
bem implementadas e incidindo os resultados da sua eficácia. No Brasil, a realidade
se mostra diferente e completamente instabilizada, levando em consideração
inúmeros fatores que servem como veto para o desenvolvimento deste tipo de
atendimento (PEREIRA et al., 2008).
Em tempos de pandemia, atenção farmacêutica tem sido base da atenção
básica à saúde, juntamente com outros profissionais que formam a equipe
multidisciplinar, mostrando a relevância do acompanhamento e orientação sobre os
tratamento e cuidados que são de importâncias frente aos sinais e sintomas da
patologia e suas formas de prevenção (SEVERO, 2018).
O papel do farmacêutico na atenção básica está relacionado á função de
assistência técnica,nesta função as atividades não devem focar apenas nos
medicamentos mas também nos pacientes,garantindo que eles utilizem de forma
correta,monitorando o uso do medicamedo (CONILL;DAMASCENO,2019)
A afindade dos serviços farmacêuticos diretamente ao cliente, revela o
comprometimento com o bem-estar e saúde indivíduo ,trazendo melhoria de vida
neste periodo tão crítico e tendo a oportunidade de trazer a conscientização e
benefícios do uso racional de medicamento. A oferta desses serviços gera uma
demanda de profissionais treinados e capacitados que possam desempenhar essa
atividade nesse sentido ,faz-se necessário a valorização desde profissional tanto por
parte do cliente quando do

próprio farmacêutico, tornando serviço efetivos e

essencial no processo de saúde do paciente (SANTOS JÚNIOR,2018).
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

O presente estudo consistiu em uma pesquisa bibliográfica de cunho
integrativo a partir de aspectos qualitativos de pesquisa e de cunho descritivo. O
material utilizado embasou o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e a
montagem de uma discussão entre autores e analisar as diversas formas de como
pode ser abordado (FERENHOF, 2016).
Foram pesquisados vários artigos, optando por utilizar as bases de dados
Scielo, google acadêmico e PubMed. Os termos de busca utilizados para esta
pesquisa foram adicionados estudos dos anos anteriores que apresentam
pertinencia ao tema, como clássicos da literatura que estiveram na base supracitaos:
“atenção farmacêutica”, “covid 19" , "automedicação", "coronavirus". Os artigos
selecionados foram publicados entre os anos de 2016 a 2021.
As referências bibliográficas de todos os estudos pesquisados foram
examinados de forma detalhada e todos os autores mencionados no trabalho foram
citados de acordo com a necessidade de esclarecimento.
A pesquisa teve como base materiais bibliográficos organizados de acordo
com os principais objetivos traçados para esta revisão. O material selecionado foi
submetido a uma leitura meticulosa onde foram produzidas categorias de análise.

Critérios de inclusão e exclusão
Critérios de inclusão: Artigos e teses referentes a atenção farmacêutica,
atenção farmacêutica ao idoso, e atenção farmacêutica em tempos de pandemia;

Critérios de exclusão: Artigos e teses antigos e desatualizados e que
fugissem do foco principal do trabalho
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o embasamento dos resultados foram utilizados 17 artigos na linha
temporal de 2020 a 2021, compostos por estudos realizados durante a pandemia
contendo dados e estatísticas pertinentes para o entendimento e desenvolvimento
do novo coronavírus e como a atenção farmacêutica se faz de importância frente a
uma pandemia, como descritos no (quadro 1.)
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Quadro 1.Caracterização dos artigos inclusos neste estudo.

Autor/ Ano Título

BÖGER B
(2021)

SOUZA
(2021)

TEIXEIRA
(2021)

Objetivos

Considerações
sobre o artigo

Systematic
review with metaanalysis of the
accuracy of
diagnostic tests
for COVID-19

Tem o objetivo reunir
evidências sobre os
parâmetros de precisão
de todos os métodos de
diagnóstico disponíveis
para detectar o SarsCovid-2.

A RT- PCR continua
sendo o padrão outro
para o diagnóstico de
covid-19 em amostras
de escarro. A
combinação de
diferentes testes
diagnosticados é
altamente
recomendada para
atingir a sensibilidade
e especificidade
adequada.

Ocorrência de
Automedicação
na população
brasileira como
estratégia
preventiva da
SARS-CoV-2.

Objetivou-se identificar a
existência da
automedicação por
populares com a
finalidade de prevenção
ao SARS-CoV-2 e
analisar os potenciais
agravamentos deste uso
ao organismo humano.

O uso de suplementos
vitamínicos auxilia no
aumento da imunidade
corporal e na
prevenção do contágio
ao SARS- COV-2.
Conclui-se que os
riscos da ingestão
indiscriminada de
antibióticos e das
possíveis interações
medicamentosas.

Os riscos
associados a
prática da
automedicação
no tratamento da
covid-19

O objetivo do presente
estudo foi avaliar os
principais medicamentos
utilizados na
automedicação da Covid19, bem como as
principais reações
adversas que podem ser
apresentadas pelos

Diante do exposto,
destaca-se a
necessidade de
demais pesquisas que
avaliem os riscos do
uso indiscriminado das
estratégias
terapêuticas utilizadas
para o tratamento da
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Amawi H
(2020)

ATZORD
(2020)

BOULWARE
DR
(2020)

pacientes.

Covid-19.

Covid-19
pandemic: Na
overwiew of
epidemiology,
pathogenesis,
diagnostics and
potential
vaccines and
therapeutics

Esta revisão destaca as
medidas de prevenção,
as terapias clínicas
disponíveis e o potencial
de desenvolvimento
vacinal contra o SARSCoV-2

A revisão oferece
informações relatadas
sobre a pesquisa
global e o avanço de
agentes terapêuticos
potenciais e atuais e
vacinas em
desenvolvimento
relevantes para o
SARS-CoV-2 focado
na seleção completa e
atualizada de produtos
genéricos
demedicamentos.

A Guide to covid19: A global
pandemic caused
by the novel
coronavírus Sarscov-2

O objetivo foi analisar e
fornecer uma visão geral
sobre Sars- Cov-2
analisando sua virologia,
epidemiologia e modos de
transmissão enquanto é
examinado o atual processo
dos procedimentos de
testes e possíveis
tratamentos.

A pandemia
SARS‐CoV‐2 de 2020
provocou avanços na
pesquisa do
coronavírus. Dados de
surtos anteriores de
coronavírus têm sido
utilizados para
aprimorar o estudo de
medidas de tratamento
e prevenção para o
COVID‐19.

A Randomized
Trial of
Hydroxychloroqui
ne as
Postexposure
Prophylaxis for
Covid-19

Teve como objetivo
verificar se a
hidroxicloroquina pode
prevenir a infecção
sintomática após a
exposição ao Sars-Cov-2

Após exposição de
alto risco ou risco
moderado ao Covid19, a hidroxicloroquina
não preveniu doenças
compatíveis com
Covid-19 ou infecção
confirmada quando
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usada como profilaxia
pós-exposição dentro
de 4 dias após a
exposição
CAO
(2020)

CHARY MA
(2020)

Gordon
(2020)

ISLAM KU
(2020)

A trial of
lopinavir-ritonavir
in adults
hospitalized with
severe Covid-19.

Teve como objetivo
observar tratamento com
lopinavir- ritonavir em
pacientes com infecção
sars- cov-2

Em pacientes adultos
hospitalizados com
Covid-19 grave,
nenhum benefício foi
observado com o
tratamento lopinavirritonavir além do
cuidado padrão.
Futuros ensaios em
pacientes com
doenças graves
podem ajudar a
confirmar ou excluir a
possibilidade de um
benefício de
tratamento.

COVID-19:
Therapeutics and
Their Toxicities.

Tem como objetivo
abordar algumas
toxicidades de potenciais
terapêuticos e possíveis
tratamentos para essas
toxicidades

A necessidade não
atendida de
tratamentos eficazes
para o COVID-19
estimulou as empresas
farmacêuticas a
desenvolver ou
reutilizar a terapêutica
contra a sars- cov-2

A sars-Cov-2
protein
interaction map
reveals targets
for drug
repurposing

Tem como objetivo
compreender mais sobre
o Sars-Cov-2 e a
patologia Covid-19 para
desenvolver novas
drogas e reutilizar as
existentes.

Os dados brutos
obtidos apresentaram
alta transmissibilidade
e chances de agravo
com alto indice de
internação

An Update on
Molecular
Diagnostics for

Esta revisão elaborará os
procedimentos
diagnósticos, que estão

Os dados sobre o
COVID-19 estão
evoluindo muito
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IYER M
(2020)

LIMA
(2020)

LIU
(2020)

COVID-19

em uso e também
destacará outras novas
técnicas que podem ser
utilizadas para
diagnóstico rápido e
econômico do COVID-19.

rapidamente, e não há
dúvida de que
algumas das
especificidades deste
artigo podem mudar à
medida que mais
estudos se tornam
disponíveis.

COVID-19: an
update on
diagnostic and
therapeutic
approaches.

Esta revisão discute as
atualizações sobre
amostras/amostras,
diagnósticos eficientes
recentes e abordagens
terapêuticas para
controlar a doença e
medicamentos
reaproveitados
principalmente com foco
em
cloroquina/hidroxicloroqui
na e plasma
convalescente.

COVID-19 é uma
pandemia global, e
atualmente emergiu
como a infecção viral
mais intensa e
petrificante a ser
tratada pela raça
humana.

Uso irracional
demedicamentos
e plantas
medicinais contra
a COvID-19
(sARs-Cov-2):
Um problema
emergente

Essa revisão teve por
objetivo abordar as
questões criticas
relacionadas ao uso
irracional de
medicamentos e plantas
medicinais contra a
infecção causada pelo
novo coronavírus

A utilização de
medicamentos e
plantas medicinais
com indicação de
eficácia e segurança
limitada alcançou um
patamar crítico durante
a pandemia do SARSCoV-2.

Overlapping and
discrete aspects
of the pathology
and pathogenesis
of the emerging
human
pathogenic
coronaviruses
SARS‐CoV,
MERS‐CoV, and

Nesta revisão, tentamos
aplicar nossa
compreensão atual da
patologia e patogênese
de SARS‐CoV e
MERS‐CoV para a
caracterização do
2019‐nCoV.

As lições abrangentes
aprendidas com os
surtos de SARS‐CoV e
MERS‐CoV fornecem,
apesar de sua tragédia
inerente, experiências
valiosas sobre como
combater a epidemia
de 2019‐nCoV.
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2019‐nCoV.
NINA

Hydroxychloroqui
ne as prophylaxis
or treatment for
COVID-19: What
does the
evidence say?
Indian J Public
Health

Nesta revisão, revisamos
as evidências disponíveis
a favor e contra o uso do
HCQ como profilaxia ou
tratamento para o
COVID-19,
especialmente no
contexto indiano.

No geral, não temos
evidências
convincentes a favor e
contra o uso do HCQ
para tratar o COVID19, no entanto, não é
seguro usar o HCQ em
combinação com a
AZM

SAMUDRALA Virology,
PK
pathogenesis,
diagnosis and in(2020)
line treatment of
COVID-19

Este trabalho de revisão
destacou a origem,
emergência,
características
estruturais, patogênese e
características clínicas do
COVID-19.

O desenvolvimento de
vacinas de várias
empresas
farmacêuticas e
institutos de pesquisa
está em andamento, e
mais de dez
candidatos à vacina
estão nas várias fases
dos ensaios clínicos.

Possible
treatment and
strategies for
Covid-19 :
Review and
assessment

A revisão atual recapitula
as evidências existentes
de possíveis drogas
terapêuticas, peptídeos,
anticorpos humanizados,
plasma convulsivo e
vacinação que revelou
potencial no combate às
infecções do COVID-19.

A dexametasona é um
primeiro medicamento
esteroide conhecido
que pode salvar a vida
de pacientes
gravemente doentes, e
é mostrado em um
ensaio clínico
randomizado pelo
Reino Unido que
reduziu a taxa de
mortalidade em
pacientes COVID-19.

Current status of
potential
therapeutic
candidates for
the COVID-19
crisis

Nesta revisão,
resumimos os potenciais
candidatos terapêuticos
em desenvolvimento para
o COVID-19 com base
em ensaios clínicos e
descrevemos seus

Uma maior
compreensão dos
mecanismos SARSCoV-2 em humanos
poderia ajudar no
desenvolvimento de
novas drogas

(2020)

TRIVEDI N
(2020)

ZHANG J
(2020)
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potenciais mecanismos
de ação

terapêuticas para o
COVID-19.

Para avaliação da gravidade, e dimensão da transmissibilidade do novo
coronavírus foi desenvolvido um quadro de avaliação de gravidade pandêmica
(PSAF) , onde se é predisposto duas escolhas de análise. Para avaliar a dimensão
da transmissibilidade, temos um escore que vai de 1 a 5 , com indicadores de taxa
de ataque sintomático, ou seja, que apresentam sintomas. Contudo, quando se trata
de gravidade clínica, temos um escore de 1 a 7, que varia de acordo com a taxa de
letalidade e mortalidade (WHO, 2020).
Um estudo feito por Freita 2020, uniu resultados do início da pandemia para a
montagem do PSAF (Tabela 1). Desta maneira, se é possível obervar datos do
início da transmissão do vírus e entender a dimensão da gravidade da
transmissilibidade do novo coronavírus.

Tabela 1. Apresentação dos indicadores de transmissibilidade e gravidade pandêmica da Covid19,utilizando-se o Quadro de Avaliação da Gravidade Pandêmica (Pandemic Severity Assessment
Framework - PSAF)
Transmissibili
dade

Gravidade
clínica

Letalidade

População

Resultados%
(IC95%)

Escore*

China7

22,0

5

China8

2,2 (IC95% 1,4;
3.9)

5

China1

2,0; 2,5

5

Resultados%
(IC95%)

Escore*

População

Período

mortes/casos
confirmados

Até
11/fev/2020
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China
(população
geral)5

China
(trabalhadores
da saúde)5

Gravidade
clínica

População

Antes de
31/dez./2019

15/104

14,4 (7,7; 21,2)

7

1-10/jan/2020

102/653

15,6 (12,8;
18,4)

7

1120/jan/2020

310/5.417

5,7 (5,1; 6,3)

7

2131/jan/2020

494/26.468

1,9 (1,7; 2,0)

7

1/fev/2020

102/12.030

0,8 (0,7; 1,0)

6

Antes de
31/dez/2019

-/-

-

-

1-10/jan/2020

1/20

5,0 (0,0; 14,6)

7

1120/jan/2020

1/310

0,3 (0,0; 1,0)

5

Período

mortes/casos
confirmados

Resultados %
(IC95%)

Escore*

2131/jan/2020

2/1.036

0,2 (0,0; 0,5)

4

1/fev/2020

1/322

0,3 (0,0; 0,9)

5

2.803/67.103

4,2 (4,0; 4,3)

7

Em
3/mar/2020

Wuhan¹

Período todo
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Proporção de
hospitalização
(por Covid-19)

Taxa de
mortalidade
hospitalar (por
Covid-19)

Restante da
China¹

Período todo

112/13.071

0,9 (0,7; 1,0)

6

Estados
Unidos²

Período todo

6/60

10,0 (2,4; 17,6)

7

Itália¹

Período todo

52/2.036

2,6 (1,9; 3,2)

7

Coreia do Sul¹

Período todo

28/4.812

0,6 (0,4; 0,8)

6

Japão¹

Período todo

6/268

2,2 (0,5; 4,0)

7

Irã¹

Período todo

66/1.501

4,4 (3,4; 5,4)

7

População

Período

Casos
graves+crític
os/total de
casos

Resultados%
(IC95%)

Escore

China
(trabalhadores
de saúde)5

Período todo
até
11/fev/2020

247/1.688

14,6 (12,9;
16,3)

7

China
(população
geral)5

Período todo
até
11/fev/2020

8.255/44.415

18,6 (18,2;
18,9)

7

População

Período

mortes/
(curas+altas+
mortes)

Resultados
(%) (IC95%)

Escore

Hospital
Jinyintan
(Wuhan9

1-20/jan/2020

11/42

26,2 (12,9;
39,5)

7

Zhongnan
Hospital da
Universidaded

1-28 /jan/2020

6/53

11,3 (2,8; 19,9)

4
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e Wuhan10

China11

11/dez/2019 a
29/jan/2020

15/79

19.0 (10.3;
27.6)

7

Fonte: FREITAS, 2020.

A aplicação deste método mostra que a Covid-19 é de alta transmissibilidade
e os indicadores se apresentam de alta gravidade clínica. Contudo, é preciso levar
em consideração a heterogeneidade dos indicadores que variam de acordo com as
regiões, rotinas, estrutura de serviço e vigilância (CDCP, 2020).
Boger (2021), Amawi (2020), Nina (2020) os vírus são definidos como
parasitas intracelulares que infectam as células que possam ajudar no seu ciclo de
vida foram avaliados estudos para unir evidências sobre as formas disponíveis para
diagnosticar o sars-cov-2, onde foi visto que fezes, urina, cotonete e plasma
apresentam mais sensibilidade para detectar o vírus.
Souza (2021), Teixeira (2021), Islam (2020) Observaram em suas pesquisas
a prevalência da automedicação na pandemia da covid-19, trazendo destaque nos
fármacos ivermectina e azitromicina e prevalência de vitaminas C e D, nas unidades
básicas primarias foi observado uma maior porcentagem de clientes do sexo
feminino. O uso de suplementos auxilia na imunidade e prevenção do contágio ao
Sars- COv-2, pois seus principais sintomas são; febre, tosse seca, cansaço, fadiga,
falta de ar, dor de cabeça, náuseas e vômito
Boulware (2020), Cao (2020), Lima (2020) realizaram ensaios randomizando
em adultos que estavam expostos ao vírus, onde foi usado placebo ou HCQ como
profilaxia pós – exposição e foi observado que os efeitos colaterais foram mais
comuns com HCQ , mas não tiveram reações adversas graves, mostrando que em
exposições de alto risco ou moderado a HCQ não preveniu doenças compatíveis
com covid-19 e nos estudos de casos, foi realizado com lopinavir-ritonavir e cuidado
padrão, foi observado em sua pesquisa que efeitos colaterais graves foram mais
predominantes no grupo de cuidados padrão.
Chary (2020), Gordon (2020), Lyer (2020)diz que o Sars-Cov-2 é um novo
coronavírus, da familia coronaviridae, conhecido como um betacoronavirus de RNA
envolto, que sua infecção é semelhante à gripe, progredindo em alguns casos para a
28

síndrome do sofrimento respiratório agudo ou miocardite. Por ter atingido todos os
países de forma brusca, houve uma necessidade de usos terapêuticos imediatos,
como cloroquina, vacinas de DNA, terapia plasmática convalescente. Cientistas e
médicos são importantes para testar a eficiência e a seguranças de todos os meios
terapêuticos utilizados para tratar a doença
Liu (2020), Samudala (2020), Zhang (2020), Trivedi (2020) Dia 31 de
dezembro de 2019, relatado pela primeira vez em Wuhan, um vírus que causa
grandes preocupações globais, juntamente com outros coronavírus como por
exemplo o Sars-Cov-2 e o Mers- CoV. A partir de 15 de abril de 2020 se espalhou
por mais de 216 países com mutações variadas ligadas a receptora e proteínas de
membrana do Sars-Cov. Onde foi analisado vários medicamentos como lopinavir,
favipiravir, HCQ , ritonavir, azitromicina e várias empresas agiram com andamento
de pesquisas e candidatos para vacinas e ensaios clínicos, para diminuir o grau de
contaminação e melhorar a prevenção.
Diante da pandemia da covid-19 foram observados uso inapropriado de
medicamentos, através da promoção de fake News a maior parte da população
começou a usar HCQ e azitromicina para o tratamento do SARS-Cov-2, fazendo
com que muitas pessoas se automedicassem, com ajuda da média e pessoas
influentes, começaram aumentar as vendas da vitamina C e vitamina D, dipirona,
ibuprofeno, paracetamol( LIMA, 2020).
De acordo com os estudos de Wong ocorreu um aumento de uso de tais
medicamentos no acre com 89,04%, no estado de São Paulo com 23,74% e a HCQ
teve venda elevada com 67,93%, sendo o estado do Pará o mais influenciado com
116,97% e Roraima com 28,36%, Amazonas teve um percentual de 53,31%
(WHO,2020)
Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia da covid-19, SarsCov-2 tem registos de 1.133.758 casos confirmados e 62. 784 óbitos, distribuídos
em 209 países no mundo. Na china tiveram 82.930 casos confirmados, nos EUA
tiveram 273.808 casos e 7.020 óbitos, Alemanha com 91.714 casos e 1.352 óbitos
confirmados. No território nacional foram registrados em são Paulo 4.466 casos, rio
de janeiro 1.246 casos, Ceará com 730 casos (SOUZA,2020).
O farmacêutico contribuiu para a orientação no consumo dos medicamentos
que tiveram maior saida além da orientação sobre os KitsCovid. A presença do
profissional farmacêutico reduziu em até 40% casos de automedicação durante os
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primeiros meses de pandemia, onde teve uma maior saída de medicamento e até
excasses de alguns deles em estoque ( LIMA, 2020).
Diminuindo a pressão dos serviços públicos, a atuação do farmacêutico
clinico nas farmácias comunitárias frente a pandemia do covid-19, vem contribuindo
consideravelmente nesse momento de crise, tendo em vista que os cuidados
farmacêuticos são fundamentais para a população (SILVA, 2020).
A reponsabilidade ,cuidados e critérios do farmacêutico nas drogarias em
tempos de pandemia é muito importante para evitar a transmissão e evitar o
crescimento da doença, dado informações e prioridade as praticas e medidas de
prevenção.Sabendo da dificuldade de gerenciar uma farmácia em tempos de
pandemia, o que causa muitas incertezas, a estratégia de compartilhamentos de
conhecimentos entre médicos e farmacêuticos, por meio de conversar foi de muita
importância para toda a população. (SANTOS, 2020).
O profissional farmacêutico é capaz de promover consideravelmente a
melhoria na qualidade de vida do paciente, que é o foco principal em tempos de
pandemia pois a atuação dele na farmacoterapia diminui os eventos de reações
adversa referente aos medicamentos e em contrapartida tem uma redução de
inúmeros pacientes nos hospitais e baixa o índice de contágios causado pelo novo
coronavírus (ROCHA.A.S e GIOTTO.A.C.2020).
Frente a situação, o farmacêutico está bastante habilitado para oferecer
seus conhecimentos e promover orientações para o uso racional de medicamentos,
ele pode realizar testes rápidos para a covid-19, e ajudar acompanhando os casos
mais simples, podendo fazer notificações em casos de suspeita e fazer o
encaminhamento ao atendimento médico em hospitais para detectar e ter um
diagnóstico mais preciso (AMORIM et al.,2020).
O profissional farmacêutico que vem atuando frente á pandemia está sendo
um dos profissionais muito essenciais, pelo motivo de possuir total conhecimento
para interagir e orientar as equipes de saúde, com uma grande contribuição com
toda capacidade de experiência e conhecimento sobre medicamentos, doses, efeitos
adversos e principalmente interações medicamentosa, ajudando e fornecendo, apoio
a outros profissionais e dando total orientação aos pacientes mediante a atenção
farmacêutica ( SOUZA,2020).
Certamente assim que cessar a pandemia, o farmacêutico será mais visível e
terá grandes responsabilidades, tendo em vista que, no momento da pandemia,
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deparou-se com vários desafios, sendo considerado de grande importância a
atenção farmacêutica, assim passará a ser mais referida e inserida, a partir da
covid-19 (SILVA,2020).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo coronavírus é um vírus de extrema transmissibilidade e que possui
uma gama de sintomas que pode acontecer um indivíduo, independente do seu
condicionamento físico. Pessoas com comorbidades são as que representam um
maior indice de complicações, assim como o público idoso ou gestantes.
A pandemia instaurou uma situação jamais vivida pela humanidade, trazendo
desta maneira uma situação de pânico. A circulação de fakenews sobre a condição
impulsionou a automedicação em todo mundo, principalmente com o surgimento dos
kitcovid.
Diante disso, grande parte da população fazem o uso abusivo de
medicamentos ,o que leva ao consumo abusivo e errado , portanto devido a procura
de um tratamento presuntivo da covid-19, o uso irracional de medicamentos foi
assumido. Até o momento não há evidências científicas conclusivas para provar que
exista drogas usadas para previnir ou tratar o novo coronavírus.
O profissional farmacêutico assumiu um papel de muita importância contra as
notícias falsas apresentadas sobre o novo coronavírus e a orientação quanto a
automedicação e os malefícios que esse tipo de consumo poderia trazer. O
acompanhamento farmacoterapêutico durante a terapia reduz significativamente o
risco de equivocos, pioras e consumo de medicações que não estão dentro da
janela de tratamento. Diminuindo desta forma efeitos colaretais, reações adversas e
quadros de piora.
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