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Esta cartilha, desenvolvida pelos alunos da Disciplina
de Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica do Curso
de Farmácia, visa informar o publico leigo sobre o uso
racional de medicamentos durante a pandemia por COVID-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas
condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor
custo para si e para a comunidade. O uso correto dos
medicamentos durante a pandemia tem grande importância, pois pode minimizar os riscos, principalmente em
pacientes com doenças crônicas.
Além disso, a aplicação das vacinas é essencial para proteger de outras infecções, sobretudo a população que
faz parte dos grupos de risco.
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USO DE MEDICAMENTOS E COVID-19
Maraguaia K; Tavares T

Em dezembro de 2019 houve o primeiro caso da síndrome respiratória
aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em Wuhan, China. Recentemente foi denominada pela OMS de COVID-19 (doença de coronavírus 2019).
Diversos estudos publicados em revistas científicas internacionais relatam
que a hipertensão e o diabetes são as comorbidades mais prevalentes
nos pacientes com COVID-19. Estes pacientes frequentemente realizam o
tratamento com inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA).
Além disso, o tratamento com anticoagulantes pode, potencialmente, reduzir a cascata trombo-inflamatória associada à COVID-19. Portanto, é de
suma importância discutir o uso destes medicamentos em pacientes com
o diagnóstico de COVID-19.
Desta forma, os profissionais da saúde devem analisar criteriosamente a
terapia medicamentosa utilizada pelos pacientes, tendo em vista a fisiopatologia da doença e os fatores de risco associados.
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INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE
ANGIOTENSINA (ECA)

Deve-se parar de utilizar os medicamentos para
tratar a hipertensão?
Pacientes hipertensos e com outras doenças cardiovasculares são frequentemente tratados com inibidores da enzima conversora de angiotensina – IECA (ex. enalapril) ou
bloqueadores do receptor de angiotensina 2 – BRA (ex.
losartana).
Devido à descoberta de que o SARS-CoV-2 usa a enzima
de conversão da angiotensina 2 (ECA2) como receptor
para entrada nas células, tem havido dúvidas sobre a segurança do uso de fármacos que aumentam a expressão
da ECA2 durante a grave pandemia em curso.

Pesquisas recentes e diretrizes de prática clínica recomendam a continuação da terapia para pacientes que já fazem
uso desses medicamentos.
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ANTICOAGULANTES

É possível usar anticoagulantes para tratar
COVID-19?
Uma consideração importante relaciona-se com o estado de aumento da coagulação associado ao efeito do
vírus e à resposta inflamatória na COVID-19.
Existem evidências indiretas do benefício dos anticoagulantes em doentes com sepse e doenças relacionadas à problemas de coagulação, sendo que a identificação precoce destas condições se associa à melhora dos
sintomas da COVID.

O uso da terapia anticoagulante na COVID-19 deve ser sempre prescrito pelo médico, e deverá ser sempre ponderado
caso-a-caso com o risco de hemorragias.
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AUTOMEDICAÇÃO
Moreira JS; Borges JV

A automedicação é o ato de tomar medicamentos por conta própria

AGRAVAMENTO DA
DOENÇA
INTOXICAÇÃO

PERIGOS

VÍRUS E BACTÉRIAS
RESISTENTES
VARIAÇÃO DO EFEITO
DO MEDICAMENTO
ALERGIAS
MORTE

Medicamentos como a hidroxicloroquina, a cloroquina,
a nitazoxanida e a ivermectina funcionam contra o novo
coronavírus?
No momento, não há recomendação para a sua utilização em pacientes infectados. Os medicamentos citados acima não devem ser utilizados
como forma de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus.
Atualmente, sua venda somente é realizada com prescrição médica em
receituário de controle especial.
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SINTOMAS DA COVID-19

Sonntag A, Birkhan D, Macedo N, Kuhn RK

Como diferenciar os sintomas da COVID-19, da Gripe, do
Resfriado, ou da Rinite Alérgica?
COVID 19
Os sintomas da COVID-19 podem aparecer entre o 1º e 12º dia após a exposição do vírus. Entre os principais sintomas, já descritos na literatura,
estão:

TOSSE SECA

PERDA DE
OLFATO

FEBRE

PERDA DE
PALADAR

CANSAÇO

PNEUMONIA

DIFICULDADE
DE RESPIRAR

GRIPE
A gripe costuma durar entre três e cinco dias. A gripe normalmente faz
sentir dores musculares.

CORIZA

FEBRE

DOR DE CABEÇA

TOSSE SECA

DOR DE
GARGANTA

DORES
MUSCULARES
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RESFRIADO
O resfriado costuma provocar apenas sintomas respiratórios. Estes sintomas nem sempre ocorrem ao mesmo tempo.

CORIZA

CONGESTÃO
NASAL

TOSSE

DOR DE
GARGANTA

RINITE ALÉRGICA
Síndrome respiratória alérgica é mais comum no outono e na primavera.
Alguns sintomas frequentes são:

ESPIRRO

CORIZA

COCEIRA NO NARIZ,
OLHOS OU GARGANTA

CONGESTÃO
NASAL

IRRITAÇÃO
DOS OLHOS
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IMPORTÂNCIA DAS VACINAS
Domingues L, Gamallo C, Sander A

As vacinas podem causar gripe?
Não. A vacina da gripe é feita de vírus inativados, ou seja, ela não transmite a doença. Ocorre que, como a vacina é aplicada numa época
em que há muitos vírus respiratórios circulando, as pessoas ficam mais doentes e atribuem
os sintomas à vacina, mas certamente a doença que se manifestou foi provocada por outros vírus que não os contidos na vacina.

Como as vacinas da gripe são feitas?
A vacina contra os vírus da gripe ou influenza
é composta de cepas virais inativadas, purificadas e cultivadas em células de embrião de
galinha.
Os anticorpos formam-se cerca de 10 a 15 dias após a vacinação e raramente duram mais que 12 meses.
Sua formulação contém proteínas de diferentes cepas do vírus Influenza definidas ano a ano, conforme orientação da Organização Mundial da
Saúde (OMS) que realiza a vigilância nos hemisférios Norte e Sul.

Rede pública
A vacina fornecida é a trivalente e protege contra os três vírus que mais
circularam no hemisfério sul em 2019:
• Influenza A (H1N1)
• Influenza A (H3N2)
• Influenza B
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TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE
O CORONAVÍRUS
LIGUE 136
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