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RESUMO

Os medicamentos são alternativas terapêuticas que objetivam a
recuperação ou manutenção das condições de saúde. Entretanto, o seu
uso tem cooperado para o surgimento de muitos eventos adversos,
provocando impactos sobre a saúde da população e elevados gastos ao
sistema. Diante disso, o farmacêutico tem o papel fundamental na
promoção de uma farmacoterapia mais eficaz, segura e racional. Com a
pandemia do Covid-19 e o distanciamento social, as idas aos
estabelecimentos de saúde ficaram limitadas e, consequentemente, o
acesso às informações seguras também. Para contornar essa questão, a
divulgação científica surge como uma estratégia para orientar a
população e promover saúde, levando informações pautadas em
evidência de maneira acessível. O projeto de extensão “Tá na hora de
tomar o remédio”, da Faculdade de Farmácia da UFRJ, tinha o objetivo de
informar diretamente os pacientes da Farmácia Universitária acerca de
seus medicamentos e sua farmacoterapia. Os pacientes eram assistidos
quanto às informações, orientações e retiradas de dúvidas para o alcance
de um tratamento mais eficaz, seguro e racional. Porém, desde o começo
da pandemia, o projeto passou a se dedicar à divulgação científica,
criando contas em redes sociais como o facebook e o instagram, e
também elaborando um site próprio. Desde então, têm sido
compartilhadas postagens sobre diferentes temas organizados em uma
rotina pré-estabelecida. São abordados diversos assuntos como, por
exemplo, notícias e atualizações sobre saúde, orientações e curiosidades
sobre medicamentos e informações sobre a saúde de pessoas com
deficiência e idosos. Nesse último tópico, são levantadas intervenções
para auxiliar a farmacoterapia desses grupos de indivíduos, trazendo um
olhar mais inclusivo para os serviços farmacêuticos e visando o uso
racional de medicamentos. Ainda no presente contexto do distanciamento
social, tem sido desenvolvida uma estratégia para a retomada dos
serviços ofertados diretamente aos pacientes. Essa retomada poderá
ocorrer através de um atendimento por ligações ou vídeo chamada aos
pacientes interessados em receber esse tipo de cuidado.         
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