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CONCEDE A MEDALHA RUY

disr ARAIIJ} A DRA. jUELY oLlvElRA

solene, a ser .iulho, as 13h00min, no Plenário RuY

Araújo, Assernbleia Legislativa do Estado do

Amazonas

Art.2" Esta Reso lução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores(as) Deputados(as), a Propositura

de outorga da Medalha Ruy Araújo, à Dra. Suely Oliveira Chagas, é decorrente

de sua labuta e seus prestimosos trabalhos, realizados em prol da saúde

pública, no Estado do Amazonas,. notadamente, com relação ao campo da

pesquisa na área da farmacologia. 
, , . 
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':.:'
Sua paixão pela saúdeu,1ri.ò.om ênfase, ' no campo da

farmacologia, iniciou, ainda, na faculdadè, quando realizava graduação no
,1,

Curso de Farmácia.

A sua grad iante, sua

paixão pela saude e pela fez Pós-

graduação em'Quím squisa -da -

Amazonas (lNP 1 994,- Também, fez Pós-graduação em Gestão

de Assistênci ca ); e Pós-graduação em Segurança do

Paciente (

,' Ademais, par atuar com maior conhecimento no carnpo da

pesquisa farmacológica, estudou inglês no ICBEU, idioma que domina,

fluentemente; também estou e fala, com fluência o idioma italiano, sem falar

que possui habilitação em informática avançada, Desenvolveu todos esses

conhecimentos, para estar melhor aparelhada e tecnicamente habilitada, para

poder realizar suas pesquisas com maior fluidez e entendimento.

Por sua competência e conhecimento assumiu a gestão

farmacêutica, em diversos hospitais de Manaus, dentre os quais destacamos, o

Centro Médico Salus Ltda, como sócia-proprietária (199212004\; Hospital

lnfantil Dr. Fajardo (2001/2008); Policlínica Dr. Antônio Reis, a partir de 2005,
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ainda atuante; e lnstituto da Criança do Arnazonas - ICAM, a partir de 2008, e

ainda em atuação,

Destaca-se, ainda, que sernpre buscando aprimoramento e

conhecimento, no campo da saúde, notadamente, em novos métodos de

aplicação da saúde moderna, fez Cursos complementares em

Antibioticoterapia, na SEMSA/SUSAM; e Bioética, em ltaici/SP.

reconhecido como in nciado

seu trabalho, :no campo da pesquisa inovadora e

transfo ia, com ênfase, na manipulaçãó de

fórmulas grande quantidade de xaropes,

suspensoes e

Quando iniciou o trabalho de pesquisa para a ministração da

DOSE ÚNlCA, era um corpo, composto por três farmacêuticos, contando com

ela, na coordenação e mais dois, Mas, o trabalho foi tão promissor que, hoje, já

contam com um corpo de sete farmacêuticos, sob sua coordenação. Os quais,

além de proporcíonar uma economia de 40% (quarenta por cento), nos

recursos da unidade hospitalar, conseguem ser profícuos, no controle das

infecções hospitalares, bem como promover a segurança dos pacientes, pois, a

DOSE UNITARIA, exige que 100% (cem por cento) das prescrições médicas
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sejam checadas, pelos farrnacêuticos, e apos a confecção das doses, elas são

reconferidas, dando a oportunidade de se trabalhar com tripla checagem, o que

aumenta a segurança no processo de medicação do paciente.

O pioneirisrno da Dra. Suely Oliveira Chagas, é de se destacar,

notadamente, porque, provavelrnente, o ICAM, é o único hospital do mundo

que já faz esse procedimento, SEM um sistema informatizado, dispondo de

ô

ô

e

e,

Por todo o homenageie esta

amazonense, concedendo-l ua luta, incansável,

ern prol da saúde a contribuição em

pesquisa e bu es 6e. $estão e aplicação da farmacologia em

prol da saúde

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MANAUS 09 DE MAIO DE 2019,

DO ESTADO DO AMAZONAS,

Dra. Mayara Pi h Reis
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Av. Mário Ypiranga Monteiro, n" 3.950
Parque Dez - CEP: 69.050-030 - Manaus - Amazonas
Telefone: 3183-4455 I 3183-4382

www.aleam.gov.br

@(}r$


