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ExcelerÍíssirno Senhor presídeÍ e,
llustríssinrcs Senhores

VereadoÍes,

(D.

CONSDERANDO que os hnr.câíicos que atuam em faÍmáias e
dÍogâÍias, púUficc anV
privadas' sfu de extreÍm importâncjâ para a saide
dos cjdadríos brasileios, esses prons*rnars
garantem a seguEnça da
@ulaçáo que tÍiliza os serviços das farmárias e drogaÍias, o €icesso
coneto e seguÍo ao trataÍrEnto rnedicarnefitoso. Tem dentÍe su6 Íesponsatilidades
a promo@ do
uso racional de rnedicarnentos, dém de seÍem responsáveis pdo oimpÍirnento
de várias normas

sanitiárias nesses locais;

collslDERAt{Do

que têm, dente suas responsatÍridades, a pÍoÍrpçao do uso racionar
de rnedicarnentos, arem de serem responsávds
cumpÍimento
\rarias nonnas sanitánas
nesses locais;

@

ê

CONSIDERANDO que, dêr re alguns beneÍícios da áuaÉo do farmacêutico,
estáo
a manipuraÉo adequada de medicamentos para atendimento da popuraçáo com quaridade,
seguÉnça e eÍiéciâ; o armazenamento coÍÍelo e seguro dos rÍledicamentos,
observando os
requisitos necessários para garantir a quaridade e eÍicácia de cada produto (para
que o
paciente adquira medicamentos que pÍoduziÉo o êfeito
desejâdo); a avariaÇão previa dos
receituários pera idenüficeçáo de eventuais erros, interações medicamentosas,
incompatibilidades com oúros tratamentos e, quando necessário, contato
com o prescritor
antes da dispensação para adequação à necessidades do paciente; o fomecimento
de
orientaÉo técnica sobÍe os medicamentos (modo de utilizar de forma segura;
merhores
horários de uso e necessidede de respeitar os horários de administraçáo; importância
da
duração do Íáamento; neesidade dê dteEÍ hábitos alimentares ou bebidas;
forma de
armazenamento; efeitos adversos, intera@s medicamentosas); a realizaçáo
de
acompanhamento faÍmâcoterapêutico dos pacientes paÍa garantir melhores
resultados nos
tratamentos e evitar efe os adveEos que
@em gerar a náo adesáo à terapia ou causar
outros problemas de saúde; a r"orizaÉ.o de serviços Íannacêuricos como
a aferição de
pressáo arterial, teste de gricemia capirar, campanhas de educação
em saúde e vacinaçáo;

Realizaçáo do descarte coÍreto de medicamênros para evitar contaminação
do soro e águà, .p
que o mau gerenciamento e o uso incorreto de mêdicamentos
acanetam sérios problemas à
sociedade e, consequentemente, aos seMços públicos de saúde, gerando
aumento da
morbimortalidade, devâÉo dos custos diretos e indíretos, e prejuízos à qualidade
de vida dos
usuários; e a implantaÉo de processos de biossegurança;

col{slDERAl{Do que pera nova organizaçáo tenitoriar regionar do Estado de sâo
Paulo, Presidente vencesau seÉ sede de micronegião adminiírativa, âção que
faz paÍte do
Programa Pontar 2030, iniciativa da secre{aria Estaduar de Desenvorümento
iegionar,
lançada em 2021 @m o objetivo de aravancar o índice de Desenvorümento
numano 1roH1
desta regiáo, que é a terceira mais pobre de todo o Estado de Sáo paulo;

coNs IDERANDO a importância

do farmacêutico no enfrentamento da pandemia de
Covid-19, visto que dêsde que seu início, os únicos estabelecimeÍÍos de
saúde que não
fecharam suas portas e náo deixaram de pÍestar atendimento
foram os hospitais
e as farmácias;
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..NSTDERANDO que os farmacêuücos em nenhum
rÍlomento

.

deixaram de atender
e orientar os pacier es que os procu*m diariamente
nas farmâias, pacientes esses que
muitas vezes tinham diagnóstico de coüd1g,
ou seia, os profissionais peÍmanece*m

expostos a grandes riscos de contaminaçáo;
rearizaram L rearizam exames de coüd_19
nas
farmácias para ampriar o acesso e desafogar
o sistema de sâúde, desde a primeira onda da
contaminaçáo no país; auxiriaram nas campanhas
de vacinaçáo; e contribuÍram no
esclarecimentos
dúüdas e fornecimento de orientaçóes conetas, contribuindo
no
esclarecimenlo de fake news e das inúmeras
dúüdas que surgiram nesse período;

e

coNsrDERAilDo que, diante de

todo o exposto é notória e incontêstáver a
importância do farmacêutico, bem como é
nitida a
ro" da responsabiridade desse
profissionar, que merece ter condiçóes
"rpriê uma merhor quaridade
dignas de trabarho
de üda, o
que certamente contribuiÉ côm.um atêndiÍr*nro
mais quarificâdo, trazendo ,"R"roa po"rtiroa
para a saúde da populaçáo brasileira
e em consequência para todo o sístema dê saúde;
A Câmara Municipar de Martinóporís, por meio dos
vereadores abaixo signatários,
y9m, na forma regimental, apresentar esta Moção de Apoio aos prcjetos
de Lei n.
í559/2021, de autoria do Deputado Federat AndÉ
Abdon, n" z.o2gt2oz1, dê autoria da
Deputada Federâr Arice poÍtugar e no r.il2/2021,
de autoria do Depúado Federar creber
verde, que dispõem sobre o sarário prcfssíonar do
fannacêurico e tramitam
*nir.to po,
estarem apensados; e soricitamos aos senhores
Deputados Federais "m
urg"nt"
aprovação para que o farmacêúico tenha garar
ido um piso salarial nacional.
seja dada ciêficia da pEsênte rnoção ao conselho dos
Farmacêuucos do Esado de
sáo Pauro' ao Govemo do Eíado de sáo pauro, à presidência
da Repúbrica, à câmara dos
Deputados, ao senado Federar, e à Assembreia
t-egistativa dá e$ado de são pauro.
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