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MOCAO DE APOIQ

A Camara Municipal de Sao Sebastiao da Grama atraves de seus 
Vereadores, vem, na forma regimental, apresentar esta Mo^ao de Apoio aos Projetos de Lei n° 
1559/2021, de autoria do Deputado Federal Andre Abdon, n° 2.028/2021, de autoria da 
Deputada Federal Alice Portugal e n° 3.502/2021, de autoria do Deputado Federal Cleber 
Verde, que dispoem sobre o salario profissional do farmaceutico e tramitam em conjunto por 
estarem apensados.

Os farmaceuticos que atuam em farmacias e drogarias, publicas ou 
privadas, sao de extrema importancia para a saude dos cidadaos brasileiros, esses profissionais 
garantem a seguranga da populagao que utiliza os servigos das farmacias e drogarias, o acesso 
correto e seguro ao tratamento medicamentoso. Tern dentre suas responsabilidades a promogao 
do uso racional de medicamentos, alem de serem responsaveis pelo cumprimento de varias 
normas sanitarias nesses locais.

Alguns beneficios da atuagao do farmaceutico:
• Manipulagao adequada de medicamentos para atendimento da populagao com 

qualidade, seguranga e eflcacia;
• Armazenamento correto e seguro dos medicamentos, observando os requisites 

necessarios para garantir a qualidade e eficacia de cada produto (para que o paciente 
adquira medicamentos que produzirao o efeito desejado);

• A avaliagao previa dos receituarios para identificagao de eventuais erros, interagoes 
medicamentosas, incompatibilidades com outros tratamentos e, quando necessario, 
contato com o prescritor antes da dispensagao para adequagao as necessidades do 
paciente;

• Fomecimento de orientagao tecnica sobre os medicamentos (modo de utilizar de 
forma segura; melhores horarios de uso e necessidade de respeitar os horarios de 
administragao; importancia da duragao do tratamento; necessidade de alterar habitos 
alimentares ou bebidas; forma de armazenamento; efeitos adversos, interagoes 
medicamentosas);

• Realizagao de acompanhamento farmacoterapeutico dos pacientes para garantir 
melhores resultados nos tratamentos e evitar efeitos adversos que podem gerar a nao 
adesao a terapia ou causar outros problemas de saude;

• Realizagao de servigos farmaceuticos como a aferigao de pressao arterial, teste de 
glicemia capilar, campanhas de educagao em saude e vacinagao;

• Realizagao do descarte correto de medicamentos para evitar contaminagao do solo 
e agua. O mau gerenciamento e o uso incorreto de medicamentos acarretam series 
problemas a sociedade e, consequentemente, aos servigos publicos de saude, 
gerando aumento da morbimortalidade, elevagao dos custos diretos e indiretos, e 
prejuizos a qualidade de vida dos usuarios;
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Vale relembrar a importancia do farmaceutico no enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, visto que desde que sen inicio, os unicos estabelecimentos de saude que 
nao fecharam suas portas e nao deixaram de prestar atendimento a populate foram os hospitais 
e as farmacias:

• Os farmaceuticos em nenhum momento deixaram de atender e orientar os pacientes 
que os procuram diariamente nas farmacias, pacientes esses que muitas vezes tinham 
diagnostico de Covid-19, ou seja, os profissionais permaneceram expostos a grandes 
riscos de contaminat^ao;

• Os farmaceuticos realizaram e realizam exames de Covid-19 nas farmacias para 
ampliar o acesso e desafogar o sistema de saude, desde a primeira onda da 
contamina9ao no pais;

• Os farmaceuticos auxiliaram nas campanhas de vacina9ao;
• Os farmaceuticos contribuiram no esclarecimentos e duvidas e fomecimento de 

orienta9oes corretas, contribuindo no esclarecimento de fake news e das inumeras 
duvidas que surgiram nesse periodo.

Diante de todo o exposto e notoria e incontestavel a importancia do 
farmaceutico, bem como e nitida a amplitude da responsabilidade desse profissional, que 
merece ter conduces dignas de trabalho e uma melhor qualidade de vida, o que certamente 
contribuira com um atendimento mais qualificado, trazendo reflexos positives para a saude da 
popula9ao brasileira e em consequencia para todo o sistema de saude.

Dessa forma, reafirmamos o apoio dessa Camara Municipal aos Projetos 
de Lei n° 1559/2021, n° 2.028/2021 e n° 3.502/2021 e solicitamos aos Senhores Deputados 
Federais a urgente e justa aprova9ao para que o farmaceutico tenha garantido um piso salarial 
nacional.
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