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PROJETO DE LEI Nº. 038/2022. 
 

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA/O FARMACÊUTICA/O NO 
MUNICIPIO DE ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA APROVA E A PREFEITA DE ABAETETUBA 
SANCIONA A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Fica Instituído o Dia 09 de novembro como Dia Municipal de da/o farmacêutica/o no 
município de Abaetetuba-Pará. 

Art. 2º - Na data que trata o artigo 1º desta lei, a Prefeitura poderá em consonância com a 
Sociedade Civil Organizada promover campanhas, debates, seminários, entre outras 
atividades, para conscientização sobre a importância do trabalho da/o farmacêutica/o no 
município com foco na prestação de serviços de prevenção em saúde como forma de 
enaltecer por meio de eventos e ações todos os profissionais farmacêuticos que em 
Abaetetuba trabalham e buscam cotidianamente a melhoria da qualidade de vida da 
população; 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 28 de junho de 
2022. 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB  
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores,  
 

A proposta de instituir o DIA MUNICIPAL DA/O FARMACÊUTICA/O, justifica-se pela 

notória e expressiva contribuição dessa/e profissional nas suas mais diversas possibilidades 

de atuação no cenário de prestação de serviços na área da saúde. 

Historicamente podemos referir que se trata de um dos saberes mais antigos da 

humanidade, pois à procura por ervas e plantas curativas foi observada desde as 

civilizações mais antigas como forma de tratar os enfermos. Atualmente com o advento da 

ciência e da pesquisa todas as informações inerentes aos medicamentos, desde a forma de 

utilização, a conciliação medicamentosa, as interações com outros medicamentos e 

alimentos, até mesmo na criação de novas fórmulas, estão diretamente incorporadas à 

função do farmacêutico, tornando esse profissional uma fonte confiável de conhecimento e 

aconselhamento, não apenas para pacientes, mas também para outros profissionais de 

saúde e para a sociedade em geral. 

Junto ao Conselho Federal de Farmácia (CFF), o profissional farmacêutico está 

habilitado para atuar em mais de 130 áreas de especializações distintas, reconhecidas por 

meio da Resolução nº.572/2013 o que ratifica a importância do mesmo na sociedade 

contemporânea, como por exemplo, realizar exames em laboratórios de análises clínicas, 

criar formulações em farmácias magistrais, transmitir conhecimentos na docência, agir na 

indústria alimentícia, gerir e atuar na saúde pública, assim como se tornou indispensável 

nos atendimentos e orientações em farmácias e drogarias. 

Destaca-se ainda a atuação do farmacêutico frente à pandemia da COVID-19, 

período em que esses profissionais desempenharam um papel fundamental na pesquisa 

para o desenvolvimento de vacinas, na realização de testes rápidos para diagnóstico de 

doenças e na manutenção do atendimento em hospitais, ambulatórios, farmácias e clínicas 
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mesmo durante o período de quarentena e lockdown, pois foram profissionais “linha de 

frente” no combate a pandemia. 

No âmbito clínico essas atividades surgiram para atender uma necessidade social, 

visto que, muitas vezes, são os farmacêuticos que oferecem a primeira orientação. 

Segundo o CFF é um dos profissionais de saúde mais acessível em todo o mundo, cujo 

papel passa pelo atendimento e cuidados da população, tornando mais fácil o cumprimento 

do tratamento, auxiliando sobre os efeitos adversos, validade do produto e posologia, 

orientando também, possíveis intercambialidades entre medicamentos equivalentes de 

forma adequada e segura. 

Pelo exposto evidencia-se que a implementação de políticas públicas voltadas à 

assistência farmacêutica, é essencial para desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS), 

ampliando a rede de cuidados e a promoção da atenção básica a saúde, através da 

atuação clínica do farmacêutico por meio de uma prática que seja realizada de forma 

efetiva nos estabelecimentos de saúde,onde este profissional exerça uma metodologia de 

trabalho sistematizada e bem definida nos transtornos clínicos menores, diminuindo assim, 

a incidência de superlotações em hospitais e UPA’s, com a análise de prescrição e 

acompanhamento farmacoterapêutico, através da consolidação de um plano de cuidado 

individual e uma assistência farmacêutica eficaz e de qualidade. 

Após a justificativa apresentamos as Vossas Excelências a proposta para a criação 

de projeto de lei que institui o DIA MUNICIPAL DA/O FARMACÊUTICA/O no município de 

Abaetetuba, sugerido para o dia 09 (nove) de novembro, data esta, simbólica para a classe 

farmacêutica, devido à assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por parte do 

Ministério Público, um marco que garante a presença do farmacêutico nas unidades de 

saúde e estabelecimentos de farmácia fundamentada nas atribuições clínicas do 

farmacêutico que visam à promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção 

de doenças e de outros problemas de saúde. Assim estendem e proporcionam cuidados ao 

paciente, a família e a comunidade, promovendo o uso racional de medicamentos e 

otimizando a farmacoterapia. 

Certamente com a promulgação desta lei, a classe farmacêutica de Abaetetuba 
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sentir-se-á honrada, pois não existe forma mais nobre que o reconhecimento diante da 

sociedade para a qual prestam os seus serviços no dia-a-dia de suas trajetórias 

profissionais.  

Com a comemoração do DIA MUNICIPAL DA/O FARMACÊUTICA/O em Abaetetuba, 

teremos ano a ano uma vasta programação com foco na prestação de serviços de 

prevenção em saúde como forma de enaltecer por meio de eventos e ações todos os 

profissionais farmacêuticos que em Abaetetuba trabalham e buscam cotidianamente a 

melhoria da qualidade de vida da população, promovendo educação continuada, 

rastreamento em saúde, manejo de problemas autolimitados, monitoramento de pacientes 

hipertensos, diabéticos, obesos, entre outros e identificar possíveis causas que impactam 

negativamente o tratamento do paciente, a exemplo: alto custo do produto, interpretação 

inadequada por parte do paciente, orientações incorretas advindas de outros indivíduos, 

crenças culturais sobre a utilização de alguns medicamentos. Assim, tornando evidente 

toda capacidade do profissional farmacêutico em cuidar do próximo e de servir à 

comunidade, sempre em busca do bem-estar coletivo. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 28 de 

junho de 2022. 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 

 


