ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0008/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O SERVIÇO DE FARMÁCIA MÓVEL, PROGRAMA
DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS.

A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador LUCAS NEVES, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Sugerir ao Executivo, o estudo de viabilidade para implantar e operacionalizar o serviço de entrega
de medicamentos via farmácia móvel. Objetivando a entrega mais próxima de medicamentos de uso
contínuo “que já existe receita médica” para as pessoas portadoras de necessidades especiais ou
idosas, com diabetes, hipertensão arterial e outros.
Considerando a possibilidade de minimizar os problemas enfrentados pelas pessoas que se utilizam
do Sistema Único de Saúde – SUS. A operacionalização seria via um calendário para os bairros e
distritos da cidade de Lages, para que os munícipes possam acompanhar e retirar os medicamentos
mais próximos possíveis de suas residências, facilitando a vida das pessoas com dificuldade de
locomoção, especialmente casais de idosos ou até idosos sozinhos, que não tem como sair de casa e
são carentes. Muitas vezes a passagem de ônibus ou táxi sai mais caro que o medicamento, então,
por conta disso muitas pessoas deixam de tomar esses remédios de uso contínuo.
Este programa existe na cidade de Maringá no Paraná, e tem facilitado a vida de muitas pessoas. A
Secretaria de Saúde, por meio da gerência de Farmácia e Medicamentos Especiais, mantém
atendimento nos bairros, com ampliação no fornecimento de medicamentos para os distritos. Os dois
recebem remédios do Protocolo de Dor Crônica (morfina, metadona, gabapentina, codeína), já
disponíveis nas duas Farmácias básicas do municipio.
A farmácia móvel atendeu 876 pacientes, em menos de três meses. A unidade distribuiu remédios
controlados em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8 às 12 horas, de segunda a sexta, indo uma
vez por mês nos distritos. Usuários podem conferir o calendário no site da prefeitura.
Finalmente, é um projeto inovador em termos de atenção a pacientes crônicos, que dependem
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O Vereador LUCAS NEVES com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após manifestação do Egrégio Plenário,
envio de Moção Legislativa ao Exmo. Sr. Antônio Ceron, Prefeito do Município de Lages.
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de medicação contínua.
Em anexo algumas imagens da farmácia móvel e do calendário, como exemplo.
Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019.
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Lucas Neves (PP)
Vereador

