
Farmácia: 

estabelecimento de 

saúde! 

 

O sucateamento daquilo que é 
público é um fato que se dá em todos os 
setores sociais atualmente. Seja na 
educação, saneamento, segurança, ou na 
saúde, a política de Reformas do 
Governo Lula tem passo a passo se 
materializado, reduzindo os direitos 
sociais, privatizando e precarizando os 
serviços públicos. Este ano, tivemos um 
exemplo claro deste cenário, diante da 
possibilidade de prorrogação da CPMF. 
Passamos também pela difícil aprovação 
da Emenda Constitucional 29, que 
determina o financiamento da saúde, 
visando ampliar os recursos e estabilizar 
o financiamento da saúde nas três 
esferas de governo, para evitar a 
descontinuidade das ações, serviços e 
investimentos. Porém, até hoje, a 
mesma não foi cumprida em sua 
integralidade.  
   O constante processo de 
terceirizações e as Fundações Estatais de 
Direito Privado, que tem como 
argumentos melhorar o serviço público, 
são medidas meramente paliativas que 
acabam por “maquiar” a crise estrutural 
que vive a saúde hoje. Com isto o 
dinheiro público é administrado por 
empresários e os serviços tornam-se cada 
vez mais privados, abrindo inúmeras 
brechas para a mercantilização da 
saúde. Não há, portanto, nenhuma 
garantia de que interesses privados não 
venham a se sobrepor rapidamente, ao 
interesse público. Os problemas do SUS, 
hoje, vão muito além de uma mera 
questão de gerência. A formação dos 
profissionais de saúde encontra-se 
debilitada, os baixos salários e 
financiamento, e mesmo a 
desvalorização profissional, interferem 
diretamente nisto.  

Mesmo com tanta luta por uma 
saúde pública de qualidade e da 
implantação de um sistema de saúde 
“universalizado, integral e equânime” os 
estabelecimentos de farmácia continuam 

dissociados da participação e da 
contribuição para a efetivação da 
melhoria da qualidade de vida da 
população. Jogados no modelo selvagem 
de economia capitalista especialmente 
destacada pelos instrumentos 
neoliberais, estes estabelecimentos 
estão envolvidos numa prática na qual 
predomina o mercado. Este, por sua vez, 
avassala o conjunto da sociedade e se 
sobrepõe a todas as dimensões da vida 
humana. Neste contexto, o medicamento 
é tratado como mercadoria, fato que 
subjuga a dignidade humana à condição 
de compra dessas mercadorias. Assim o 
medicamento passou a ser 
supervalorizado através de um fenômeno 
sociocultural conhecido como 
medicalização, que atribui ao 
medicamento a solução para qualquer 
problema social. Associado a este 
instrumento social e influenciado pela 
propaganda e outros fatores é comum 
nas farmácias comerciais acontecer o 
fenômeno da “empurroterapia”, onde os 
“clientes” são incentivados por diversos 
meios a consumir/comprar elevado 
número de medicamentos, que na 
maioria das vezes são completamente 
desnecessários, apenas para que sejam 
gerados maiores lucros para os donos dos 
estabelecimentos ou grandes redes. 

 
Hoje, na imensa maioria das 

farmácias, é freqüente a prática da 
compra de medicamentos tarjados sem a 



exigência da prescrição médica, fato 
complicado ainda mais devido à ausência 
do profissional Farmacêutico no 
estabelecimento e engajado na atenção 
à saúde do paciente. Ainda sobre os 
motivos que levam esses profissionais a 
apenas assinar a farmácia é possível 
destacar a falta de incentivos para a 
permanência deste profissional no 
estabelecimento, sejam financeiros 
(remuneração) sejam estruturais, a 
ausência de condições adequadas para o 
desempenho da atividade farmacêutica, 
a falta de fiscalização, e até mesmo a 
falta de atitude consciente e ética dos 
profissionais. Na maior parte das vezes 
na drogaria, entendida como 
estabelecimento meramente comercial, 
este profissional é considerado 
desnecessário. O próprio profissional não 
consegue se inserir nesta prática e 
prefere outras áreas onde terá maior 
reconhecimento e prestígio. Mas a 
responsabilidade técnica é uma 
exigência legal e, para cumpri-la, os 
donos de drogarias contratam o 
farmacêutico apenas para "assinar" e 
fingir que presta assistência. O 
farmacêutico aceita esta situação e o 
caos está instalado. Em vez de 
estabelecimento de assistência 
farmacêutica tem-se comércio de 
medicamentos, e a atividade 
estritamente farmacêutica é 
desmoralizada. 

O Deputado federal Ivan Valente, 
apresentou na 13ª Conferência Nacional 
de Saúde, um substitutivo ao PL 
4385/94, que traz de volta a discussão 
que a farmácia não deve ser um 
estabelecimento meramente voltado ao 
lucro, mas sim, um estabelecimento de 
saúde, que atenda aos interesses sociais. 
A assistência farmacêutica é um direito 
do cidadão, e é dever do Estado garanti-
la. Neste substituto, também fica claro 
que é preciso acabar com a 
“empurroterapia” e com possibilidade de 
o profissional apenas assinar a 
responsabilidade técnica, sem estar 
presente no estabelecimento. Para tal é 
também fundamental estabelecer um 

piso salarial e uma carga horária dignos. 
Este novo projeto de lei, dispõe ainda 
sobre a instalação de novas farmácias, 
em que se deve levar em consideração 
critérios demográficos, epidemiológicos 
e geográficos e aqueles de interesse 
público, estabelecidos pelos Conselhos 
Municipais de Saúde. 

Estas regulamentações e diretrizes 
mínimas são um passo importante para a 
luta pela consolidação SUS. Por isto, 
nesta quarta feira, dia 11 de junho, 
profissionais, estudantes e outros setores 
que apóiam a luta pela implementação 
da assistência farmacêutica no Brasil, 
estão reunidos em Brasília, para que esta 
caravana pressione os deputados a 
colocarem em votação o substitutivo ao 
PL 4385/94. Neste mês, também outros 
setores da saúde, como a enfermagem, 
vieram trazer suas reivindicações em 
Brasília. Hoje estamos aqui para, dentre 
outros pontos, exigir que a assistência 
farmacêutica também faça parte dessa 
integralidade, junto a outros serviços de 
saúde, que são direito da população e 
dever do Estado, pois acreditamos que 
apesar de todo o caos conjuntural em 
que vivemos, cujas reformas estão na 
contramão dos interesses sociais, a 
alternativa necessária e urgente é nos 
unirmos numa luta cotidiana pela 
consolidação de um Sistema de Saúde 
gratuito, Universal, de qualidade e mais 
humanizado!  


