
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

MOÇÃO DE REPÚDIO À SITUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CAMPINAS 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 24 de Julho de 2013,  

CONSIDERANDO que a assistência farmacêutica é parte integrante da atenção plena e integral à saúde 

preconizada por nossa Constituição Federal e pela legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), e que sua 

precarização, pela falta de profissionais (farmacêuticos e técnicos de farmácia), compromete o exercício 

deste direito; 

CONSIDERANDO que um expressivo número de farmácias da rede municipal de saúde vem funcionando em 

horário parcial de atendimento, e em alguns casos fecham metade do tempo de atendimento à população, 

pela já mencionada falta de profissionais (farmacêuticos e técnicos de farmácia), o que compromete 

gravemente a atenção à saúde; 

CONSIDERANDO que as Conferências Municipais de Saúde têm deliberado pela abertura das farmácias 

durante todo o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde; 

CONSIDERANDO que há Concurso Público para técnicos de Farmácia com homologação prevista para 01 de 

agosto de 2013, e que a chegada destes profissionais aliviaria poderia minimizar esta grave situação, 

enquanto não se resolve plenamente; 

CONSIDERANDO que este Conselho Municipal de Saúde já aprovou duas moções anteriormente sobre este 

mesmo tema e solicitou providências à Secretaria Municipal de Saúde, as quais, lamentavelmente, não 

foram tomadas; 

MANIFESTA SEU REPÚDIO à gestão da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de 

Campinas pela incapacidade e falta de vontade política em dar respostas adequadas à grave situação da 

assistência farmacêutica na rede municipal de saúde de Campinas, e EXIGE a imediata chamada de 

farmacêuticos e a chamada de técnicos de farmácia assim que homologue o concurso, bem como a 

contratação de tais profissionais em caráter emergencial, assim como a divulgação dos horários de 

funcionamento de todas as farmácias da rede municipal de saúde e o atendimento de todos os Usuários 

nas farmácias que estejam abertas independente de serem moradores da área de abrangência do Centro 

de Saúde. Caso tais medidas não sejam adotadas serão adotados outros encaminhamentos legais que 

obriguem o Governo Municipal a cumprir suas obrigações. 

Campinas, 29 de agosto de 2013. 
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Presidente 


