
PROJETO DE LEI Nº 424/2008

Faculta às farmácias e drogarias localizadas no território do Estado do Espírito Santo, a execução de
serviços de aerossolterapia (inalação), medição de pressão arterial, dosagem de glicose e colesterol no

sangue e aplicação de medicação injetável.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art.  1º  -  É  facultada  às  farmácias  e  drogarias  localizadas  no  Estado  do  Espírito  Santo,  a  realização  de
serviços  de  aerossolterapia  (inalação),  medição  de  pressão  arterial,  dosagem  de  glicose  e  colesterol  no
sangue e aplicação de medicação injetável. 

§ 1º - A aplicação de medicação injetável será executada mediante prescrição médica, por profissional da
área de enfermagem, devidamente inscrito  no Conselho Regional  de Enfermagem e sob a  supervisão do
técnico responsável pela farmácia ou drogaria. 

§ 2º - Os procedimentos de enfermagem, quando realizados por Auxiliares de Enfermagem e/ou Técnicos
de Enfermagem, devem estar sob a supervisão do Enfermeiro,  em conformidade com a Lei de Exercício
Profissional da Enfermagem e Código Ética correspondente. 

Art.  2º  -  O  serviço  de  inalação  só  poderá  ser  realizado  mediante  a  apresentação  da  receita  médica,
constando o medicamento, sua dosagem e quantificação do procedimento.
 
Art. 3º - O serviço de dosagem de glicose e colesterol só poderá ser realizado com a utilização de aparelho
autorizado pelo órgão de vigilância competente. 

Art. 4º - A farmácia ou drogaria que prestar os serviços previstos nesta Lei deverá possuir cabine privativa,
equipamentos  e  acessórios  apropriados,  seringas  e  agulhas  descartáveis,  além  de  livro  de  registro  e
controle de injetáveis, de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dirceu Cardoso, 25 de dezembro de 2008.

FREITAS
DEPUTADO ESTADUAL



JUSTIFICATIVA

Os  estabelecimentos  de  comércio  farmacêutico  (Farmácias  e  Drogarias)  são  caracterizados  não  apenas
como  uma  força  no  que  tange  à  arrecadação  de  tributos  (notadamente  o  ICMS)  mas  locais  de
desenvolvimento complementar de saúde pública. 

É que as Farmácias e Drogarias possuem uma capilaridade indiscutível sendo encontradas, muitas vezes,
em locais desprovidos de infra-estrutura estatal, não por eventual ineficiência da maquina administrativa,
mas pela absoluta impossibilidade de se fazer presente em todos os pontos do estado do Espírito Santo.

Há que se observar que tema abordado na presente proposição já é objeto de previsão legal de porte
nacional desde o ano de 1973, com a clara permissão do artigo 18º da Lei Federal nº 5.991/73, de 17 de
dezembro de 1973, bem como do artigo 5º do Decreto Federal nº 74.710, de 10 de julho de 1974.

Também se observa que o presente projeto de lei encontra alicerce no item 5 do Anexo da Resolução RDC
nº 328, de 22 de julho de 1999, ato normativo expedidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
autarquia especial e agência reguladora do assunto em comento, por expressa previsão da Lei Federal nº
9.782, de 26 de janeiro de 1999.

O presente projeto tem a finalidade de oferecer um instrumento facilitador do acompanhamento da saúde
da população, visto que dados alarmantes sobre as doenças que constituem a principal causa de morte
atualmente são a prevalência da hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e as doenças
psicossomáticas, que é estimada em 35% da população segundo dado do IBGE. 

Tamanha é a relevância da aplicação de injetáveis que o Conselho Federal de Farmácia editou em 20 de
abril de 2001 a Resolução CFF nº 357, que prevê de forma nítida no inciso X do artigo 2º de seu Anexo I,
dentro  das  atribuições  do  profissional  farmacêutico,  a  assistência  farmacêutica  e  a  direção  técnica  dos
estabelecimentos do comércio farmacêutico
Algumas doenças são passíveis de um pré-diagnóstico dentro do estabelecimento farmacêutico,  filtrando
da máquina pública de saúde inúmeros casos e  contribuindo para um serviço  público  mais  eficaz  e  sem
quaisquer custos para o Estado do Espírito Santo.



Saliente-se por último, que a pretensão aqui aduzida é na prestação gratuita dos serviços mencionados, que
induvidosamente desafogará os hospitais e posto de saúde deste estado, 

em  demandas  de  menor  complexidade.  A  aludida  matéria  já  encontra  previsão  em  vários  estados  da
federação, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.  


