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EMENTA: Disp6e sobre a obrigatoriedade
de entregar, juntamente com os
medicamentos fornecidos pela Prefeitura,
c6pia da respectiva bula, ou documento
similar, contendo as informa<;;6es tecnicas
sobre 0 medicamento.

Art. 10 Fica a Secretaria Municipal de Saude obrigada a entregar,
junta mente com os medicamentos fornecidos pela Prefeitura, c6pia
da respectiva bula, ou documento similar contendo as informa<;;5es
tecnicas sobre 0 medicamento.

Paragrafo unico. 0 procedimento devera ser observado tambem
nos casos de dispensa<;;ao/fornecimento de medicamentos por dose
fracionada e amostra gratis.

Sala Antonio Lib6rio Bervian, em 18/07/2011~----
~dZiP=Via

JUSTIFICATIVA: a ausencia de orienta<;;ao correta ao ingerir
medicamentos pode prejudicar a saude de pacientes, apesar dos
alertas feitos em propagandas sabre as riscas de se tomar
medicamentos sem orientac;:ao medica, muitos pacientes, ao
receberem medicamentos na rede municipal de saude, nao SaG



orientados ou nao recebem informac.;oes tecnicas a respeito dos
efeitos e posslveis causas do uso destes remedios.

Principal mente pelos riscos que a ingestao de medicamentos
sem orientac.;ao pode causar, apresento 0 presente Projeto de Lei que
dispoe sobre a obrigatoriedade de entregar, junta mente com os
medicamentos fornecidos pela rede municipal de saude, copia das
respectivas bulas ou algum documento similar contendo as
informac.;oes tecnicas sobre 0 medicamento.

Alguns remedios contem componentes em suas formulas que
podem ser nocivos ou prejudiciais se usados combinados com outros
ou por pacientes que tenham hipersensibilidades. Os casas mais
comuns sac as intoxicac.;oes e as alergias, mas alguns medicamentos
inibem ou anulam 0 efeito de outros remedios.

Temos conhecimento de que pesquisas recentes dao conta de
que ate 0 Tylenol pode causar reac.;oesadversas se consumido sem
criterio. Atraves de· um estudo realizado com adultos saudaveis, que
usaram doses maximas do remedio (que tem como prindpio ativo a
paracetamol) par duas semanas tiveram sinais de anomalia no
ffgado.


