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O presente projeto de lei institui nas Subprefeituras da Cidade de São Paulo, as 

Farmácias Solidárias, estabelecimentos que irão adquirir medicamentos diretamente dos 
fabricantes que serão disponibilizados para a população a preços acessíveis. 

Enquanto o mercado de medicamentos no Brasil movimenta cerca de US$ 11 bilhões ao 
ano, estando entre os maiores do mundo, mais de 40 milhões de brasileiros permanecem à 
margem do consumo, excluídos das alternativas promovidas pelo desenvolvimento da terapêutica 
farmacológica moderna. De acordo com Jorge Bermudez (1992), apenas 23% da população 
brasileira consome cerca de 60% da produção nacional de medicamentos. O acesso a 
medicamentos no Brasil é duplamente injusto, pois há carência de recursos terapêuticos para 
grande parte da população e, a um só tempo, observa-se agressiva oferta de produtos 
inadequados. 

A idéia da instituição de "Farmácias Populares" para a venda de medicamentos a preços 
acessíveis à população surgiu em agosto de 1994, após a realização do Seminário Nacional do 
Setor Farmacêutico e Farmoquímico, quando exercia a Coordenação da Confederação Nacional 
do Ramo Químico da  CUT. Este evento foi estimulado a partir de debates ocorridos no âmbito 
da Câmara Setorial da Indústria Farmacêutica. A Lei dos Medicamentos Genéricos, aprovada em 
1999, veio dar um novo impulso a essa discussão, na medida em que instituiu o comércio de 
medicamentos pelo seu princípio ativo. 

Essas idéias acabaram se concretizando na iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo e Região, de criar a primeira Farmácia 
Solidária da cidade, em funcionamento desde 1999. Gerida pelo Instituto Ágora de 
Desenvolvimento Humano, uma ONG, a Farmácia Solidária disponibiliza aproximadamente 80 
(oitenta) itens de medicamentos essenciais, além de alguns produtos correlatos, como 
preservativos masculinos. 

A Farmácia Solidária iniciou suas atividades atendendo os trabalhadores filiados ao 
Sindicato. A iniciativa tem mostrado bons resultados no sentido de disponibilizar medicamentos a 
preços realmente acessíveis, mas seu alcance permaneceu relativamente limitado em função de se 
tratar de apenas um posto de venda. 

No entanto o potencial dessa experiência é enorme numa cidade como São Paulo, em 
que parcela significativa da população de cerca de 10 milhões de habitantes poderia se beneficiar 
do acesso a medicamentos a preços mais baixos que os encontrados no mercado. 

O objetivo deste projeto de lei é colocar em funcionamento uma rede de 
estabelecimentos farmacêuticos, sem fins lucrativos, que comercialize um determinado conjunto 
de medicamentos a preços inferiores aos de comercialização no mercado de varejo. 

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo deverá garantir que medicamentos 
seguros e eficazes, com qualidade, estejam disponíveis ao menor custo possível a todos que deles 
necessitem. Mais do que o benefício do custo de aquisição de medicamentos, a rede de Farmácias 
Solidárias buscará sensibilizar a população para a importância da distinção entre medicamentos 
essenciais e demais produtos comercializados na rede comercial de farmácias. 

O funcionamento dessa Rede de Farmácias Solidárias se fundamenta em entendimentos 
com laboratórios farmacêuticos, que deverão fornecer diretamente os produtos aos postos de 
venda, sem a intermediação de empresas distribuidoras. 

A Rede deverá funcionar em 31 pontos de venda (correspondendo a uma Farmácia 
Solidária em cada uma das 31 Subprefeituras) gerenciados por organizações não governamentais 
que farão o acompanhamento dos preços e da qualidade dos produtos, o mapeamento dos 



laboratórios farmacêuticos fornecedores, a compra e a distribuição dos medicamentos e o 
gerenciamento dos recursos humanos. 

A Rede de Farmácias Solidárias trabalhará necessariamente de acordo com as normas 
sanitárias vigentes, cuja fiscalização cabe ao Centro de Vigilância Sanitária do Município de São 
Paulo e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. 

A propositura encontra amparo no artigo 13, inciso I da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo. 

Diante do exposto, solicito a colaboração dos membros integrantes desta Casa 
Legislativa para aprovação deste projeto de lei que propiciará o acesso da população paulistana à 
medicamentos essenciais com preço justo. 


