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Fala, leitor

A foto

Parabéns aos policiais. Gesto de amor e humildade. (Policiais 
fazem surpresa para adolescentes de aniversário em Santiago – 
7/06/2019)

Angela Maria Ramos Pinheiro 

Ruas 13 de Maio, André Marques, Floriano Peixoto, Daudt. 
E se for pensar melhor, tem muito mais em toda a cidade, em 
todos os bairros, pois não sei há quanto tempo não temos 
um recapeamento decente em Santa Maria. (Operação tapa-
buraco deve passar por nove ruas e avenidas nesta sexta-feira 
– 7/06/2019)

Eunice Azenha

Estamos de olho

O Plano Municipal de Arborização de Santa 
Maria, aprovado há 12 anos, precisa sair do 
papel. A cada dia que passa, árvores são 
cortadas sem que se tenha ideia do que 
resta de cobertura verde na cidade. 

O Ministério Público precisou recorrer à 
Justiça para fazer valer uma lei de 2016 que 
prevê a reserva de assentos preferenciais 
para idosos e portadores de deficiência nos 
ônibus intermunicipais. 

Índio, Adriano Gabiru, Perdigão e Paulo 
Nunes são alguns dos jogadores de destaque 
que irão participar, neste domingo, de uma 
partida solidária em Santa Maria para 
arrecader alimentos e agasalhos.

A imagem ao 
lado resume 
como foi 
a primeira 
semana de 
junho em 
Santa Maria, 
com sol e 
clima ameno. 
A foto é 
de Renan 
Mattos.

Este espaço também é seu. Envie sua fotografia de
Santa Maria e região para leitor@diariosm.com.br

Fale com o Diário leitor@diariosm.com.br

OPINIÃO

SÁBADO E DOMINGO, 8 E 9 DE JUNHO DE 2019

Envie cartas para o e-mail leitor@diariosm.com.br contendo nome 
completo, RG, profissão e telefone de contato. As cartas são selecionadas 
e podem ser resumidas de acordo com o espaço. A opinião manifestada 

neste espaço não expressa necessariamente a opinião do jornal.

Em defesa da assistência farmacêutica
Em março deste ano, o Conselho Fe-

deral de Farmácia (CFF) realizou uma 
pesquisa, através do Instituto Datafo-
lha, em que se constatou que a auto-
medicação é um hábito comum a 77% 
dos brasileiros que fizeram uso de me-
dicamentos nos últimos seis meses. O 
levantamento mostrou, ainda, que 22% 
dos entrevistados tiveram dúvidas, 
mesmo em relação aos medicamentos 
prescritos, principalmente no que diz 
respeito à dose (volume e tempo) e a al-
guma contraindicação contida na bula.

O mais grave é que cerca de um 
terço dos entrevistados não procurou 
esclarecer as dúvidas e a maioria pa-
rou de usar o medicamento. Depois 
do médico, a internet e a bula são as 
principais fontes de informação para 
sanar dúvidas relacionadas ao uso de 
medicamentos. Os farmacêuticos (que 
prescreveram ou dispensaram o me-
dicamento) foram a quarta fonte mais 
consultada, tendo sido citados por 6% 
dos entrevistados.

Há medicamentos que interagem 
entre si. Podem atrapalhar o efeito um 
do outro, ou podem somar efeito um 
ao outro. São muitas as possibilidades, 
principalmente quando há pacientes 
polimedicados. Algumas interações 
medicamentosas são potencialmente 
graves e, se não detectadas, podem le-
var à hospitalização do paciente. É im-
portantíssimo obter orientações com 
o farmacêutico, que pode auxiliar, por 
exemplo, para saber se o medicamento 

deverá ser tomado em jejum ou após as 
refeições e também na organização da 
medicação semanal.

O Conselho Regional de Farmácia do 
Rio Grande do Sul (CRF/RS) recomen-
da que as legislações sejam seguidas. 
A dispensação dos medicamentos que 
exigem prescrição médica ou odontoló-
gica deve acontecer com a orientação do 
farmacêutico. Já para os medicamentos 
isentos desse tipo de prescrição (MIPs), 
que a dispensação seja realizada sob 
prescrição e orientação farmacêutica. 

Os farmacêuticos estão aptos a pres-
crever medicamentos isentos de pres-
crição médica ou odontológica para 
problemas autolimitados de saúde e 
encaminhar os pacientes para buscar 
assistência médica, caso percebam si-
nais ou sintomas que possam caracte-
rizar um problema de saúde mais sério. 
Assim, a prescrição farmacêutica pode 
ser até mesmo um encaminhamento 
para um determinado serviço de saúde.

A atuação do farmacêutico é respon-
sável por promover a saúde centrada no 
paciente, com o objetivo de melhorar o 
tratamento medicamentoso, desenvol-
vendo a cura e/ou prevenção da doen-
ça, além de prevenir e monitorar even-
tos adversos. O Conselho trabalha para 
garantir a assistência farmacêutica em 
tempo integral durante o funciona-
mento das farmácias, para garantir que 
os melhores serviços de saúde sejam 
prestados à população. Na farmácia, 
procure pelo farmacêutico!

Silvana 
Furquim 
Presidente 
do Conselho 
Regional de 
Farmácia do 
Rio Grande do 
Sul (CRF/RS)

Envie artigos de até 2.600 caracteres (com espaços) para o e-mail leitor@diariosm.com.br contendo nome completo, RG, 
profissão, telefone de contato e uma foto sua. Os textos são selecionados e podem ser resumidos de acordo com o espaço. 

A opinião manifestada neste espaço não expressa necessariamente a opinião do jornal.
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Você acha importante se vacinar contra a gripe?

enquete do diário

Resultado

Você considera Santa 
Maria uma cidade 
bem arborizada?

SIM 
79% 

NÃO
21% 


