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Ao  

EXMO. SENHOR  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRF-PB, 

Autarquia Federal Especial criada pela Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, com sede 

na Rua Borja Peregrino, n.º 318, Bairro da Torre, inscrita no CNPJ sob o 

n° 08.338.774/0001-39, por sua Presidente a Farmacêutica CILA ESTRELA GADELHA 

DE QUEIRORA, vem à presença deste Vossa Excelência, expor, para ao final requerer 

na forma a seguir descrita: 

Eminente Gestor, é de conhecimento notório que desde que a OMS – Organização 

Mundial da Saúde oficializou a batalha contra a COVID-19 como uma pandemia, 

governante de todas as partes do planeta começaram a adotar medidas sanitárias que 

objetivam a proteção à vida e o achatamento das curvas de casos da doença.  

Sem exceção, todos os profissionais da saúde foram convocados a assumir a linha 

de frente no embate contra o vírus, mas ao nosso sentir uma classe ganhou um 

destaque especial nesse momento: os farmacêuticos.  

Esses profissionais assumiram um papel fundamental na orientação à população 

sobre prevenção e sintomas no atendimento direto, sobretudo, nas Farmácias 

considerando que passaram a diagnosticar e notificar possíveis casos sintomáticos. 

Estes fatos não podem passar despercebidos, haja vista que espelham a 

dedicação e o empenho dos Farmacêuticos que estão espalhados por todo o Estado da 

Paraíba. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml
https://www.ictq.com.br/guia-de-carreiras/1353-pandemia-cadastro-pode-ser-usado-para-requisicao-de-bens-e-servicos-farmaceuticos
https://www.ictq.com.br/guia-de-carreiras/1353-pandemia-cadastro-pode-ser-usado-para-requisicao-de-bens-e-servicos-farmaceuticos
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Não podemos olvidar, que ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade 

científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo 

novo corona vírus e a sociedade se isolava em casa, os Farmacêuticos das farmácias 

brasileiras se colocaram a postos para garantir o atendimento aos usuários de 

medicamentos.  

Ademais, o Farmacêutico é um trabalhador da saúde por excelência e se encontra 

na linha de frente desde o primeiro momento. Seja nos hospitais, nos laboratórios, nas 

UPA´s e PSF´s e, como dito alhures, nas Farmácias (Drogarias). 

Cabe-nos destacar que, antecipadamente o CRF-PB expediu ofício endereçado ao 

Secretário de Estado da Saúde, salientando o papel do Farmacêutico na linha de frente 

da Pandemia pelo COVID-19, bem como da extrema necessidade de sua imunização.  

Neste norte, a teor da determinação do Ministério da Saúde, a Paraíba iniciou o 

processo de vacinação devendo cumprir o cronograma e diretrizes estabelecidos, 

notadamente tendo como publico alvo, neste primeiro momento, TODOS OS 

TRBALHADORES DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE.  

Assim sendo, o CRF-PB requer que em obediência ao imperativo legal 

estabelecido pelo plano de imunização, Vossa Excelência promova a vacinação de 

TODOS OS FARMACÊUTICOS QUE ESTÃO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE no 

combate da pandemia da COVID-19 neste Município, notadamente nos hospitais, 

clinicas, laboratórios, UPA´s, PSF´s e Farmácias (Drogarias), sejam eles públicos ou 

privados.   

Atenciosamente,  

 


