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Institui o Dia Municipal de Valorização aos 
Profissionais de Saúde, no município de Formosa.  

 
Autoria: Ver. João Batista. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
 
Art. 1º Fica instituído o dia 07 de abril como o Dia Municipal da Valorização aos 

Profissionais de Saúde, a ser comemorado anualmente, em alusão ao Dia Mundial da Saúde 
preconizado pela Organização das Nações Unidas (OMS) comemorado também na data 
supracitada. 

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado e estimulado a promover campanhas que 
objetivam a conscientização dos indivíduos sobre a valorização dos Profissionais de Saúde que 
atuam em todos segmentos da saúde deste município, tanto no setor público quanto no privado. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 
Câmara Municipal de Formosa, 9 de março de 2021. 

 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei Ordinária visa, o intuito de solenizar o agregado de profissionais que 
trabalham na área de saúde desse município, por isso se alvitra data que homenageie todos os sujeitos 
que, de alguma maneira, obram no prestamento desses serviços. É mister deixar claro que, os 
profissionais de saúde têm importância crucial para o desenvolvimento e o aumento dos indicadores de 
saúde do município, e a homenagem supracitada seria não só acertada, como também justa ao esforço 
desses trabalhadores.  

 A sociedade, desde os tempos mais longínquos, se aparelhava para a prestação de serviços de 
interesse comunitário, a fim de atender as deficiências e as questões sociais. Serviços de assistência 
como a manutenção de orfanatos, asilos e hospitais, surgiram na iniciativa privada, através do 
voluntariado e das entidades religiosas.  

Hoje, profissionais são habilitados para diferentes setores, com um significado satisfatório, com 
propostas inovadoras que remodelaram o campo privado, social e da saúde. Assim, houve um avanço 
técnico e ideológico na construção de novas formas de políticas públicas e do setor privado. 
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Ser saudável vai além de não ficar doente, é uma relação de equilíbrio entre o bem-estar físico, 
mental e social. (OPAS/OMS Brasil, 2016). Porém, cultivar esse equilíbrio não é fácil, mas é possível: com 
controle médico e atitudes proativas, pode-se manter saudável e pronto para enfrentar as atividades do 
dia a dia.  

Muitos profissionais da saúde são acometidos pela síndrome de Burnout, pois estes necessitam 
lidar com a dor, com o sofrimento físico, emocional e social dos pacientes. Para o profissional de saúde 
essas atividades solicitam uma variedade de envergaduras interpessoais, com turnos e escalas de fortes 
pressões externas. Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são profissionais 
distintos pelo cuidado e a relação direta com pacientes e familiares. Entretanto, quando estes 
profissionais compreendem que há barreiras entre o seu ofício e o sistema que estão inseridos, entram 
em conflito. Considera-se Síndrome de Burnout, necessariamente, toda esta estafa física, mental e 
emocional tem de estar ligada diretamente ao trabalho. 

Outrossim, é de suma importância ressaltar que a proposta do Dia Municipal da Valorização do 
Profissional de Saúde tem mérito distinto ao Dia Internacional da Saúde, comemorado em 7 de abril 
criado pela Organização Mundial de Saúde. O primeiro tem como propositura celebrar a valorização do 
profissional que atua na área e o segundo trata da área de saúde por si mesmo. 

 
Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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