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CONSULTA Nº 03/2016 

1 - Consulta 

Trata-se de consulta realizada pela Ilmo. Secretário de Saúde do município de Ubá, a respeito 

da dispensação de medicamentos em unidades básicas de saúde, pelo farmacêutico haja vista 

documento remetido pelos enfermeiros que menciona ser de competência dos farmacêuticos 

a dispensação de medicamentos.  

O assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Ubá encaminha posicionamento, 

trazido em síntese: “não podemos considerar a Unidade Básica de Saúde-UBS como unidade 

farmacêutica. A UBS é considerada uma unidade para realização de atendimentos de atenção 

básica e integral a uma população, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, 

podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior.(...)” 

 

2 - Análise e Fundamentação 

Ab initio, devemos estabelecer as premissas para o questionamento apresentado pelo gestor 

de saúde. 

A atividade profissional do Farmacêutico possui uma vasta legislação aplicável ao exercício 

legal da profissão. 

A fim de melhor entendimento, iniciamos pelo Decreto No 85.878/1981, que estabelece em 

seu artigo 1º, as atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: 

I - desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas 
magistrais e farmacopéicas, quando a serviço do público em geral ou 
mesmo de natureza privada; 

II - assessoramento e responsabilidade técnica em: 

a) estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fabriquem 
produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, anestésicos ou 
auxiliares de diagnóstico, ou capazes de criar dependência física ou 
psíquica; 

b) órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que 
se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de 
controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, 
anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar 
dependência física ou psíquica; 

c) órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que 
se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de 
qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos 
farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; 
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d) depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza; 

III - a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, 
estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos 
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; 

IV - a elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais 
relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos 
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; 

V - o magistério superior das matérias privativas constantes do currículo 
próprio do curso de formação farmacêutica, obedecida a legislação do 
ensino; 

VI - desempenho de outros serviços e funções, não especificados no 
presente Decreto, que se situem no domínio de capacitação técnico-
científica profissional. 

Corroborando as disposições trazidas no Decreto retromencionado, a Lei 13.021/2014, que 
dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, estabeleceu: 

Art. 2o  Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de 
serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos 
públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso 
racional.  

(...) 

Art. 13.  Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a:   

I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, 
bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações 
adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência 
observados e registrados na prática da farmacovigilância;  

II - organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos 
das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia;   

III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, 
internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de 
natureza pública ou privada;  

IV - estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, 
produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o seu uso 
racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica;  
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V - estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento 
sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e 
interpretação de fichas farmacoterapêuticas;   

VI - prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a 
relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e 
medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações 
medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.  

Art. 14.  Cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando 
a garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita, observar os 
aspectos técnicos e legais do receituário.  

Nesse diapasão, observamos que as atividades do farmacêutico estão reguladas e previstas em 

lei específica. 

No que tange aos conceitos de farmácia, a Lei 13021/2014, trouxe as seguintes diretrizes: 

Art. 3º  Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a 

prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária 

individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação 

de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, 

cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.   

Parágrafo único.  As farmácias serão classificadas segundo sua natureza 

como:   

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação 

e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos 

em suas embalagens originais;   

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de 

fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o 

de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra 

equivalente de assistência médica.   

Da leitura dos artigos transcritos, verificamos que o legislador optou por uma equiparação dos 

estabelecimentos de dispensação de medicamentos, superando as disposições trazidas pela 

Lei 5.991/1973, apesar desta não ter sido expressamente revogada. 

Ao tratarmos de Unidade Básica de Saúde, depreende-se que o seu perfil se encaixa na 

descrição trazida para Farmácia em sentido latu sensu, no ano de 2014. 

Devemos destacar ainda a disposição trazida no art. 5º da Lei 13.021/2014: 
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Art. 5º No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer 
natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funcionamento, a 
responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na 
forma da lei.  

 

Não somente as disposições legais, trazemos as manifestações dos respectivos conselhos de 

classe: 

Ademais, o Conselho Federal de Enfermagem, através do Parecer Normativo nº 02/2015, 

destaca: 

“ (...) fica claro então, que quando tratamos de responsabilidade técnica em estabelecimento 

de farmácia, verifica-se a necessidade do profissional farmacêutico em tal ambiente pela 

própria imposição legal referenciada. (...) face ao exposto e considerando a legislação 

pertinente ao tema, a CTAS conclui que não cabe ao enfermeiro a dispensação de 

medicamentos, ação esta privativa do profissional farmacêutico na forma da lei e 

normatizações vigentes.” 

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais emitiu parecer após solicitação, acerca da 

diferenciação entre ministração e dispensação de medicamentos, concluindo: 

“(...) Não há motivo para se confundir o conceito de dispensação com o ato de se ministrar 

medicamentos, onde um profissional habilitado para o manejo clinico de pacientes, conduz e 

monitora a administração de drogas na via mais adequada, conforme a prescrição médica e 

orientação farmacêutica.” 

3 – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto e diante das disposições contidas na Lei 13.021/2014 e demais normativas 

vigentes, bem como a manifestação do Conselho Regional de Farmácia e  do Conselho Federal 

de Enfermagem, temos como delimitadas as atividades específicas do profissional 

farmacêutico. 

 

A disposição de V. S.ª para os esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. 

Belo Horizonte, 09 de março de 2016. 
 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares  
Advogada/ OAB MG 106.161 
 


