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ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICAS

Kelly Barbosa Gama

O que você verá neste capítulo:
Introdução
Leis, Portarias e Resoluções que abordam a atenção e assistência 
farmacêutica

Política Nacional de Medicamentos – Portaria nº 3.916/MS/GM2,  
de 30 de outubro de 1998

Resolução nº 357, de 20 de abril de 2001
Política Nacional de Assistência Farmacêutica – Resolução nº 338,  

de 06 de maio de 2004
Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007 e Portaria nº 

3.992, 28 de dezembro de 2017
Resoluções CFF nº 499, de 17 de dezembro de 2008,  nº 505, de 23  

de junho de 2009 e nº 602, de 30 de outubro de 2014
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009
Resolução CFF nº 578, de 26 de julho de 2013
Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014

Legislação Complementar
Conclusão
Quadro Resumo
Quadro Esquemático
Questões Comentadas
Referências

Objetivos de aprendizagem
• Definir Atenção Farmacêutica;

• Definir Assistência Farmacêutica;
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• Compreender as principais leis, resoluções e portarias sobre Aten-
ção e Assistência Farmacêuticas;

• Compreender os diferentes campos de atuação do farmacêutico 
no âmbito da Assitência e Atenção Farmacêuticas;

• Citar alguns documentos oficiais complementares para leitura 
acerca do tema.

1. INTRODUÇÃO

Já bem consolidada no meio farmacêutico, a Assistência Farmacêutica 
tem sido cada vez mais abordada em seleções de emprego e concursos 
públicos. Envolve um conjunto de processos e ações que visam o aces-
so adequado da população aos medicamentos e as consequências posi-
tivas dessas ações para a saúde da população. A Atenção Farmacêutica 
está inserida nas atividades de Assistência Farmacêutica e o conceito do 
termo “Atenção Farmacêutica” foi primeiramente introduzido por Hepler e 
Strand1, em 1990, sendo definida como “a provisão responsável do trata-
mento farmacológico com o propósito de alcançar resultados concretos 
que melhorem a qualidade de vida dos pacientes”1. Ao longo dos anos, 
estudiosos de diversos países revisaram e adaptaram este conceito para as 
diferentes realidades e atualmente, no Brasil, há diversos documentos que 
orientam o profissional farmacêutico atuante na Atenção Farmacêutica.

Conhecer as leis, portarias, resoluções e documentos oficiais que abor-
dam esses temas é de fundamental importância para o sucesso da prática 
profissional farmacêutica.

2. LEIS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES QUE ABORDAM  
A ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2.1 Política Nacional de Medicamentos – Portaria nº 3.916/MS/
GM2, de 30 de outubro de 1998

Portaria nº 3.916/19982: Aprova a Política Nacional de Medicamentos.

A Lei nº 8.080/1990 instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), assegu-
rou a execução de ações de assistência terapêutica integral, incluindo a 
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farmacêutica, e a formulação da política de medicamentos. No entanto, 
alguns anos se passaram até que, de fato, fossem criadas as Políticas Na-
cionais de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica.

A Política Nacional de Medicamentos foi definida pela Portaria nº 
3.916/1998, integrando a Política Nacional de Saúde e um dos elementos 
para que se implementem ações de promoção da melhoria das condições 
da assistência à saúde da população. No que diz respeito à Assistência Far-
macêutica, a Política Nacional de Medicamentos foi criada sob a influência 
da necessidade de desarticulação da Assistência Farmacêutica percebida, 
por exemplo, na atuação clínica médica, quando os profissionais respon-
sáveis pelo diagnóstico de doenças na população deixavam de dar priori-
dade aos produtos constantes da Relação Nacional de Medicamentos3 
(RENAME) dificultando o acesso da população aos medicamentos. Tam-
bém foi influência para a criação desta política a irregularidade no abaste-
cimento de medicamentos em nível ambulatorial, reduzindo a eficácia das 
ações governamentais relacionadas à saúde da população.

A Assistência Farmacêutica surge na Política Nacional de Medica-
mentos como diretriz e como prioridade. Segundo a própria Política, “para 
assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de 
qualidade, ao menor custo possível, os gestores do SUS, nas três esferas 
de Governo, atuando em estreita parceria, deverão concentrar esforços no 
sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance deste 
propósito estejam balizadas por diretrizes”2, entre as quais destaca-se a 
reorientação da Assistência Farmacêutica.

Antes da criação da Política Nacional de Medicamentos, compreendia-
-se que a Assistência Farmacêutica estava voltada somente às atividades 
de aquisição e distribuição de medicamentos, que eram responsabilidade 
da Central de Medicamentos (CEME), um órgão vinculado ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social, criado em 1971 e extinto em 1997. Não ha-
via preocupação com os outros aspectos relacionados à Assistência e que 
tinham fundamental importância para que se atingisse o uso racional de 
medicamentos e um acesso adequado da população ao tratamento me-
dicamentoso. Com a criação da Política Nacional de Medicamentos2, ficou 
instituída a necessidade de descentralizar a gestão, promover o uso racional 
de medicamentos, melhorar a distribuição de medicamentos no setor pú-
blico e desenvolver formas de reduzir os preços dos produtos no setor pri-
vado. Esclareceu-se ainda que a Assistência Farmacêutica deveria englobar 
seleção, programação, armazenamento, controle de qualidade e de utiliza-
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ção (onde se insere a Atenção Farmacêutica), atividades além de somente 
aquisição e distribuição, o que era anteriormente o foco da Assistência, e 
definiu-se que a cooperação entre gestores deve ser financeira e técnica.

Como prioridade, a Assistência Farmacêutica é definida como uma das 
bases para o alcance do propósito da Política Nacional de Medicamen-
tos. Dessa forma, destaca-se a necessidade da descentralização plena do 
processo de aquisição e distribuição de medicamentos, instituindo-se um 
grupo tripartite atuante no setor responsável pela Assistência Farmacêuti-
ca no Ministério da Saúde.

2.2 Resolução nº 357, de 20 de abril de 2001

A Resolução nº 357, de 20 de abril de 20014, foi elaborada pelo Con-
selho Federal e aprovou as Boas Práticas de Farmácia.

Resolução nº 357/2001: Aprova o regulamento técnico  
das Boas Práticas de Farmácia.

Em seus três anexos, traz as Boas Práticas com o acréscimo de algumas 
definições fundamentais para o exercício profissional, um modelo de ficha 
de consentimento informado e, por último, um modelo de ficha de verifi-
cação das condições do exercício profissional.

O conhecimento acerca deste documento é exigido em provas espe-
cíficas para farmacêuticos e ele pode ser encontrado na íntegra no link: 
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/357.pdf4.

Está organizado da seguinte forma:

Art. 1º Aprova as Boas Práticas e apresenta os anexos da Resolução, como 
a ficha de consentimento informado e a ficha de verificação das condições 
do exercício profissional. 
Art. 2º Apresenta a referência legal e doutrinária utilizadas para a elabo-
ração do documento.

O conteúdo mais utilizado para consulta na Resolução nº 3574 está nos 
seus anexos, assim organizados:

Anexo I – Boas Práticas em Farmácia
Capítulo I (Arts. 1º/6º) – Disposições Preliminares. Destaca onde deve 

ser exercida a profissão farmacêutica (drogarias, farmácias e ervaná-
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Palavras-Chave Descrição

Política Nacional  
de Medicamentos 

(Portaria nº 3.916/1998)
Aprova a Política Nacional de Medicamentos.

Relação Nacional 
de Medicamentos 

(RENAME)

Compreende a seleção e a padronização de medicamentos indica-
dos para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

Assistência 
Farmacêutica

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como 
insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este 
conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de 
medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, 
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos pro-
dutos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na 
perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 
qualidade de vida da população.

Atenção  
Farmacêutica

Modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da As-
sistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilida-
des na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, 
de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farma-
cêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a ob-
tenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a me-
lhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver 
as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades 
biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde.

Resolução nº 357/2001 Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia.

Drogaria Estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais.

Farmácia

Estabelecimento de prestação de serviços farmacêutico de interesse 
público e/ou privado, articulada ao Sistema Único de Saúde, desti-
nada a prestar assistência farmacêutica e orientação sanitária indivi-
dual ou coletiva, onde se processe a manipulação e/ou dispensação 
de produtos e correlatos com finalidade profilática, curativa, paliati-
va, estética ou para fins de diagnósticos.

Ervanária Estabelecimento que realiza dispensação de plantas medicinais.

Resolução nº 499/2008 Dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos, em farmácias e 
drogarias, e dá outras providências.

Resolução nº 505/2009
Revoga os artigos 2º e 34 e dá nova redação aos artigos 1º, 10, 11, 
parágrafo único, bem como ao Capítulo III e aos Anexos I e II da Re-
solução nº 499/08 do Conselho Federal de Farmácia.

Resolução nº 602/2014 Altera dispositivos da Resolução/CFF nº 505/09.

Política Nacional 
de Assistência 
Farmacêutica  

(Resolução nº 338/2004)

Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica.



QUADRO ESQUEMÁTICO

39 

Política Nacional  
de Medicamentos

Serviços 
farmacêuticos  
em farmácias  

e drogarias

Boas Práticas  
de Farmácia

Política Nacional 
de Assistência 
Farmacêutica

Principais Leis, Resoluções e Portarias sobre 
Atenção e Assistência Farmacêuticas

Portaria nº  
3.916/98

Resoluções nº 
499/08, nº 505/09  

e nº 602/2014

Resolução nº 
357/2001

Resolução nº 
338/2004

Regulamenta 
financiamento  
e transferência  

de recursos

Atribuições 
técnico-gerenciais 
do farmacêutico 

na gestão da 
assistência 

farmacêutica  
no SUS

Boas Práticas 
Farmacêuticas

Exercício e 
fiscalização 

das atividades 
farmacêuticas

Principais Leis, Resoluções e Portarias sobre 
Atenção e Assistência Farmacêuticas

Portarias  
nº 204/07 e  

nº 3992/2017

Resoluções nº 
578/2013

RDC nº 44/09 Lei 13.021/2014



42 

QUESTÕES COMENTADAS

1 (IBADE – INSTITUTO DE ADMININSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/
AC – 2020)
A promoção do uso racional de medicamentos, uma das diretrizes da Polí-
tica Nacional de Medicamentos, envolve quais medidas? 

 Ⓐ Registro e uso de medicamentos similares. 
 Ⓑ Utilização de laboratórios oficiais para atender as necessidades de me-

dicamentos oncológicos. 
 Ⓒ Centralização do processo de aquisição e distribuição de medicamentos. 
 Ⓓ Elaboração e divulgação do Formulário Terapêutico Nacional. 
 Ⓔ Controle de propaganda dos medicamentos de venda livre.

GRAU DE DIFICULDADE 

DICA DO AUTOR: Um conhecimento prévio da Política Nacional de Me-
dicamentos (Portaria nº 3.916/19982) permite responder essa questão com 
segurança, além disso, o enunciado da questão limita a parte da portaria 
que se deve conhecer para responder o questionamento: a diretriz “pro-
moção do uso racional de medicamentos”. De acordo com essa diretriz, as 
medidas que se devem tormar para alcançá-la são: campanhas educativas, 
registro e uso de medicamentos genéricos, Formulário Terapêuticos Nacio-
nal, Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância, Recursos Humanos.
Alternativa A: INCORRETA. Segundo a Portaria nº 3.916/19982, o registro 
e uso de medicamentos genéricos (e não similares) é uma das medidas 
para a promoção do uso racional de medicamentos.
Alternativa B: INCORRETA. Os medicamentos oncológicos não são espe-
cificamente citados na Portaria nº 3.916/19982.
Alternativa C: INCORRETA. A centralização de atividades de aquisição e 
distribuição de medicamentos é compreendida como uma medida que 
dificulta a Reorientação da Assistência Farmacêutica, que é outra diretriz 
da Política Nacional de Medicamentos. O recomendado é a descentraliza-
ção dessas atividades. 
Alternativa D: CORRETA. Como orientado na dica do autor, o Formulário 
Terapêutico Nacional é uma das medidas para alcançar a promoção do 
uso racional de medicamentos.
Alternativa E: INCORRETA. Essa alternativa representa uma das reco-
mendações para se alcançar outra diretriz da Política Nacional de Medica-
mentos: a Organização das Atividades de Vigilância Sanitária de Medica-
mentos. Portanto, está incorreta.
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QUESTÕES COMENTADAS

2 (GESTÃO DE CONCURSOS – PREFEITURA DE CATAS ALTAS/
MG – 2020)
Com relação à gestão e organização da assistência farmacêutica no âmbi-
to do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

 Ⓐ O financiamento da assistência farmacêutica é de responsabilidade 
das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde e pactuado na Se-
cretaria Nacional de Atenção à Saúde. 

 Ⓑ O bloco de financiamento da assistência farmacêutica é constituído 
por três componentes: básico, estratégico e especializado. 

 Ⓒ O componente básico da assistência farmacêutica é financiado pelas 
três esferas de governo e gerenciado pela esfera municipal. 

 Ⓓ O financiamento e a aquisição de medicamentos contraceptivos e de 
insumos do Programa Saúde da Mulher é responsabilidade do Ministério 
da Saúde.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
DICA DO AUTOR: Atenção para esse tipo de questão: foi solitada a alternati-

va incorreta! Para respondê-la, deve-se conhecer as formas de financiamento 
da Assistência Farmacêutica (Portaria nº 204/20077 e, especialmente, Portaria 
nº 3.992/20178). Vale ainda um conhecimento mais aprofundado sobre como 
se dá o financiamento de cada componente da Assistência Farmacêutica.
Alternativa A: INCORRETA. Essa alternativa estaria correta se não fosse 
pela informação de que o financiamento da Assistência Farmacêutica é 
pactuado na Secretaria Nacional de Atenção à Saúde. Na verdade, a pactu-
ação dos recursos para financiamento da Assistência Farmacêutica ocorre 
na Comissão Intergestotres Tripartite, conforme a Portaria nº 3.992/20178.
Alternativa B: CORRETA. Neste capítulo, no tópico das Portarias nº 
204/20077 e nº 3.992/20178, a informação de divisão da Assistência farma-
cêutica em componentes pode ser verificada e confirmada.
Alternativa C: CORRETA. Esta informação também pode ser verificada 
neste capítulo, no tópico das Portarias nº 204/20077 e nº 3.992/20178. O 
componente básico da Assistência Farmacêutica recebe recursos das três 
esferas de governo, no entanto, é gerenciado pela esfera municipal.
Alternativa D: CORRETA. Conforme a RENAME (Relação Nacional de Me-
dicamentos), medicamentos e insumos que fazem parte do Progama de 
Saúde da Mulher, como os citados na alternativa, têm aquisição e distri-
buição sob responsabilidade do Ministério da Saúde.
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