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APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Este módulo tratará, ao longo de cinco unidades, da importância do 
medicamento como insumo para a saúde, procurando estimular, em 
cada especializando, a revisão de conceitos e definições que fazem parte 
da prática farmacêutica, bem como introduzir novas ideias importantes. 

A apresentação desse Módulo será feita pelo professor Eloir 
Paulo Schenkel, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade Federal de Santa Catarina, por meio de uma entrevista 
que você tem acesso no ambiente virtual de aprendizagem.

Na primeira unidade, você vai estudar os aspectos legais, vigentes no 
país, que abrangem os medicamentos e seus impactos na assistência 
farmacêutica. São abordados temas como a produção, a publicidade 
e propaganda, a comercialização, a importação e a exportação de 
medicamentos.

Na segunda unidade do Módulo, serão abordados os aspectos 
técnicos relacionados aos medicamentos e seus impactos na 
assistência farmacêutica. 

Os aspectos técnicos e legais que envolvem a qualidade de 
medicamentos devem ser considerados na gestão da assistência 
farmacêutica. É importante que aqueles que fabricam, distribuem e 
dispensam os medicamentos no país assegurem a qualidade aos 
usuários.

Neste segundo Módulo vamos tratar também, em duas unidades 
distintas, dos aspectos técnicos e legais relacionados aos 
medicamentos fitoterápicos e aos medicamentos homeopáticos, 
visando a inserção nos serviços públicos de saúde. 

No que diz respeito aos medicamentos homeopáticos, tratados na 
terceira unidade do Módulo, você conhecerá os fundamentos básicos 
da filosofia homeopática, as principais características do medicamento 
homeopático, sua preparação, e as estratégias que podem ser 
utilizadas para sua inclusão na assistência farmacêutica básica.

No caso dos medicamentos fitoterápicos, que serão estudados na 
quarta unidade, entre outros temas apresentaremos a história do 
uso de plantas medicinais e das resoluções sobre o registro desses 
medicamentos e o seu potencial terapêutico. Você ainda aprenderá a 
identificar as potencialidades e os riscos na implantação da fitoterapia 
no SUS. 



Por último, na quinta unidade deste Módulo, vamos falar sobre 
cultura, saúde, doença e medicamentos.   

O uso de medicamentos não pode ser separado do contexto 
sociocultural, seja do usuário ou do serviço de saúde. Por isso vamos 
propor a você um olhar diferente sobre os medicamentos, para além 
das suas dimensões farmacológica, bioquímica, técnica e legal. Por 
meio de conceitos do campo da Antropologia da Saúde, vamos 
nos debruçar sobre a noção de cultura e aprender mais sobre suas 
implicações para a saúde e doença, especialmente nas atividades 
relacionadas à utilização dos medicamentos.

Ao longo dos conteúdos acima descritos, a personagem de gestão 
aparecerá, indicando a você a relação entre o tema abordado e a 
gestão da assistência farmacêutica. Faça as suas reflexões no bloco 
de notas, quando solicitado, e aguarde as orientações para as 
atividades do Plano Operativo.

Bons estudos!

Objetivos gerais de aprendizagem

O Módulo 2 tem como objetivo geral discutir os conceitos básicos 
sobre medicamentos, considerando a importância do reconhecimento 
do certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação para 
assegurar a qualidade dos medicamentos; a realização da avaliação 
crítica dos laudos de controle de qualidade de medicamentos; 
a verificação da conformidade dos medicamentos quanto aos 
requisitos técnicos e a notificação de possíveis desvios de qualidade; 
o entendimento da influência das condições de armazenamento 
e transporte sobre a eficácia e a segurança dos medicamentos; 
a seleção e a qualificação dos fornecedores de fitoterápicos; a 
identificação da complexidade da utilização dos medicamentos como 
um insumo estratégico de suporte às ações de saúde; a identificação 
dos aspectos de gestão da assistência farmacêutica relacionados 
ao medicamento como insumo para a saúde; e a compreensão da 
noção de cultura e suas implicações para a saúde, especialmente 
nas atividades relacionadas à utilização dos medicamentos.

Carga horária: 45 horas.



Unidades:

Unidade 1: Estudo de aspectos legais relacionados aos 
medicamentos e seus impactos na assistência farmacêutica

Unidade 2: Estudo de aspectos técnicos relacionados aos 
medicamentos e seus impactos na assistência farmacêutica

Unidade 3: Estudo de aspectos técnicos e legais relacionados 
aos medicamentos homeopáticos visando sua inserção nos 
serviços públicos de saúde

Unidade 4: Estudo de aspectos técnicos e legais relacionados 
aos medicamentos fitoterápicos visando sua inserção nos 
serviços públicos de saúde

Unidade 5: Abordagem cultural da doença e da atenção à saúde 
e Contexto sociocultural do uso de medicamentos 
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UNIDADE 1 - ESTUDO DE ASPECTOS LEGAIS 
RELACIONADOS AOS MEDICAMENTOS E SEUS 
IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Ementa da unidade

•	 Conceitos básicos sobre medicamentos. 

•	 A situação histórica do setor e a política farmacêutica no Brasil. 

•	 A assistência farmacêutica e a regulação de medicamentos.

•	 Os princípios para a produção e o registro sanitário de 
medicamentos no Brasil. 

•	 A distribuição, a comercialização, a importação e a exportação 
de medicamentos segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

•	 Aspectos importantes sobre a publicidade e a propaganda de 
medicamentos.

Carga horária da unidade: 10 horas

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Diferenciar conceitos básicos sobre medicamentos. 

•	 Conhecer as principais etapas para a inserção de um novo 
medicamento no mercado de consumo e os principais 
estabelecimentos que os produzem.

•	 Entender a situação histórica do setor e a política farmacêutica 
no Brasil. 

•	 Conhecer os princípios para a produção e o registro sanitário 
de medicamentos no Brasil, bem como a sua distribuição, 
comercialização, importação e exportação de acordo com a Anvisa.

•	 Discutir e avaliar aspectos importantes sobre falsificação, 
publicidade e propaganda de medicamentos.
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Apresentação

Caro especializando, esta unidade trata dos aspectos legais dos 
medicamentos em nosso país. Para conhecer tais aspectos e 
construir uma visão crítica sobre eles, realizaremos aqui uma incursão 
em diversas atividades humanas atreladas aos medicamentos. 

Procuramos organizar esta unidade do seguinte modo: apresentação 
do que é medicamento e seus diferentes tipos; apresentação dos 
aspectos legais dos medicamentos relacionados, respectivamente, 
à produção, à comercialização, à importação e à exportação; e, por 
fim, apresentação da propaganda e da publicidade no que concerne 
aos aspectos legais que vigem sobre essas quando se referem a 
algum medicamento.

Buscaremos, ao longo deste Curso, possibilitar a compreensão de 
que os aspectos legais relacionados aos medicamentos nunca são 
definitivos, e sim algo em constante movimento e revisão. Esses 
aspectos estão em consonância com a própria sociedade, que, por 
sua vez, está sempre em transformação.

Você também identificará a autonomia, a reflexão, a crítica e a 
criatividade como procedimentos básicos e decisivos, bem como 
será estimulado a desenvolver essas capacidades. Para tanto, 
no decorrer de nosso estudo, você irá analisar textos, consultar 
publicações legais, acessar endereços eletrônicos importantes, 
assistir a vídeos ilustrativos. Será  estimulado a emitir opiniões e 
confrontá-las com a de seus colegas, procurando contextualizar as 
informações colocadas à apreciação.

Você pode estar se perguntando qual a importância desse tema 
para a gestão da assistência farmacêutica? Esperamos que, na 
trajetória de seu estudo, com o tempo e através de seu envolvimento, 
compromisso e dedicação à aprendizagem, você perceba a 
importância desse conteúdo para a efetivação de uma gestão 
farmacêutica eficiente.
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Conteudistas responsáveis: 
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Conteudista de referência: 

Marcos Antonio Segatto Silva

Conteudistas de gestão: 
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Lição 1 − Conceitos básicos sobre medicamentos

Como ponto de partida é fundamental que você assista ao vídeo 
“Fiscalização de medicamentos”, disponível no AVEA, que dará 
sustentação às discussões abordadas nesta unidade. Através da 
observação de pouco mais de dois minutos desse material, você 
conseguirá reconhecer algumas palavras-chave importantes que 
foram veiculadas, como: preocupações, compras, medicamento, 
validade, remédio, farmácia, médico, preço, segurança, falsificação, 
contrabando, registro (falta de), irregularidades, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, medicamento pirata, comprimidos, 
medicamentos irregulares, locais inspecionados, produtos ilegais, 
mercado informal, vigilâncias estaduais e municipais, sociedade 
civil, autoridades sanitárias e policiais, crime, código de defesa do 
consumidor, produto seguro, com qualidade e eficaz, entre outras.

Acesse o  Ambiente Virtual e assista ao vídeo “Fiscalização de 

medicamentos”, da NBR (TV do Governo Federal), disponível no AVEA. Esse 

vídeo é fundamental para que você possa dar prosseguimento aos seus 

estudos nesta unidade.

Ambiente Virtual

Vamos começar com o medicamento, que representa o eixo central 
da abordagem e o elemento que polariza a maioria das observações 
apontadas, no vídeo, pelos usuários. Ele é um insumo estratégico 
de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções 
constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de vida dos indivíduos 
e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do sistema de saúde.

Ao conceito de medicamento, de acordo com Schenkel e 
colaboradores (2004), têm sido atribuídas diferentes definições 
conforme o contexto em que é utilizado. No entendimento popular, 
medicamento e remédio são sinônimos. No entanto, existe diferença 
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conceitual entre esses termos. Vamos pensar um pouco sobre 
esses e outros conceitos que, embora pareçam simples, são pontos 
fundamentais e irão nos auxiliar quando estudarmos os aspectos 
legais dos medicamentos.

O termo “remédio”, registrado pelo usuário no vídeo “Fiscalização de 
medicamentos”, é o recurso ou expediente para curar ou aliviar a dor, 
o desconforto ou a enfermidade. De maneira geral, envolve todos 
os processos terapêuticos para combater doenças ou sintomas: 
repouso, psicoterapia, fisioterapia, acupuntura, cirurgia etc. Dessa 
forma, podemos pensar que um preparado caseiro com plantas 
medicinais pode ser um remédio, mas ainda não é um medicamento. 
Como exemplo bem conhecido, temos o soro caseiro, que é eficiente 
para evitar desidratação, porém não é um medicamento e não pode 
ser comercializado.

Os medicamentos são produtos tecnicamente elaborados, utilizados como 

remédios, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou 

aliviar os seus sintomas e, também, de modificar certos estados fisiológicos. 

São compostos de um ou mais princípios ativos, também denominados 

fármaco, droga ou substância ativa, sendo os últimos os responsáveis pelo 

efeito principal e por diferentes adjuvantes que viabilizam a fabricação e a 

administração ou mantêm a estabilidade do medicamento. A esse conjunto 

denomina-se o termo “formulação farmacêutica”. 

As formulações farmacêuticas, para serem comercializadas, devem 
atender a uma série de exigências do Ministério da Saúde, como 
declaração de composição, estabilidade da preparação e outras que 
serão mencionadas neste módulo futuramente.

Os medicamentos só podem ser produzidos em estabelecimentos 
farmacêuticos, como farmácias magistrais, hospitais ou indústrias 
farmacêuticas, atendendo a especificações técnicas e legais. De 
acordo com a escala de produção, podem ser diferenciadas conforme 
apresentado no Quadro 1:
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Farmácia

São estabelecimentos farmacêuticos que devem estar adequadamente 
equipados para manipular medicamentos magistrais e oficinais, assim como 
para dispensar medicamentos industrializados (especialidades farmacêuticas). 
Drogarias não podem manipular medicamentos nem dispensar medicamentos 
manipulados por outras farmácias.

Indústrias farmacêuticas

São as empresas industriais farmacêuticas que produzem medicamentos 
oficinais e especialidades farmacêuticas, inclusive medicamentos genéricos. 
Esses produtos chegam à população por meio de farmácias, drogarias, 
hospitais e unidades de saúde.

Farmácias hospitalares

São as unidades de fabricação de medicamentos em hospitais. Podem 
produzir medicamentos magistrais, oficinais e/ou aqueles determinados por 
uma comissão específica do hospital. Por regra, esses medicamentos são 
destinados aos usuários internados no hospital.

Quadro 1 - Classificação de medicamentos por escala de produção.

Bom, agora que já conseguimos diferenciar remédio de medicamento e 
acompanhamos quais são os estabelecimentos que os produzem, vamos 
relembrar quais os tipos de medicamentos que existem. 

De acordo com as suas características, os medicamentos são 
diferenciados nos seguintes tipos (Quadro 2):
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Medicamentos magistrais

São preparações elaboradas somente em farmácias ou hospitais, seguindo 
prescrição médica que especifica os componentes, as quantidades e a forma 
farmacêutica. 

Especialidades farmacêuticas

São os produtos de composição uniforme e registrados junto ao Ministério da 
Saúde. Somente podem ser produzidos nas indústrias farmacêuticas.

Medicamentos oficinais

São preparações que constam numa farmacopeia legalmente aceita no Brasil, 
podendo ser elaboradas em qualquer estabelecimento farmacêutico, com 
exceção das drogarias. A farmacopeia, numa monografia especial, determina 
quais são os componentes, as quantidades e a forma farmacêutica. Esses 
medicamentos não podem possuir nome de marca ou fantasia. Nos seus 
rótulos ou embalagens deverá estar escrito: "Medicamento farmacopeico".

Quadro 2 - Tipos de medicamentos.

Além de um medicamento se enquadrar em algum item da classificação 
geral acima apontada, ele ainda recebe outra classificação mais 
específica. Por meio desta última, um medicamento pode ser 
inovador, inédito, referência, genérico ou similar, conforme é possível 
verificar no Quadro 3.
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GENÉRICO

É um medicamento 
equivalente a um 
medicamento de 

referência, podendo ser 
intercambiado com este, 

visto ter sido 
comprovada a sua 

equivalência terapêutica. 
É caracterizado por 

apresentar uma faixa 
amarela em sua 

embalagem, contendo a 
letra "G", devendo 

também ser 
denominado pelo nome 

genérico dos 
constituintes ativos.

SIMILAR

Aquele que contém o 
mesmo ou os mesmos 
componentes ativos, 
apresenta a mesma 
concentração, forma 
farmacêutica, via de 

administração, posologia 
e indicação terapêutica 

idênticas a outro 
medicamento registrado 

na Anvisa, podendo 
diferir somente em 

características relativas 
ao tamanho e à forma 

do produto, ao prazo de 
validade, à embalagem, 

à rotulagem, aos 
excipientes e aos 
veículos, devendo 

sempre ser identificado 
por nome comercial ou 

marca.

INOVADOR

Medicamentos que 
apresentam composição 

única no mercado 
brasileiro, encontrando-

se, no mínimo, um de 
seus componentes 

ativos protegido por uma 
patente. Normalmente é 
denominado pelo nome 

de sua marca.

INÉDITO

Medicamento  que 
apresenta composição 

única, no mercado 
brasileiro, de seus 

componentes ativos. 
Mas nenhum desses 
está protegido por 
patentes, sendo 

denominado pelo nome 
de  sua marca.

REFERÊNCIA

Produto inovador cuja 
eficácia, segurança e 

qualidade foram 
comprovadas 

cientificamente junto ao 
órgão federal 

competente, por ocasião 
do registro, e 

encontra-se indicado 
em lista aprovada pela 
Anvisa. Pode possuir 

denominação de marca 
ou genérica.

Quadro 3 - Classificação específica de medicamentos.

Ainda considerando a origem dos componentes ativos, alguns 
medicamentos são classificados conforme apresentado no Quadro 4:
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Medicamentos fitoterápicos

Quando todos os componentes ativos são de origem vegetal. Podem ser 
produzidos em farmácias, farmácias hospitalares (como medicamentos 
magistrais ou oficinais) ou indústrias farmacêuticas (como especialidades 
farmacêuticas). Não existem medicamentos fitoterápicos genéricos.

Medicamentos homeopáticos

Quando todos os componentes ativos são produzidos de acordo com as normas 
homeopáticas. Não são permitidas associações à base de componentes ativos 
sintéticos, semissintéticos, biológicos, fitoterápicos, vitaminas/sais 
minerais/aminoácidos e opoterápicos. Podem ser produzidos em farmácias, 
farmácias hospitalares ou industriais farmacêuticas, dependendo de sua 
composição. Não existem medicamentos homeopáticos genéricos.

Quadro 4 - Classificação de medicamentos por componentes ativos.

Até agora vimos o conceito de medicamento, os principais 
estabelecimentos que o produzem e os respectivos tipos encontrados no 
mercado. A seguir, vamos abordar, de forma objetiva, as principais etapas 
para a inserção de um novo medicamento no mercado de consumo, as 
quais podem ser desmembradas em quatro estágios diferentes:

1) Pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos: pode 
ser considerada a etapa mais complexa, do ponto de vista 
tecnológico, incluindo uma série de testes necessários para 
identificar a potencialidade de ação terapêutica da substância, 
o estudo de suas propriedades, de toxicidade aguda e crônica, 
o potencial teratogênico e a determinação de sua dose ativa. 
Posteriormente, o fármaco passa por testes farmacológicos, 
estudos farmacotécnicos e, finalmente, ensaios clínicos.

2) Produção industrial dos fármacos: consiste em estudos para a 
obtenção de processos de produção em escala industrial. Nesta 
etapa, passa-se da bancada laboratorial para a utilização de 
planta-piloto até se conseguir elevar os níveis de produção em 
escala industrial.
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3) Produção de especialidades farmacêuticas: consiste na 
elaboração de produtos nas suas diversas formas farmacêuticas 
(comprimidos, comprimidos revestidos, cápsulas, suspensões, 
injeções, soluções parenterais, supositórios etc.). Trata-se de 
atividade tipicamente de transformação.

4) Marketing e comercialização: pelas características especiais 
que adquire a propaganda das especialidades farmacêuticas e 
por necessitar de recursos de linguagem técnica diferenciados, 
é considerado um importante estágio tecnológico. Também não 
pode deixar de ser reconhecido como um importante fator a 
competição da indústria farmacêutica.

É importante saber que:

•	 Para	que	um	medicamento	possa	ser	fabricado	no	país,	é	necessário	

que	 o	 laboratório	 fabricante	 esteja	 legalmente	 autorizado	 e	

licenciado	pela	autoridade	sanitária	nacional,	conforme	disposto	na	

Lei	n.	6.360/76	e	em	normativas	complementares.	

•	 Para	a	produção	de	medicamentos,	a	empresa	deverá	atender	ao	

certificado	de	boas	práticas	de	fabricação	(CBPF),	de	acordo	com	a	

Resolução	n.	17,	de	16	de	abril	de	2010,	que	dispõe	sobre	as	boas	

práticas	de	fabricação	(BPF),	além	do	peticionamento	eletrônico,	que	

é	emitido	por	linha	de	produção.	Alguns	pontos	importantes	desses	

requisitos	 serão	 considerados	 na	 unidade	 de	 Aspectos	 técnicos	

de	 medicamentos	 e	 seus	 impactos	 na	 assistência	 farmacêutica,	

próximo		conteúdo	a	ser	estudado	nesse	módulo.

A	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	propõe,	através	do	“WHO	Basic	

Training	Modules	on	GMP	−	A	Resource	and	Study	Pack	for	Trainers”,	

uma	reflexão	valiosa	acerca	desse	tema.	

É importante lembrar que, nos países desenvolvidos, estão presentes 
todos os estágios do processo produtivo. A situação nos países em 
desenvolvimento é diferenciada, pois as empresas operam apenas 
nas últimas etapas do processo, como a indústria farmacêutica 
brasileira, que registra desempenho apenas nos 3º e 4º estágios.
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Como você viu em unidades anteriores, gestão é um processo técnico, 

político e social capaz de produzir resultados. É técnico, pois exige 

capacidade analítica com base em conhecimentos científicos – os quais 

geram os procedimentos técnicos que, junto aos aspectos políticos e 

sociais, geram o conjunto de normas com as quais trabalhamos no 

nosso dia a dia.

Esse conjunto de normas, de que trata a presente unidade, precisa ser 

reconhecido como parte importante dos recursos necessários para o 

processo de gestão. Com base nessas normatizações, estabelecemos 

processos de trabalho, fluxos, recursos financeiros e materiais 

necessários. É criando e aprovando normatizações legais que podemos 

fazer valer o trabalho da assistência farmacêutica no nosso âmbito de 

trabalho, ou seja, são parâmetros e instrumentos da gestão da assistência 

farmacêutica.

Fique atento: você conhece as normatizações existentes na área em que 

atua? Tem certeza de que está aplicando-as adequadamente?

Lição 2 − Política farmacêutica no Brasil: uma visão histórica

Essa lição foi elaborada de forma a possibilitar o entendimento 
da situação histórica do setor e a política farmacêutica no Brasil, 
bem como a sua influência direta sobre a questão da assistência 
farmacêutica.

Sob o olhar público, o medicamento faz parte de um complexo 
setor produtivo, indicando aos governantes linhas de prioridade em 
suas políticas públicas. Nesse sentido, pode-se dizer que o setor 
farmacêutico no Brasil passou por importantes transformações nos 
últimos anos, com destaque para a:

•	 Aprovação da Política Nacional de Medicamentos (PNM);

•	 Criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

•	 Lei dos Genéricos;

•	 Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica;
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•	 Criação no Ministério da Saúde (MS) da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e, como parte dela, 
do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos (DAF); e

•	 Aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).

Devemos saber que uma política farmacêutica nacional é um 
compromisso oficial de um governo para o setor farmacêutico, com 
o estabelecimento de objetivos e a identificação das estratégias para 
alcançá-los. A política nacional deverá buscar assegurar:

•	 O acesso a medicamentos por parte de toda a população, de 
acordo com os princípios de equidade e justiça social, que devem 
caracterizar as políticas do setor de saúde;

•	 A disponibilidade de medicamentos com qualidade, segurança e 
eficiência terapêutica; e

•	 O uso terapeuticamente racional e economicamente eficiente 
dos  medicamentos por parte de profissionais de saúde e usuários.

Pelo que se pode perceber, está-se diante de uma iniciativa intersetorial 

e o processo de seu desenvolvimento deverá contemplar amplo diálogo 

e negociação com todos os envolvidos, o que inclui outros ministérios de 

Estado (Educação, Comércio e Indústria), profissionais de saúde, indústria 

farmacêutica nacional e internacional, estabelecimentos farmacêuticos, 

instituições acadêmicas, organizações não governamentais e associações 

de profissionais e de usuários. 

Reflexão

A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu que a saúde é um 
direito de todos e dever do Estado. Tornou imperativa e prioritária 
uma organização da assistência farmacêutica com ênfase na saúde 
pública. Nesse processo, foram identificados e analisados os 
principais problemas do setor farmacêutico nacional, culminando 
com a publicação da Portaria n. 3.916, de 30 de outubro de 1998, 
que aprova a Política Nacional de Medicamentos (PNM), integrada à 
Política Nacional de Saúde (PNS).
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A PNM tornou pública a importância dos medicamentos na 
resolutividade das ações de saúde, indicando rumos e linhas 
estratégicas, com a definição de prioridades no que concerne aos 
medicamentos.

As diretrizes da PNM são: 

•	 Adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); 

•	 Regulamentação sanitária de medicamentos;

•	 Reorientação da assistência farmacêutica;

•	 Promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM);

•	 Desenvolvimento científico e tecnológico;

•	 Promoção da produção de medicamentos;

•	 Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; e

•	 Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.

As prioridades da PNM são:

•	 Revisão permanente da Rename;

•	  Reorientação da assistência farmacêutica;

•	  Promoção do uso racional de medicamentos; e

•	 Organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos. 

Reflexão

Considerando o contexto apresentado até agora, você seria capaz de avaliar 

qual a ligação entre os usuários de medicamentos da entrevista e a PNM? 

A sequência que estamos seguindo se relaciona diretamente com 
as questões levantadas pela entrevista inicial, apresentada no vídeo 
“Fiscalização de medicamentos”. Você pode, com isso, considerar 
que essa sequência faz parte da rotina do que é chamado de 
assistência farmacêutica.
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A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando 

a seu acesso e uso racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como 

sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação; a garantia 

de qualidade dos produtos e serviços; o acompanhamento e a avaliação 

da sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e 

da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004).

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) foi aprovada em 
2004 dentro da ideia de que é “política norteadora para a formulação 
de políticas setoriais, entre as quais se destacam as políticas de 
medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial 
e de formação de recursos humanos, entre outras, garantindo a 
intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e 
cuja implantação envolve tanto o setor público quanto o privado de 
atenção à saúde”. Aspectos importantes desse tema são encontrados 
em Marin e colaboradores (2003) e  uma discussão sobre os marcos 
legais das políticas de medicamentos na última década poderão ser 
encontrados em Kornis e colaboradores (2008).  A Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica foi aprovada pela Resolução n. 338/04 do 
Conselho Nacional de Saúde.

O Brasil, por possuir uma estrutura legislativa e regulatória de 
medicamentos bastante abrangente, toda e qualquer atividade 
dentro do país deverá apresentar um respaldo legal. A gestão das 
políticas farmacêuticas é de responsabilidade do Ministério da Saúde 
por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
(SCTIE), no âmbito federal, e dos órgãos de assistência farmacêutica 
das secretarias estaduais e municipais de saúde. 

A Constituição Federal e as Leis Orgânicas da Saúde n. 8.080/90 e n. 
8.142/90 são as principais bases legais para o SUS. A legislação que 
regula o setor farmacêutico no país contém a essência dos direitos 
e deveres do seu âmbito, que visam promover ações capazes de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos e danos à saúde do indivíduo e 
da coletividade. Essa legislação expressa o sistema jurídico definido 
na Constituição Federal. 
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A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e a Lei n. 8.142/90 dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 

A OMS considera que uma lei de medicamentos é abrangente e mais 
ampla do que uma regulamentação sanitária, incluindo aspectos 
relacionados desde a pesquisa até o uso racional de medicamentos. 
O setor farmacêutico não é fundamentado em uma lei unificada, e sim 
num conjunto de leis, decretos, portarias e resoluções que envolvem 
os diversos assuntos relacionados aos medicamentos.

As políticas farmacêuticas nacionais estão estabelecidas legalmente 
no país pela Portaria n. 3.916/98, que aprova a PNM e pela Resolução 
do Conselho Nacional de Saúde n. 338/04, que aprova a PNAF.

A legislação farmacêutica no Brasil é adaptada ao país e constantemente 
atualizada, diante de situações ainda não regulamentadas ou que 
exijam novos posicionamentos do setor regulador.  

Para conhecer mais sobre as atualizações da legislação sanitária, 

consulte o portal da Anvisa: http://www.anvisa.gov.br. A Anvisa tem 

autonomia e autoridade quanto à execução da legislação farmacêutica, 

atuando de forma complementar e integrada com as vigilâncias 

sanitárias estaduais e municipais. 

Link

Apresentamos a seguir algumas leis que nos ajudam a compreender o 
contexto histórico da legislação que rege o setor farmacêutico no Brasil.

A Lei n. 6.360/76 - dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 
correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras 
providências e é regulamentada pelo Decreto 79.094/77. 

 A Lei n. 9.782/99, de 1999 - define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS) e dispõe sobre a criação da Anvisa, cujo Regulamento 
foi aprovado pelo Decreto n. 3.029/99.
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Lição 3 – Regulação de medicamentos e assistência farmacêutica

Nesta lição você irá conhecer os princípios para a produção e o registro 
sanitário de medicamentos no Brasil, bem como a distribuição, a 
comercialização, a importação e a exportação de medicamentos 
devem ocorrer segundo preconizado pela Anvisa.

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) é composto pelos 
órgãos de vigilância sanitária das esferas federal, estadual e municipal do 
SUS, pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/
Fiocruz) e pelos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens).

A Anvisa

A Anvisa é uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência 
reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade 
de seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia 
financeira. O corpo diretivo da Anvisa é composto de um diretor-
presidente e mais quatro diretores eleitos com mandato de três anos, 
que compõem a Diretoria Colegiada. Na estrutura da Administração 
Pública Federal, a Agência está vinculada ao Ministério da Saúde, 
sendo esse relacionamento regulado por um contrato de gestão.

A finalidade institucional da Agência é promover a proteção da saúde 
da população, por intermédio do controle sanitário da produção e 
da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância 
sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 
das tecnologias a eles relacionados. Além disso, a Agência exerce o 
controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução junto ao 
Ministério das Relações Exteriores e às instituições estrangeiras para 
tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária.
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Fazem parte das competências da Anvisa:

•	 regulamentação;	e

•	 controle	e	fiscalização	de	produtos	e	serviços	que	envolvam	a	saúde	

pública,	incluindo	medicamentos.

Nos estados e municípios essa atribuição é das coordenações de 
vigilância sanitária.

Saiba que, para o estabelecimento de novas regulamentações, 
principalmente as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs), a 
Anvisa dispõe da Consulta Pública. 

Conforme previsto no Regimento Interno da Anvisa, a Consulta Pública é 

o ato de submeter um documento ou assunto a comentários e sugestões 

do público geral.

Geralmente a Consulta Pública é aberta por uma RDC, na qual consta 
o texto em ditame, com o estabelecimento de um prazo para que os 
interessados se manifestem. 

As consultas públicas abertas ficam disponíveis na página da 
Anvisa. Analisando-se a conveniência e a oportunidade que melhor 
atenderem ao interesse público, cabe à sua Diretoria Colegiada a 
decisão do que é levado à Consulta Pública.
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Como surgem todas essas normatizações?

Pode até parecer, mas nada disso tem geração espontânea! É fruto de 

um momento histórico: do conhecimento acumulado numa determinada 

área, da forma de estruturação da sociedade e das ideias e de grupos 

que têm força e articulação naquele período. 

Intervir no processo de elaboração e alteração da legislação é um 

ato importante de gestão! Você já pensou nisso? Como resultado de 

determinada conjuntura, esse processo depende de alianças entre os 

entes envolvidos: profissionais, gestores, usuários, associações, setores 

econômicos do ramo e forças políticas. Nessas alianças, os elos mais 

fortes serão os que contam com mais apoios, melhor argumentação e 

mobilização – e a nossa é muito importante. 

Uma legislação forte, coerente e fruto de um processo participativo e 

transparente, em consequência, é fundamental para a sustentabilidade 

das ações e de projetos desenvolvidos pela gestão (visando a 

governabilidade do sistema1, como prega Carlos Matus. Você lembra?).

Todas as normatizações precisam ser atualizadas, alteradas ou 

modificadas porque a realidade tem uma evolução. E, se a norma for 

um entrave, ela precisa ser melhorada ou modificada. E não adianta 

ficar reclamando sozinho: você também é responsável pela melhoria 

das normatizações!

As consultas públicas são instrumentos democráticos para participar 

desse processo. E, no seu setor de trabalho, no seu município ou estado, 

como você pode sugerir e implantar mudanças nas normas? Lembre-

se: elas não são imutáveis! Precisam ser atualizadas e aplicadas como 

instrumentos de tomada de decisões que ajudem o processo de 

gestão, e não apenas como entraves burocráticos. 

E lembre-se da situação do Dorival: pode tomar banho? Não basta saber 

da norma: não pode tomar banho. Um farmacêutico precisa conhecer 

realmente a norma e ter discernimento crítico sobre ela.

No Brasil, licenciar e autorizar estabelecimentos farmacêuticos são 
funções dos órgãos do SNVS, bem como fiscalizar o cumprimento 
da legislação vigente. A instalação e o funcionamento de indústrias, 
importadores, distribuidores de medicamentos e farmácias no 
Brasil necessitam de autorização e licença sanitária. Tais licenças 
são concedidas, conforme exigências da Lei n. 6.360/76 e da 
Lei n. 5.991/73, após inspeção prévia dos estabelecimentos, de 
acordo com roteiros de inspeção pré-estabelecidos para cada tipo 
de estabelecimento. As normativas complementares deverão ser 

Sistema de Carlos Matus
Releia na unidade 1 do 
Módulo Transversal 1 - 
Gestão da assistência 
farmacêutica, sobre a 

governabilidade do sistema. 
Carlos Matus, considerado 

um dos maiores estudiosos 
da América Latina sobre 
o tema do planejamento 
estratégico de governo, 

defende uma ideia de 
governo como sinônimo 

de gerência. Essa ideia é 
traduzida por meio de uma 

imagem: o “Triângulo de 
Governo”. 

1
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obedecidas, a saber, Decreto n. 79.094, de 05 de janeiro de 1977 e 
Decreto n. 74.170, de 10 de junho de 1974, respectivamente. Como o 
SNVS é um sistema descentralizado, a fiscalização e o licenciamento 
de farmácias, distribuidoras e indústrias é realizado pelas Vigilâncias 
Sanitárias estaduais e municipais (dependendo da habilitação em 
modalidade de gestão) e a autorização de funcionamento é concedida 
pela Anvisa, de acordo com as Leis n. 6.360/76 e n. 9.782/99 e 
normativas complementares.

Aquele estabelecimento apresentado no vídeo “Fiscalização de 

medicamentos”, que serve como exemplo para a nossa discussão, 

seguramente teve de ser adequado à legislação vigente. Agora é um 

ótimo momento para refletirmos e pontuarmos quais as exigências 

legais que deverão ser obedecidas para que aquela farmácia possa 

cumprir adequadamente com as suas atividades.

Reflexão

No Brasil, a autorização de comercialização é o registro sanitário 
concedido pela Anvisa e compreende tanto os medicamentos 
alopáticos quanto os fitoterápicos e homeopáticos. Para a solicitação 
de registro de medicamentos, existem diretrizes detalhadas e 
padronizadas, incluindo critérios e normas de referência. 

Algumas competências da Anvisa

Compete à Agência conceder registros de produtos, segundo as 
normas de sua área de atuação. Cabe à Gerência de Medicamentos 
Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos (Gepec) o registro e a renovação 
de registro de medicamentos novos no país, alterações e inclusões 
pós-registro, e avaliação de eficácia e segurança de produtos 
registrados em outras gerências. Outra gerência, a Gerência Geral 
de Medicamentos (GGMED), é responsável pelos medicamentos 
isentos de registro − específicos, fitoterápicos e homeopáticos, 
produtos biológicos, hemoterápicos e controlados −, além de cuidar 
da qualidade da informação em medicamentos, tudo isso por meio de 
gerências específicas.

Na área de registro, alterações e inclusões pós-registro, são tratadas 
questões relativas à nova forma farmacêutica no país, à nova via de 
administração, à nova indicação, à nova associação, ao local de 
fabricação, aos excipientes etc.
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Nesse contexto é importante ilustrar para você alguns aspectos 
farmacotécnicos (documentais) que deverão fazer parte do 
processo de registro. São citados formulários de petição de registro, 
comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização, licença de 
funcionamento da empresa, certificado de responsabilidade técnica, 
notificação da produção de lotes-piloto (para produtos nacionais) e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFC) emitido 
pela Anvisa, já citado anteriormente. 

Veja na Biblioteca da unidade o documento “Consolidado de Normas de 

Medicamentos Similares, Genéricos e Específicos”, elaborado pela Anvisa.

Lembre-se que as normas estão em constante atualização e que a 

Anvisa pode atualizar esse documento a qualquer momento. 

Ambiente Virtual

De forma complementar, um relatório técnico deverá ser instruído com 
dados sobre bula (quanto à sua estrutura), estabilidade do produto, 
informações técnicas do(s) princípio(s) ativo(s), farmacodinâmica, 
farmacocinética, produção do medicamento e controle de qualidade 
do produto. Finalmente, pode-se dizer que a análise de eficácia e 
segurança fecharia o ciclo. 

Recomendamos que você assista ao vídeo “Apreensão de 

medicamentos sem registro”, disponível no link: http://www.youtube.

com/watch?v=Y09IpjXiAVo. O vídeo trata da comercialização e da 

apreensão de medicamentos falsificados, contrabandeados, isto é, sem 

registro da Anvisa.

Link

O vídeo “Apreensão de medicamentos sem registro” traz uma situação 
que envolve o comércio e a dispensação de medicamentos, é importante 
destacar alguns aspectos para a consolidação destas atividades.
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Comercializar medicamentos sem registro da Anvisa é crime! Lembre-

se sempre disso quando de suas decisões sobre a aquisição de 

medicamentos.

Os requisitos sanitários específicos para a distribuição de 
medicamentos são estabelecidos pela Portaria n. 802/98, que 
institui o Sistema de Controle e Fiscalização em toda a cadeia dos 
produtos farmacêuticos. Além dessa portaria, a RDC n. 320/02, que 
complementa a Lei n. 6.360/76, dispõe sobre o dever das empresas 
distribuidoras de produtos farmacêuticos de inserir nas notas fiscais 
o número do lote dos produtos e de notificar à autoridade sanitária 
competente qualquer suspeita de alteração, adulteração, fraude, 
falsificação ou roubo dos produtos que distribui. Tais requisitos 
foram estabelecidos de forma a possibilitar a rastreabilidade dos 
medicamentos ao longo da cadeia de distribuição, bem como facilitar 
a rápida retirada de medicamentos impróprios para utilização. As 
exigências ainda passam pelo atendimento à Portaria SVS/MS n. 
802/98 (Versão Republicada - 31.12.1998) e Instrução Normativa n. 
01/94 e legislações complementares, que definem os documentos 
necessários para Distribuidoras de Produtos Farmacêuticos.

As exigências sanitárias para os estabelecimentos farmacêuticos que 

realizam a dispensação de medicamentos estão dispostas pela Lei 

n. 5.991/73, que trata do controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 

providências, sendo regulamentada pelo Decreto n. 74.170/74. Essa lei 

e esse decreto são complementados por outras portarias e resoluções.

No caso dos medicamentos importados, para que possam ser 
comercializados, eles necessitam ser registrados no país. Para efetuar 
esse registro é necessária a comprovação de que o medicamento 
está registrado em seu país de origem, por meio do certificado de 
tipo OMS ou outro certificado do tipo free sale. O registro para a 
comercialização no Brasil de um medicamento só é concedido após 
inspeção da planta de fabricação por técnicos da Anvisa. 
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O Regulamento Técnico para fins de vigilância sanitária de mercadorias 
importadas é aprovado por meio da RDC n. 01/03, de acordo com 
as leis n. 6.360/76, n. 6.368/76, n. 8.078/90 e n. 8.080/90, e demais 
resoluções. É importante consultar a legislação sanitária referente 
ao rito de constituição destes estabelecimentos, como exemplo a 
Instrução Normativa n. 01/94.

A Anvisa poderá dispensar de registro os medicamentos importados 
por meio de organismos multilaterais internacionais para uso 
em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas 
entidades vinculadas.

Já a exportação de medicamentos é regulada pela Lei n. 6.360/76, 
segundo a qual somente poderão exercer essa atividade empresas 
autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujo estabelecimento tenha 
sido licenciado pelo órgão sanitário competente. 

Somente as empresas devidamente autorizadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e licenciadas pelos órgãos de vigilância 
sanitária locais devem importar e exportar os produtos sujeitos ao 
controle sanitário, sendo terminantemente vedada a importação para 
fins industriais e comerciais, sem a prévia manifestação da Anvisa. 

Ademais, o registro de drogas, medicamentos e insumos 
farmacêuticos de procedência estrangeira dependerá, além das 
condições, das exigências e dos procedimentos previstos, da 
comprovação de que já é registrado no país de origem.

Vale lembrar que o consumo de produtos importados somente será 
daqueles comercializados nas suas embalagens originais ou em 
outras previamente autorizadas pela Anvisa. O cumprimento dessa 
prerrogativa é verificado no comércio pelo setor competente da Anvisa.

A droga, o medicamento ou o insumo farmacêutico de procedência 
estrangeira, além do registro no Brasil, deverão, obrigatoriamente, ter 
comprovação do registro no país de origem. Essa conduta visa assegurar 
a comprovação do registro pelos órgãos regulatórios no exterior, 
confirmando-se a segurança e a qualidade do produto e produtor.

Os gestores se deparam com inúmeras alternativas terapêuticas, e 

o conhecimento dessas informações referentes aos aspectos legais 

que envolvem os medicamentos é fundamental para auxiliá-los numa 

adequada seleção de fornecedores.
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Um bate-bola rápido segundo a Anvisa

Você sabe o que é autorização de importação?

É o documento expedido pela Anvisa que consubstancia a 
importação de substâncias constantes das listas de entorpecentes, 
psicotrópicas, imunossupressores e precursores, bem como os 
medicamentos que as contenham.

E o que é autorização de exportação?

Diz-se do documento expedido pela Anvisa que consubstancia a 
exportação de substâncias constantes das listas de entorpecentes, 
psicotrópicas, imunossupressores e precursores, bem como os 
medicamentos que as contenham.

O que é Registro de exportação ou RE?

É o registro exigido para mercadorias e cargas sujeitas à efetivação 
do Sistema de Informações do Banco Central − Sisbacen (http://
www.bcb.gov.br/?SISBACEN), viabilizada mediante solicitação de 
prévio registro de exportação.

Para conhecer mais sobre o tema da importação e da exportação de 

medicamentos, acesse o link “Perguntas Frequentes/Medicamentos/

Importação e Exportação” no portal da Anvisa: www.anvisa.gov.br. Ainda 

nessa mesma página é possível consultar as atualizações da legislação 

sanitária.

Link

Enfatiza-se que a empresa exportadora ou seu representante legal 
deverá aguardar a devida efetivação automática pela área competente 
dos órgãos anuentes, conforme a classificação da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM).
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Lição 4 – A questão da falsificação, da publicidade e da propaganda

Nesta lição serão discutidos e avaliados alguns aspectos importantes 
sobre a falsificação, a publicidade e a propaganda de medicamentos. 

Chegamos ao momento de falarmos a respeito dos medicamentos 
falsificados, tão comentados pelas autoridades sanitárias e judiciárias 
em suas ações e também pela imprensa. Uma correta aquisição de 
medicamentos favorecerá um consumo consciente e o exercício da 
cidadania. 

O Brasil é uma referência na América como coordenador do Grupo 
de Trabalho de Combate à Falsificação de Medicamentos (GT/FAL) 
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS). Ações de 
combate à falsificação, ao roubo de carga e aos medicamentos 
clandestinos envolvem os integrantes do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária e outros atores como as polícias Federal, Civil e 
Rodoviária, a Receita Federal e o Ministério da Justiça.

De acordo com a fiscalização da Anvisa, os medicamentos 
falsificados mais apreendidos são aqueles para impotência sexual. Os 
clandestinos são os indicados para emagrecimento, anabolizantes 
e com efeito abortivo. Nesses casos, os criminosos expõem 
os consumidores a inúmeros riscos, como a ausência do efeito 
esperado, o tratamento inadequado, a intoxicação e até a morte. Isso 
porque não se conhecem a origem, a composição e as condições de 
fabricação, distribuição e armazenagem do medicamento.

O roubo de carga de medicamentos, que tem aumentado, expõe esse 
produto a inúmeros riscos, como a alteração da data de validade, 
prejudicando a segurança do consumidor. Já os clandestinos não 
tiveram a qualidade, a eficiência e a segurança avaliadas. Assim, 
não têm registro na Anvisa ou no Ministério da Saúde (MS), nem o 
fabricante tem autorização sanitária.

No medicamento autorizado, a embalagem informa o registro: um 
código de 9 a 13 dígitos que começa com o número 1, por exemplo, 
1.2700.0002.001-9. Além desse código, a embalagem correta 
vem lacrada e em bom estado de conservação e contém o SAC 
da empresa e o selo de segurança, que, ao ser raspado, mostra a 
palavra “qualidade” e a marca do fabricante.
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Laboratório

Figura 1 - Medicamentos.

Para obter mais informações sobre a regulamentação do assunto 
estude as seguintes legislações: Portaria n. 802/98. Leis n. 6.360/76, 
n. 6.437/77 e n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e 
Decreto-Lei n. 2.848/40  (Código Penal).

Na nossa cena inicial, vista no vídeo “Fiscalização de medicamentos”, 
algumas questões levantadas pelos consumidores enfatizaram a 
importância dessa questão. Só para lembrar, aqui estão elas:

1) Que preocupações você tem na hora de comprar um 
medicamento?

2) A senhora reconhece se o medicamento é pirata ou 
contrabandeado?

Uma campanha orienta a população sobre riscos dos medicamentos 
falsificados. “Quem compra falso arrisca a vida e perde dinheiro”, diz 
a campanha. O slogan faz parte do jingle de rádio produzido para a 
campanha “Medicamento Verdadeiro”, lançada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). O objetivo da campanha é orientar a 
população sobre os riscos do consumo de medicamentos falsificados.
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Acesse a página da campanha Medicamento Verdadeiro, da Anvisa, no 

endereço: http://www.anvisa.gov.br/medicamentoverdadeiro/ 

Link

Disponibilizamos no AVEA alguns vídeos com orientações sobre lote, 
fabricante, validade, serviço de atendimento ao cliente por telefone, entre 
outras. Eles fazem parte de uma sequência de três vídeos denominados 
“Fórum – pirataria de medicamentos”, da TV Justiça, que tratam da 
questão da falsificação de medicamentos e respectiva estimativa de 
índices. Em 2010 presume-se que tenham sido arrecadados 75 bilhões 
de dólares com a venda de medicamentos falsos, o que representa 
16% das vendas em relação à indústria legítima.

Acesse, no AVEA, o vídeo “Fórum - pirataria de medicamentos”, da TV Justiça. 

Ambiente Virtual

Dentre as questões mencionadas nos vídeos “Fórum – pirataria de 
medicamentos” acima relacionados, a publicidade e a propaganda 
de medicamentos, mesmo que não abordadas diretamente pelos 
entrevistados, merecem destaque. A publicidade e a propaganda 
estão intrinsecamente associadas à seleção e à aquisição dos 
produtos pelos gestores públicos e empreendedores do ramo, 
direcionando muitas vezes a escolha dos produtos por representantes 
e prescritores, induzindo, em muitos casos, os usuários ao consumo.

Os medicamentos não são bens de consumo comuns, e sim bens de 

saúde, por isso sua propaganda está sujeita a regras específicas. 

Para o público em geral, só é permitida a publicidade de medicamentos 
de venda isenta de prescrição médica, ou seja, propagandas 
de medicamentos que não possuem tarja vermelha ou preta em 
suas embalagens. Esses produtos só podem ser anunciados aos 
profissionais de saúde, que podem prescrever (médicos ou dentistas) 
ou dispensar (farmacêuticos) medicamentos. 
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Os medicamentos, como já falamos, devem ser registrados na 
Anvisa para que possam ser comercializados e anunciados em 
propagandas. Na dúvida, consulte no portal da Anvisa se o produto 
possui registro, pois pode se tratar de um produto irregular ou mesmo 
de uma falsificação. É importante ressaltar que as propagandas de 
medicamentos devem apresentar informações completas, claras 
e equilibradas, evitando que se tornem tendenciosas ao destacar 
apenas aspectos benéficos do produto, quando se sabe que todo 
medicamento apresenta riscos inerentes ao seu uso.

Outro aspecto que chama a nossa atenção são os anúncios 
veiculados pela internet, representando um meio potencial para a 
divulgação publicitária de produtos, à medida que a sua facilidade 
de acesso amplia cada vez mais o seu alcance. No entanto, assim 
como nos demais veículos de comunicação, as propagandas 
de medicamentos e de alimentos na internet possuem regras e 
informações obrigatórias que buscam proteger a população dos 
riscos associados ao consumo inadequado desses produtos. 

Preste atenção em algumas orientações propostas pela Anvisa:

•	 Seja cauteloso com os anúncios de produtos que prometem 
“milagres” relacionados ao emagrecimento ou à cura de doenças 
graves (câncer, diabetes, AIDS e outras);

•	 As propagandas não podem alegar que um alimento possui 
propriedades de cura e de tratamento de doenças. Embora 
existam alimentos vendidos em forma tipicamente farmacêutica 
(cápsulas, comprimidos, xaropes, entre outras), eles não devem 
ser confundidos com medicamentos; 

•	 Verifique se o produto anunciado possui registro na Anvisa, 
pois pode se tratar de um produto irregular ou mesmo de 
uma falsificação. O número de registro de medicamentos é 
iniciado pelo algarismo 1. Atenção: os números iniciados por 
25 correspondem à identificação de protocolo ou de processo, 
portanto não são números de registro de produtos. Assim, 
propagandas que apresentem números de registro iniciados por 
25 são irregulares e possivelmente se trata de divulgação de 
produto sem registro; 

•	 Alguns medicamentos, em função do baixo risco que seu uso ou 
exposição possa causar à saúde, são dispensados de registro, 
mas devem apresentar obrigatoriamente na sua embalagem 
e nas propagandas a seguinte frase: “MEDICAMENTO DE 
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa n..../2006. AFE n.:...”. 
Mas fique atento, a lista de medicamentos sujeitos à notificação 
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simplificada é devidamente avaliada e publicada periodicamente 
pela Anvisa, em resolução específica;

•	 As propagandas de medicamentos devem apresentar informações 
completas e equilibradas, evitando que se tornem tendenciosas ao 
destacar apenas aspectos benéficos do produto, quando se sabe 
que todo medicamento apresenta riscos inerentes ao seu uso; e

•	 A utilização de medicamentos sem a orientação de um especialista 
pode não resolver o problema e até mascarar sintomas ou agravar 
a doença, causando sérios danos ao organismo.

Segundo a Anvisa, as principais normas sanitárias que regulamentam 
a propaganda de medicamentos são:

•	 RDC n. 96, de 17 de dezembro de 2008 e suas atualizações: 
Dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras 
práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial 
de medicamentos.

•	 RDC n. 23, de 21 de maio de 2009: Altera a Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC n. 96, de 18 de dezembro de 2008. 

•	 Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998: Aprova o Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 
especial.

•	 Lei n. 9.294, de 15 de julho de 1996: Dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do 
§ 4° do art. 220 da Constituição Federal. É regulamentada pelo 
Decreto n. 2018, de 01 de outubro de 1996.

•	 Lei  6.360, de 23 de setembro de 1976: Dispõe sobre a vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos, e dá outras providências. É regulamentada pelo 
Decreto n. 79.094, de 05 de janeiro de 1977.
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Essas normatizações contemplam toda a realidade? Você já se deparou 

com alguma situação que foge à regra de alguma norma? 

Estamos na administração pública, que representa o Estado, um 

conglomerado de forças e interesses distintos. É importante que haja 

uma legislação que ordene e deixe claro os deveres e os direitos da 

sociedade, mas sempre há situações que não podem ou não estão 

previstas nas normas. E o que acontece na prática é que precisamos 

tomar decisões sobre esses assuntos, mesmo sem estarem previstos 

em nenhuma norma! E em que podemos nos embasar para tomar essas 

decisões? Nos parâmetros técnicos relativos ao tema, mas sempre 

tendo como premissa a participação dos diversos envolvidos na 

situação (o seu setor e outros da administração, outros profissionais de 

saúde e usuários – os interessados finais de todas as ações, as políticas 

e as decisões que tomamos na área da saúde) e a transparência sobre 

o caso e as motivações para determinada escolha (quais os critérios 

técnicos, os entraves legais ou econômicos, as prioridades definidas). 

Isso caracterizará o seu estilo de conduzir!

Concluímos os estudos desta unidade. Acesse o AVEA e confira as 

atividades propostas.

Ambiente Virtual
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Análise crítica 

Chegamos ao final desta unidade. A abordagem realizada objetivou 
facilitar a revisão e a fixação de conteúdos que fazem parte 
da formação do farmacêutico e que estão presentes em suas 
práticas profissionais cotidianas. A atualização dos conceitos e 
o direcionamento de enfoques voltados aos preceitos legais são 
fundamentais, pois necessitamos dessas informações e desses 
acréscimos de conhecimentos hoje e sempre!

Pelo uso dos vídeos procuramos provocá-lo à reflexão. Não deixe de 
vê-los no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).

O conceito de assistência farmacêutica depende do reconhecimento 
do que é o medicamento e de como ele se insere na política 
farmacêutica do país. Reconhecemos que a Anvisa desempenha 
um papel fundamental na regulação dos medicamentos no país, 
apontando para ações de controle na sua produção, além da 
publicidade e da propaganda a eles relacionadas.

Esperamos que nosso trabalho reverta em bons frutos no seu 
aprendizado e no desenvolvimento da sua profissão. 
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