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A dispensação de medicamentos é uma atividade privativa do profissional 
farmacêutico por ser o único com formação técnica e qualificação para garantir o 
cumprimento das Boas Práticas de Produção e Utilização, previstas em regulamentações 
profissionais e sanitárias, federal e estadual. O farmacêutico, diferente de outros profissionais 
da saúde, detém todo o conhecimento técnico em relação ao desenvolvimento do 
medicamento e a implicação de seu uso, fruto dos saberes acumulados ao longo da história 
desta profissão. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), criado a partir da Lei Federal nº 
3.268/1957, juntamente com os Conselhos Regionais de Medicina, são os órgãos supervisores 
da ética profissional médica no país e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe, 
cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho 
ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão. No entanto, tal Lei, não 
estabeleceu ao médico a atividade de dispensar medicamentos para a população. 

O Decreto nº 20.931 de 1932, que fiscaliza o exercício da medicina, da 
odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira, 
no Brasil, já estabelecia: 

“Art. 16 É vedado ao médico: 

[...] 

g) fazer parte, quando exerça a clinica, de empresa que explore a indústria 
farmacêutica ou seu comércio. Aos médicos autores de fórmulas de especialidades 
farmacêuticas, serão, porem, assegurados os respectivos direitos, embora não as 
possam explorar comercialmente, desde que exerçam a clínica; 

h) exercer simultaneamente as profissões de médico e farmacêutico quando formado 
em medicina e farmácia, devendo optar por uma delas, do que deve dar conhecimento, 
por escrito, ao Departamento Nacional de Saúde Pública;” 

 

Por sua vez, a Lei Federal nº 12.842/2013, considerada como o Ato Médico, 
que institui o exercício da Medicina, os legisladores entenderam a função deste profissional 
médico no sistema de saúde e, sumariamente, não disponibilizou a função de “dispensador de 
medicamentos”. Ao contrário, o profissional médico é responsável pelo diagnóstico de 
doenças e o seu devido tratamento, através da prescrição de medicamentos e demais 
procedimentos. 

Desta forma, a legislação profissional para o exercício da Medicina culmina 
com a compreensão de seu próprio Conselho Federal, na publicação do Código de Ética 
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Médica, regido pela Resolução nº 1.931/2009, define os seguintes artigos e veda, 
terminantemente: 

“Art. 68. Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria 
farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, 
promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua 
natureza. 

Art. 69. Exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia ou obter vantagem pelo 
encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, 
próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta 
em virtude de sua atividade profissional.” 

 

Em outra face, a Lei Federal nº 7.498/1986, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá outras providências, assim estabeleceu em 
seu artigo 11: 

“Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: 

I - privativamente: 

a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 
saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 
assistência de enfermagem; 

d) (VETADO); 

e) (VETADO); 

f) (VETADO); 

g) (VETADO); 

h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 

i) consulta de enfermagem; 

j) prescrição da assistência de enfermagem; 

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 
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II - como integrante da equipe de saúde: 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos  em  programas  de  saúde  pública  e  
em rotina  aprovada  pela instituição de saúde; 

d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis 
em geral; 

f) prevenção e  controle  sistemático  de  danos  que  possam  ser  causados  à  clientela 
durante  a  assistência  de enfermagem; 

g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

i) execução do parto sem distocia; 

j) educação visando à melhoria de saúde da população. 

Parágrafo único. As profissionais referidas no inciso II do art. 6º desta lei incumbe, 
ainda: 

a) assistência à parturiente e ao parto normal; 

b) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do 
médico; 

c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando 
necessária”. 

 

Já a Portaria MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definiu no item 4.2 do Anexo que 
são atribuições específicas dos profissionais que atuam na Atenção Básica:  

“4.2.1 – Enfermeiro: 

I.- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações entre outras), em todos os ciclos de vida; 

II.- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames 
complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e 
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terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão; 

III.- Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de 
risco, de acordo com protocolos estabelecidos; 

IV.- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que 
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; 

V.- Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local; 

VI.- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de 
enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias 
(ACE) em conjunto com os outros membros da equipe; 

VII.- Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS; 

VIII.- Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua 
área de competência na UBS; e 

IX.- Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação.” 

 

De maneira sucinta, tanto a Lei Federal de Enfermagem quanto a Política 
Nacional de Atenção Básica autorizam o enfermeiro a prescrever medicamentos conforme 
protocolos e/ou programas, mas, de maneira alguma, a dispensar medicamentos. 

Desta forma, a Lei n° 3.820/1960 criou o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Farmácia e foi regulamentada pelo Decreto Federal n° 85.878/1981, 
definindo normas para execução dessa Lei. Este Decreto estabelece:  

"Art. 1º - São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: 

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

 

A dispensação de medicamentos é ato privativo do farmacêutico conforme 
dispõe Decreto Federal nº 85.878/1981. Não obstante, a Lei Federal nº 13.021, de 11 de 
agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades 
farmacêuticas, define como assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços 
que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a 
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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 determinando as seguintes obrigações aos profissionais no 
ato da dispensação: 

“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. 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. 

[...] 

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. 

Art. 6º Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a 
autorização e o licenciamento da autoridade competente, além das seguintes 
condições: 

I - ter a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento;” 

 

A partir da análise da referida Lei, verifica-se a necessidade legal da 
presença do farmacêutico em todas as farmácias que dispensam medicamentos exigindo 
do farmacêutico, formação clínica, haja vista a necessidade de avaliar a prescrição, 
correlacionar os medicamentos prescritos com os não prescritos e as condições de saúde e 
características do paciente, além de considerar outros fatores que podem interferir no 
resultado do tratamento e na segurança do paciente. Deve seguir os princípios preconizados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na Declaração de Tóquio, ou seja, além de entregar 
o medicamento ou produto para a saúde, o farmacêutico deve promover as condições para 
que o paciente o utilize da melhor maneira possível. 

Conceitua-se dispensação de medicamentos como serviço proporcionado pelo 
farmacêutico, geralmente em cumprimento a uma prescrição de profissional habilitado. A 
dispensação tem por finalidade propiciar o uso adequado e o acesso ao medicamento à 
população. Essa atividade envolve a análise dos aspectos técnicos e legais do receituário, a 
realização de intervenções, a entrega de medicamentos e de outros produtos para a saúde ao 
paciente ou ao cuidador, a orientação sobre seu uso adequado e seguro, seus benefícios, sua 
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conservação e descarte, com o objetivo de garantir a segurança do paciente, o acesso e a 
utilização adequada. Entende-se, também, que esse serviço deve ter seu processo de trabalho 
e orientação, de modo a possibilitar a exploração de todas as suas potencialidades enquanto 
serviço clínico. 

O farmacêutico como profissional essencial para a população está descrito 
entre as três profissões previstas no Art. 282 do Código Penal que proíbem seu exercício ilegal, 
ainda que a título gratuito. A infração da Lei referida no Código Penal refere-se aos 
profissionais médicos, dentistas e farmacêuticos, dada à importância destes para a saúde 
pública e ao possível dano que o exercício ilícito pode causar à saúde da população. A pena 
para o exercício ilegal é de seis meses a dois anos de detenção e multa. 

Em 2015, o entendimento do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), 
através do Parecer Normativo 02/2015, dizia “a Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS) 
conclui que não cabe ao Enfermeiro a dispensação de medicamentos, ação esta privativa do 
profissional farmacêutico na forma da lei e normatizações vigentes” e também a Decisão 
008/2016, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren/RS), já vedava a 
dispensação de medicamentos por enfermeiros que diz: 

“Art. 1º - É vedado aos Profissionais de Enfermagem, Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem, realizar dispensação de medicamentos e/ou supervisão 
em unidades farmacêuticas de estabelecimentos de saúde.  

§1º - Os Profissionais de Enfermagem não possuem competência técnica, ética e legal 
para realizar dispensação de medicamentos e supervisão em farmácias de 
estabelecimentos de saúde;” 

 

Entretanto, o próprio Cofen em Parecer de Conselheiro Federal nº 145/2018 
revogou o Parecer Normativo 02/2015, baseado em Decisão Judicial de Recurso Especial no 
STJ, considerando que “os enfermeiros podem realizar a entrega de medicamentos em 
Unidades Hospitalares e similares de até 50 leitos”. E o que prejudica o entendimento legal 
que diante do exposto o farmacêutico é o único profissional qualificado e regulamentado por 
normas sanitárias estaduais e federais. 

A nosso ver, uma impropriedade jurídica que coloca mais uma carga no 
profissional de enfermagem de procedimentos não assistenciais, retirando de objetivo 
histórico e cultural que é o cuidado do paciente. 

A atividade do farmacêutico não pode ser suprimida, subjugada ou delegada à 
outros profissionais. Ser orientado pelo farmacêutico é um direito da população e sua atuação 
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contribui para o uso racional dos medicamentos, melhoria das condições de saúde do paciente 
e, consequentemente, da qualidade de vida. 
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