
2014
Público alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde

Manual sobre medicamentos: 
acesso e uso

Secretaria de Estado da Saúde
Estado de Mato Grosso



Secretaria de Estado da Saúde
Estado de Mato Grosso

PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MATO GROSSO
Secretário: Jorge de Araújo Lafetá Neto, Dr.

COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA
Presidente: Luci Emília Grzybowski de Oliveira

Vice-presidente: Kelli Carneiro de Freitas Nakata
Secretária Executiva: Sabrina Monteiro Tosoncin da Silva

Autora:
Sabrina Monteiro Tosoncin da Silva, Me.

Colaboradoras:
Luci Emília Grzybowski de Oliveira, Esp.

Tânia Cecília Trevisan, Me.

Revisão técnica: 
Kelli Carneiro de Freitas Nakata, Me.

Neyres Zínia Taveira de Jesus, Drª.

Revisão de redação e linguagem:
Prof. José Izidro Manoel

Secretaria de Estado da Saúde
Estado de Mato Grosso

Sumário

Lista de Siglas e Abreviaturas .................................................................................. 4

Glossário .................................................................................................................. 5

Apresentação .......................................................................................................... 7

Introdução ............................................................................................................... 8

1- O que são medicamentos e quais as suas finalidades? .................................... 9

2- Medicamentos oferecem algum risco à saúde? ............................................. 10

3- Como  devo usar os medicamentos? ............................................................. 10

3.1- Quais os melhores horários para se tomar medicamento? ....................11

3.2- Medicamentos x bebidas alcoólicas: há consequências?  .......................11

4- Onde guardar os medicamentos?  ................................................................. 12

5- Que são medicamentos de referência, genéricos e similares? ...................... 13

6- O que é prescrição? ........................................................................................ 14

6.1- O que a prescrição deve conter? ............................................................. 15

6.2- Há diferença entre receita do sistema de saúde privado e receita do SUS? .........15

6.3- Todos os medicamentos necessitam de receita? E o que a embalagem 
dos medicamentos indica? ............................................................................. 16

6.4- Por quanto tempo uma receita vale? ......................................................17

7- Todos os medicamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde? ......17

7.1- Como ocorre a incorporação de novos medicamentos (tecnologias) pelo SUS?  ....18

8- Como se dá efetivamente o acesso aos medicamentos da Assistência Far-
macêutica? ......................................................................................................... 18

8.1- Quais os documentos necessários para a retirada de medicamentos? ..21

8.2- Existe mais alguma via de acesso a medicamentos em Mato Grosso? ...22

8.3 – E os medicamentos utilizados na oncologia? Como posso ter acesso a eles? ...22

8.3.1- Quais unidades são credenciadas para o serviço de oncologia em Mato Grosso? .. 22

9- O que é a “Farmácia Popular do Brasil”? ....................................................... 23

 9.1- Como ocorre o benefício, nesse Programa? ........................................... 23

10- O que é Assistência Farmacêutica? .............................................................. 24

11- Quem é o Farmacêutico? ............................................................................. 24

12- Onde posso buscar informações? ................................................................ 25

13 - Bibliografia .................................................................................................. 27



4 5Secretaria de Estado da Saúde
Estado de Mato Grosso

Glossário
Ação terapêutica É a ação de curar ou melhorar os sintomas de uma doença.

Assistência 
Farmacêutica

Destinadas a uma comunidade, são “práticas” relacionadas com 
medicamentos como parte das ações de saúde. Incluem não só 
o abastecimento, mas também informações, educação e ativi-
dades afins, de caráter multidisciplinar, que promovem o uso 
racional dos medicamentos.

Biodisponibilidade
A biodisponibilidade refere-se à velocidade e extensão com que um 
fármaco é absorvido a partir de uma forma farmacêutica, e se torna 
disponível no sítio de ação.

Concentração Quantidade de substância (s) ativa(s) ou inativa (s) em determi-
nada unidade de massa ou volume do produto

Custo – efetividade É a análise econômica que objetiva apontar a tecnologia e ou a interven-
ção capaz de produzir o máximo de efetividade com o mínimo de custo.

Dispensação
É o ato do farmacêutico de disponibilizar um medicamento ou 
mais a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de 
uma prescrição emitida por profissional autorizado. 

Diretoria colegiada 
da ANVISA

 Tem a responsabilidade de analisar, discutir e decidir, sobre 
matérias de competência da ANVISA.

Efetividade  de 
um medicamento

É utilizado para medir o efeito terapêutico de um medicamento. 
Ocorre quando o medicamento apresenta o efeito que se espera dele. 

Eficácia de um 
medicamento

É  a  capacidade de um medicamento de produzir os efeitos be-
néficos pretendidos em um indivíduo de uma determinada po-
pulação, em condições ideais de uso.  

Equivalência 
farmacêutica

É um conjunto de testes e ensaios analíticos que comprova a quali-
dade farmacotécnica comparada entre dois medicamentos. Assim, 
dois medicamentos são equivalentes farmacêuticos quando apre-
sentam o mesmo fármaco, a mesma dosagem ou concentração e a 
mesma forma farmacêutica.

Excipiente/
Veículo 

Substância que não possui ação terapêutica e que tem por fun-
ção dar forma e volume ao medicamento. 
Excipiente : Forma farmacêutica sólida 
Veículo : Forma farmacêutica líquida

Lista de Siglas e Abreviaturas

AIH/APAC-ONCO Autorização de Internação Hospitalar/Autorização para 
Procedimentos de Alta Complexidade – Oncologia

AMCC Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CACON Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia

CBAF Componente Básico de Assistência Farmacêutica

CEAF Componente Especializado de Assistência Farmacêutica

CESAF Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica

CONITEC Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

CPF Cadastro de Pessoas Físicas

DST/AIDS Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da 
Imunodeficiência Humana Adquirida

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz

LME Laudo de Medicamento Especializado

MIP Medicamento Isento de Prescrição

PCDT Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

RENAME Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

RDC Resolução da Diretoria Colegiada

SES Secretaria Estadual da Saúde

SUS Sistema Único de Saúde

UNACON Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
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Embalagem Invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento 
removível, ou não.

Farmacovigilância
É a observação da evolução da ação dos medicamentos já inseridos no 
mercado, por meio da identificação, da avaliação e prevenção de efeitos 
adversos ou problemas outros, eventualmente relacionados com eles.

Formulação 
farmacêutica

Relação de farmoquímicos que compõem um medicamento.

Intolerância É resposta exagerada a doses usuais de medicamento.

Marca
Elemento que identifica uma série de produtos de um mesmo 
fabricante ou que os distinga dos produtos de outros fabricantes, 
segundo a legislação de propriedade industrial.

Nome Designação do produto, para distingui-lo de outros, ainda que do mes-
mo fabricante ou da mesma espécie, qualidade ou natureza.

Prazo de validade Data limite para utilização do insumo farmacêutico definido 
pelo fabricante. 

Princípio ativo Substância ou mistura de substâncias, dotadas de uma ação te-
rapêutica específica.

Produto 
Farmacêutico 
Intercambiável 

Equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprova-
dos, os mesmos efeitos de eficácia e segurança. A intercambialidade é a 
substituição do medicamento de referência pelo seu genérico.

Refratariedade É fenômeno que se define pela não-resposta a um tratamento adminis-
trado de maneira adequada. 

RENAME
É uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades de saú-
de prioritárias da população brasileira. Deve ser um instrumento mes-
tre para as ações de assistência farmacêutica no SUS.

Rótulo 

Identificação impressa ou litografada, bem como, dizeres pin-
tados ou gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados direta-
mente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios ou 
qualquer outro protetor de embalagem.

Apresentação

Prezado Usuário,

Esta cartilha sobre medicamentos, e sobre como obtê-los no estado de Mato 
Grosso, foi desenvolvida com o objetivo de esclarecer e orientar os usuários do SUS 
sobre políticas e práticas seguras na utilização de medicamentos em geral. Uma de 
suas finalidades é contribuir para com a garantia do acesso universal e igualitário às 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Consequentemente, 
ajudar o Brasil a oferecer um sistema de saúde de melhor qualidade.

Convidamos, pois, o senhor usuário, a tomar conhecimento do quanto segue.

Cuiabá, julho de 2014.
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Introdução

A Secretaria da Saúde do Estado de Mato Grosso vem se empenhando em plane-
jar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde. E isso são esforços que têm con-
tribuído para importantes avanços na área da Assistência Farmacêutica no Estado.

Diante da necessidade de justo atendimento à crescente demanda da população 
por medicamentos, entendemos ser necessário elaborar instrumentos que contri-
buam para um aproveitamento mais racional dos serviços disponibilizados nessa 
área, como este manual. 

Sua elaboração baseou-se em dois pilares: na reunião das perguntas mais frequen-
tes apresentadas pelos usuários dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, e na 
maneira como a Assistência Farmacêutica se organiza, desembocando, obviamente, 
na abordagem das questões ligadas ao acesso e ao uso racional dos medicamentos.

Finalmente, responsável direta por esses serviços, a Comissão de Farmácia e Te-
rapêutica do Estado de Mato Grosso põe-se à disposição dos usuários e da comu-
nidade em geral para os assuntos tratados e, com esta proposição, espera garantir 
efetiva atenção a todos.  

1- o que São medicamentoS e quaiS aS SuaS finalidadeS?

Medicamentos são produtos farmacêuticos. Suas finalidades são as seguintes:

1. Profilática: 

Prevenir doenças – como as vacinas previnem. 

2. Curativa: 

Promover a cura – como os antibióticos.

3. Paliativa:

Aliviar sintomas – como os antitérmicos e analgésicos.

4. Diagnóstica: 

 Possibilitar diagnósticos por meio de certos exames 
– como os “contrastes”, em Raio-X. 

Fonte: ANVISA, 2007.
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2- medicamentoS oferecem algum riSco à Saúde?

Mesmo se usados de forma correta, os medicamentos apresentam riscos. Assim, 
para o mínimo de efeitos prejudiciais e obtenção do máximo de benefício, os medi-
camentos devem ser usados racionalmente.

Por isso:

•	 Só use medicamentos sob prescrição.

•	 Procure ter certeza de haver entendido o nome do medicamento, sua concen-
tração, forma de uso e duração do tratamento.

Ao receber um medicamento, é importante conferir o seguinte:

Na receita:

•	 nome do medicamento.

•	 concentração: quantos mg (miligrama).

•	 forma farmacêutica (comprimido, cápsulas, xarope, sus-
pensão, pomada ou creme).

Na embalagem 
•	 data de validade 

•	 se o lacre ou a tampa estão intactos.

As alterações na cor, consistência ou aroma do medicamento devem ser 
investigadas antes do uso.

3- como  devo uSar oS medicamentoS?

O modo de usar o medicamento é chamado de posologia, que é a quantidade 
(dose) que deve ser fornecida a um paciente por determinada via (ex. oral), du-
rante um intervalo de tempo (ex. 12 em 12 horas) e durante um espaço de tempo 
(ex. 7 dias). 

Assim, para garantir o uso correto do medicamento, procure informações claras e com-
pletas como:

•	 Que doença ou problema está sendo tratado.

•	 Como, quando e por quanto tempo o medicamento deve ser usado.

•	 Se o medicamento em questão pode ser tomado juntamente com outros.

Observe:

Ø A posologia, a forma farmacêutica e a via de administração.

Ø A maioria dos medicamentos deve ser ingerido com água, a não ser que haja 
orientação diferente.

Ø Sempre utilize o dosador que acompanha o medicamento. Evite o uso de 
colheres como medida, pois elas não são padronizadas.

Ø Evite dividir, esmagar ou triturar comprimidos e drágeas.

Ø Leve o tratamento até o final, mesmo que os sintomas hajam desaparecido.

3.1- quaiS oS melhoreS horárioS para Se tomar medicamento?

São os horários-padrão, a saber:

De 6 em 6 horas: 6-12-18-24h

De 8 em 8 horas: 6-14-22h ou 7-15-23h ou 8-16-24h

De 12 em 12 horas: 8-20h 

Sempre obedeça ao horário recomendado pelo médico, e peça a ele que ajuste os 
seus horários de tomar o remédio à sua rotina.

3.2- medicamentoS x bebidaS alcoólicaS: há conSequênciaS? 

A ingestão de bebidas alcoólicas junto com me-
dicamentos pode levar a resultados graves, aumen-
tando ou anulando o efeito destes.

Fonte: www.teravida.com.br
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ATENÇÃO ESPECIAL:

•	 Com analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios: a mistura pode causar 
perturbações gastrointestinais, úlceras e hemorragias. 

•	 Com antidepressivos: diminui os efeitos dos medicamentos e pode aumentar 
a pressão sanguínea. 

•	 Com antibióticos: pode causar náuseas, vômitos, cefaléia e taquicardia. 

•	 Com antidiabéticos: pode causar severa hipoglicemia (baixa glicose).

•	 Com anti-histamínicos, tranquilizantes, sedativos: pode intensificar a sono-
lência e causar tonturas.

•	 Com antiepilépticos: a proteção contra ataques epilépticos é significativamente 
reduzida. 

•	 Com medicamentos cardiovasculares: pode provocar tonturas ou desmaio, e 
ter seu efeito terapêutico reduzido.

4- onde guardar oS medicamentoS? 

Guardar em local seguro 
e adequado e longe do 
alcance de crianças e 
animais domésticos. 

Medicamentos não devem ser guardados 
perto de alimentos, cosméticos, produtos de 
limpeza, perfumaria etc. E devem ser prote-
gidos da luz, do calor, umidade e poeira. É 
importante conservá-los em sua embalagem 
original e com a respectiva bula para even-
tuais consultas.

Observe a temperatura de conservação do medicamento (informada na bula ou 
na embalagem).  Exemplo: Geladeira (2 a 8° C), Temperatura ambiente (15 a 30°C).

MANTENHA EM LOCAL
SECO E FRESCO

Mantenha
em
geladeira 
entre 
+ 2C a + 8ºC
NÃO CONGELAR

Agora, lembre-se:

Medicamento mal armazenado pode tornar-se ineficaz ou trazer conse-
quências graves à saúde. 

5- que São medicamentoS de referência, genéricoS e SimilareS?

N
ão-intercam

biáveis Não-in

te
rc

am
bi

áv
ei

s

Intercambiáveis
Referência Nome do 

Genéricoprincípio ativo

Similar
princípio ativo

Medicamento de Referência ou Inovador
•	 É o primeiro registrado na ANVISA (Vigilância Sanitária).
•	 Na embalagem: consta o nome de fantasia (comercial) e, abaixo, o nome do prin-

cípio ativo.
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Medicamento Genérico 
•	 É cópia segura do medicamento de referência.

•	 Na embalagem: consta o nome do princípio ativo. Não tem nome comercial. 
Deve estar escrito “Medicamento Genérico” dentro de uma tarja amarela. 

Medicamento Similar 
•	 Este medicamento equipara-se ao de referência em relação ao princípio 

ativo. Pode diferir somente em características relacionadas ao tamanho e 
forma do produto, ao prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipien-
tes e veículo. 

•	 Na embalagem: consta o nome de fantasia (comercial) e, abaixo, o nome do 
pricípio ativo. Ou somente o nome do princípio ativo. 

Em 2007, foi publicada a Resolução RDC 17/2007  que determina a apre-
sentação, para medicamentos similares, das mesmas provas necessárias 
para registro de medicamento genérico.  Está em análise uma Consulta 

Pública 01/2014 da Anvisa  que propõe a intercambialidade dos medicamentos 
similares com os de referência.

6- o que é preScrição?

 
Prescrição é o documento que fornece instruções aos profissionais que dis-

pensam ou administram o medicamento. Além dos médicos, os odontólogos e, 
em algumas situações no âmbito de sua competência profissional, enfermeiros 
e farmacêuticos podem emitir uma prescrição. Todos os profissionais envol-
vidos neste processo, devem seguir os aspectos éticos e as regulamentações 
vigentes no país. 

6.1- o que a preScrição deve conter?

A prescrição deve conter o seguinte:

Ø Nome e endereço do profissional que a emitiu, com o número de seu telefo-
ne, se possível;

Ø Data da prescrição;

Ø Nome do medicamento e dose; 

Ø Forma farmacêutica e quantidade total do medicamento, de acordo com a 
dose e com a duração do tratamento;

Ø Esquema posológico (via de administração, o intervalo entre as doses, a dose 
por dia);

Ø Tempo ou duração do tratamento;

Ø Instruções e cuidados com o medicamento; e,

Ø Assinatura do prescritor.

6.2- há diferença entre receita do SiStema de Saúde privado e receita do SuS?

Vejamos:

Do sistema público de saúde É obrigatória a prescrição pelo nome genérico.

Dos serviços privados de 
saúde

A prescrição pode ser feita pelo nome genérico ou 
pelo nome comercial. A opção fica a critério do 
profissional responsável.

Quanto à “intercambialidade” (ou seja, troca por outro medicamento com o mes-
mo princípio ativo, concentração e forma farmacêutica), o prescritor deve se mani-
festar quando decidir-se contrário a ela. Caso se decida pela não intercambialidade, 
a manifestação deve se dar por item prescrito, de modo legível, claro e inequívoco; 
e deve ser de próprio punho, não sendo permitidas quaisquer formas de impressão, 
colagem de etiqueta, carimbo ou outros meios automáticos para a manifestação.
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6.3- todoS oS medicamentoS neceSSitam de receita? e o que a embala-
gem doS medicamentoS indica?

Essas questões estão respondidas nas informações imediatamente abaixo:

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

O ABUSO DESTE
MEDICAMENTO PODE

CAUSAR DEPENDÊNCIA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO 

DE RECEITA

NOME DO MEDICAMENTO

Tarja vermelha: 
são medicamen-
tos que só podem 
ser adquiridos com 
apresentação de re-
ceita médica por-
que podem causar 
efeitos colaterais 
específicos.

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

O ABUSO DESTE
MEDICAMENTO PODE

CAUSAR DEPENDÊNCIA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO 

DE RECEITA

NOME DO MEDICAMENTO

Tarja preta: são re-
médios cujo controle 
é rigoroso, já que têm 
efeitos estimulantes 
sobre o sistema ner-
voso ou age como 
sedativo, podendo 
causar vício. Somen-
te podem ser com-
prados com apresen-
tação de uma receita 
de cor azul ou ama-
rela, as duas contro-
ladas pela Vigilância 
Sanitária. Uma via 
da receita fica retida 
na farmácia.

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

O ABUSO DESTE
MEDICAMENTO PODE

CAUSAR DEPENDÊNCIA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO 

DE RECEITA

NOME DO MEDICAMENTO

Tarja vermelha com 
retenção de recei-
ta: são remédios que 
somente podem ser 
comprados com apre-
sentação de receita 
médica branca, apre-
sentada em duas vias, 
sendo que uma fica 
retida na farmácia. 
Esses tipos de medica-
mentos podem causar 
efeitos colaterais espe-
cíficos e alguns mais 
perigosos, como a de-
formação de fetos.

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

O ABUSO DESTE
MEDICAMENTO PODE

CAUSAR DEPENDÊNCIA

NOME DO MEDICAMENTO

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO 

DE RECEITA

NOME DO MEDICAMENTO

Remédios sem 
tarja: são os medi-
camentos de venda 
livre, ou seja, que 
não precisam de 
receita médica na 
hora de comprar. 
Apesar de não 
precisarem de re-
ceita, necessitam 
de orientação do 
farmacêutico. Em 
caso de dúvidas, 
consulte-o antes da 
compra.

Fonte: adaptado de www.drogariaonline.zip.net

Tarja amarela é a tarja dos medicamentos genéricos.
Como os genéricos não têm marca, o que 

você lê na embalagem é o princípio ativo do 
medicamento.

Na embalagem dos 
genéricos tem que estar 
escrito "Medicamento 

Genérico" e o número da 
lei (Lei No 9.787/99)

Todos os medicamentos 
genéricos deverão ter a tarja 
amarela que visa facilitar a 
identi�cação dos mesmos.

Pergunte ao seu médico se 
existe um medicamento 

genérico equivalente ao seu. 
Caso exista, peça sua 

inclusão na receita.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Validade/Lote

CONTÉM: 00 Comprimidos Revestido

Nome do Genérico

000mg
Medicamento Genérico - Lei 9787/99

6.4- por quanto tempo uma receita vale?
A validade de uma receita depende da natureza do medicamento e do grupo ao qual ele 

pertence.
Medicamentos que causam dependência física e psíquica têm receita com valida-

de de 15, 30 ou 60 dias.
Medicamentos de uso contínuo, como os anti-hipertensivos, podem ter receita 

com validade de até seis meses.
Quer saber mais? Consulte os seguintes documentos:
•	 Lei Federal n.º 5991, de 17 de dezembro de 1973;
•	 Decreto n.º 3181, de 23 de setembro de 1999, que regulamenta a Lei n.º 9787, 

de 10 de fevereiro de 1999;
•	 Resolução – CFF n.º 357, de 20 de abril de 2001, do Conselho Federal de Farmácia (CFF);
•	 Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998.

7- todoS oS medicamentoS eStão diSponíveiS no SiStema único de Saúde?
O Sistema Único de Saúde faz uma seleção dos medicamentos mais eficazes e se-

guros com base em evidências científicas. Essa seleção compõe uma lista denomina-
da RENAME, que quer dizer Relação Nacional de Medicamentos. E são os constantes 
da RENAME que devem estar disponíveis no SUS. 

Fonte: wordpress.farmaceuticoonline.com
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7.1- como ocorre a incorporação de novoS medicamentoS (tecnologiaS) 
pelo SuS? 

Vejamos:
Os avanços tecnológicos permitem a descoberta de novos fármacos. Porém 

sua introdução nem sempre significa ganho terapêutico quando comparado aos 
medicamentos já existentes. Esses “novos medicamentos” atraem muitos profis-
sionais da saúde e consumidores.

Esses fatos, com frequência, pressionam os sistemas de saúde na incorpora-
ção destes à lista de medicamentos do SUS.

A incorporação de medicamentos no SUS é atribuição do Ministério da Saú-
de, por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias- CONI-
TEC. Dessa forma, para que um novo medicamento seja incorporado, é neces-
sário que:

 Ø Sejam avaliadas cientificamente as opções terapêuticas disponíveis no 
mercado para a melhor escolha possível; 

 Ø Sejam verificadas a eficácia e segurança do medicamento submetido à 
incorporação;

 Ø Se confirme a baixa probabilidade de que novos estudos mudem as vanta-
gens apresentadas pela nova tecnologia em relação às demais; e,

 Ø Seja assegurado o “melhor benefício- menor risco” e o melhor “custo-e-
fetividade”.

Finalmente, a incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei 
n°12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia 
em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

8- como Se dá efetivamente o aceSSo aoS medicamentoS da aSSiStên-
cia farmacêutica?

O acesso aos medicamentos, sua ampliação e qualificação, tudo está diretamente 
ligado aos três “componentes” da Assistência Farmacêutica, que são: Componente 
Básico de Assistência Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 
Farmacêutica (CESAF) e Componente Especializado de Assistência Farmacêutica 
(CEAF). O quadro a seguir detalha o acesso:

Componente > Componente Básico (medicamento básico)

Objetivo e características >

Disponibiliza os medicamentos e insumos de 
Assistência Farmacêutica na área da Atenção Básica 
em Saúde.
Atende programas de saúde, como o da Saúde da 
Mulher, entre outros; e agravos, como hipertensão 
arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 
digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios 
respiratórios. O Componente Básico está 
regulamentado na Portaria nº1555, de 30 de julho 
de 2013.

Quem financia >
Governos: Federal, Estadual e Municipal. 
No Estado de Mato Grosso, cabe, aos municípios, 
programar, adquirir e dispensar.

Onde encontrar >

O usuário deve procurar uma unidade básica de 
saúde onde haja uma “dispensação” (farmácia) 
a ela anexa. Alguns municípios efetivam a 
dispensação de medicamentos numa farmácia 
chamada de “farmácia central”, e não exatamente 
nas unidades básicas de saúde. O usuário deve 
portar um receituário médico atualizado.

Lista de medicamentos > Consultar o site http://portalsaude.saude.gov.br/

Componente da 
Assistência Farmacêutica >

Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica – CEAF.
(medicamento especializado)

Objetivo e características >

Assegura o acesso a medicamentos destinados ao 
tratamento de: 1) patologias específicas, 2) doenças 
de alta prevalência ou aquelas em que o paciente 
apresente intolerância ou refratariedade (resistência 
do organismo) aos tratamentos farmacológicos 
de primeira linha de cuidado; ou, 3) em casos de 
evolução para um quadro clínico de maior gravidade.
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Quem financia >

O financiamento depende do grupo ao qual o 
medicamento pertence:
Grupo 1: São financiados pelo Ministério da Saúde, e 
divide-se em:
Grupo 1A: Medicamentos de aquisição centralizada 
no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 
armazená-los e distribuí-los. 
Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 
Ministério da Saúde com transferência de recursos 
financeiros às secretarias estaduais da saúde. Assim, 
cabe às secretarias estaduais adquirir, armazenar e 
distribuir tais medicamentos.
Grupo 2: Os medicamentos deste grupo são 
financiados, adquiridos, armazenados e distribuídos 
pelas secretarias estaduais de saúde. São medicamentos 
de menor complexidade que os do grupo 1.
Grupo 3: Estão neste grupo os medicamentos de 
responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal.

Onde encontrar > Farmácia Estadual (antiga Farmácia de Alto Custo) 

Lista de medicamentos> Consulte o site http://portalsaude.saude.gov.br/

Componente da Assis-
tência Farmacêutica >

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 
– CESAF. (medicamento estratégico)

Objetivo e características >

Atende ao tratamento de doenças que configuram 
problemas de “saúde pública”, e que atingem ou põem 
em risco coletividades. Estão inclusos aqui os progra-
mas de:  tuberculose, hanseníase, malária, leishma-
niose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, 
filariose, influenza, meningite, oncocercose, peste e 
tracoma. Fazem parte desse componente os medi-
camentos antirretrovirais do programa DST/AIDS, 
imunobiológicos, sangue e hemoderivados.

Quem financia >
A programação e a aquisição dos medicamentos 
aqui tratados, são de responsabilidade do Ministério 
da Saúde (Governo Federal).

Onde encontrar >

As retiradas desses medicamentos são feitas pelos 
municípios na Assistência Farmacêutica Estadual, 
mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá 
nos municípios.

Lista de medicamentos> Consulte o site http://portalsaude.saude.gov.br/

8.1- quaiS oS documentoS neceSSárioS para a retirada de medicamentoS?
Componente de Assistência 
farmacêutica

Documentos necessários

Assistência Farmacêutica Básica 
(Medicamento básico)

Receituário médico atualizado.

Farmácia Especializada 

(antiga Farmácia de Alto Custo)

I- De incumbência do paciente ou de seu re-
presentante:
a) Cópia da carteira de identidade ou da certidão 
de nascimento; 
b) Cópia do CPF; 
c) Comprovante de endereço;
d) Cartão nacional do SUS.

II- De responsabilidade do médico:
a) Prescrição médica devidamente preenchida;
b) Laudo de solicitação de medicamento (LME) 
do CEAF;
c) Termo de esclarecimento e responsabilidade 
preenchido;
d) Exames comprobatórios da doença alegada 
conforme protocolo clínico e diretrizes tera-
pêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a ser 
apresentados estão na dependência do medica-
mento pleiteado.  

III- Observações importantes.
a) Os pedidos podem ser feitos por meio da se-
cretaria de saúde do município de residência do 
paciente;
b) Os pedidos serão submetidos a um profissio-
nal que irá avaliar a solicitação;
c) A LME tem validade de três meses. Se, depois 
disso, o médico que acompanha o paciente, en-
tender que o tratamento farmacológico precisa 
continuar, o paciente ou o seu representante 
deve renovar a LME com a documentação esta-
belecida pelos PCDT;
d) A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pe-
reira, nº 63, setor Centro Sul, Cuiabá – MT.
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8.2- exiSte maiS alguma via de aceSSo a medicamentoS em mato 
groSSo?

Sim. A Portaria nº 225, de 22 de dezembro de 2004. 

Vejamos:

Por intermédio dessa Portaria, o Estado de Mato Grosso ampliou a lista dos me-
dicamentos disponíveis no SUS. Todavia, com o passar dos anos, essa lista sofreu 
diversas alterações, tendo havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contempla-
dos na portaria em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais foram su-
primidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e cruzamento 
de responsabilidades. 

Porém alguns medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, 
na obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso sistêmico, são 
acessados com o patrocínio dessa Portaria 225.

8.3 – e oS medicamentoS utilizadoS na oncologia? como poSSo ter 
aceSSo a eleS?

O atendimento nos casos de oncologia é realizado por meio das unidades de as-
sistência de alta complexidade (UNACON) e centro de assistência de alta comple-
xidade em oncologia (CACON). Dessa forma, a política de oncologia compreende 
ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgi-
co), reabilitação e cuidados paliativos.

Aos pacientes que procuram esse serviço no SUS, esse atendimento deve ser in-
tegral desde a consulta, passando pelo diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, até 
chegar à cirurgia, se necessária. O medicamento não é disponibilizado isoladamente 
ao paciente, uma vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto de cuida-
dos necessários. Os serviços credenciados são responsáveis pela padronização dos 
medicamentos utilizados em cada patologia.

8.3.1- quaiS unidadeS São credenciadaS para o Serviço de oncologia em 
mato groSSo?

Em Cuiabá;

1 - UNACON, com serviço de hematologia.

Hospital Geral Universitário/ Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 
de Cuiabá.

2 - UNACON, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica.

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/ Associação Mato-grossense de Com-
bate ao Câncer- AMCC.

2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

9- o que é a “farmácia popular do braSil”?

É a “ampliação do acesso a medicamentos”, que o Governo Fe-
deral criou  com o nome Programa Farmácia Popular do Brasil, 
com a finalidade de combater as doenças mais comuns entre os 
cidadãos. O Programa possui uma rede própria de Farmácias Po-
pulares e a  parceria com farmácias e drogarias da rede privada, 
chamada de “Aqui tem Farmácia Popular”. 

As unidades próprias contam com uma lista de 112 medicamentos. Nesse progra-
ma o cidadão paga o valor de custo do medicamento representando uma redução de 
até 90% do valor praticado por farmácias privadas.

O Programa Farmácia Popular do Brasil veio a ser ampliado por outro: o “SAÚDE 
NÃO TEM PREÇO”, onde é garantida a gratuidade dos medicamentos para hipertensão, 
diabetes e asma.  

 9.1- como ocorre o benefício, neSSe programa?

Basta que o interessado se dirija a qualquer farmácia credenciada, levando:

•	 CPF.

•	 RG ou Certidão de Nascimento.

•	 Receita médica que pode ser emitida por um médico que atende pelo SUS ou 
por algum profissional que atenda em clinica ou hospital da rede particular. 
Na receita deve constar o nome do princípio ativo do medicamento.

Caso o paciente não possa retirar pessoalmente os medicamentos, qualquer re-
presentante seu poderá fazê-lo, bastando levar:
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•	 Cópia do CPF, do RG ou da Certidão de Nascimento do paciente.

•	 Receita médica que pode ser emitida por um médico que atende pelo SUS ou 
por algum profissional que atenda em clinica ou hospital da rede particular. Na 
receita deve constar o nome do princípio ativo do medicamento. 

•	 Procuração específica para retirada do medicamento, com firma reconhecida em cartório.

•	 RG e CPF do próprio procurador.

ü A receita tem validade de 120 dias. 

ü Você pode saber quais os municípios que têm rede própria do Pro-
grama Farmácia Popular do Brasil em Mato Grosso através do site http://portalsau-
de.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/347-sctie
-raiz/daf-raiz/farmacia-popular/l2-farmacia-popular/9748-enderecos

10- o que é aSSiStência farmacêutica?

Vejamos: 

O Sistema Único de Saúde visa garantir ao cidadão brasileiro, ações de promoção, preven-
ção, proteção e recuperação da saúde. E os medicamentos fazem parte dessa garantia. Para 
isso, o SUS operacionaliza a Assistência Farmacêutica como “um conjunto de ações [...] tendo 
o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional [...] na perspec-
tiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população”.

O acesso a medicamentos deve resultar, e busca resultar, na melhoria da qualidade de 
vida da população. Complementarmente, para o uso do medicamento, o “farmacêutico” 
torna-se em importante aliado do paciente ao lhe garantir uso racional, seguro e efetivo.

11- quem é o farmacêutico?

É o “profissional do medicamento”. A presença dele nas unidades de saúde 
contribui para a racionalização do medicamento, uma vez que ele cuida e man-
tém a padronização de condutas terapêuticas e facilita as informações entre far-
mácia e usuários.

Dentro da Assistência Farmacêutica, as principais funções do Farmacêutico são:

•	 Fornecimento aos usuários de todas as informações necessárias no que se 
refere à utilização, guarda e possíveis efeitos colaterais do medicamento.

•	 Favorecimento de melhores resultados na adesão ao tratamento.

•	 Garantia de medicamentos seguros, de condições para o desenvolvimento da 
farmacovigilância e de estudos da utilização de medicamentos.

•	 Manutenção de registros e cadastros de pacientes para promover ações pre-
ventivas na identificação de eventuais interações e reações adversas por meio 
de análises dos perfis dos medicamentos utilizados.

12- onde poSSo buScar informaçõeS?

O usuário pode e deve buscar informações atualizadas 
sobre medicamentos nos vários sites disponíveis na Inter-
net. Caso não possua computador, é possível que um vizi-
nho ou parente o tenha; ou sua igreja, escola, associação de 
bairro, serviços municipais etc. 

A seguir, uma relação de endereços eletrônicos com informações e orientações 
sobre seus direitos à segurança dos medicamentos.

Bula de medicamentos

Bulário eletrônico: http://bulario.bvs.br

Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Bulas: https://e-bulas.bvs.br/

Dúvidas e perguntas sobre bulas podem ser enviadas para bulas@anvisa.gov.br. 

Farmácias Populares

www.saude.gov.br ou pelo 0800 -611997

Medicamentos de referência e lista de similar único no mercado

www.anvisa.gov.br/medicamentos/referencia/index.htm

Medicamentos falsificados

www.anvisa.gov.br/medicamentos/falsificados/evita_compra/htm

Medicamentos genéricos, lista das farmácias especializadas

www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/index.htm

mailto:bulas@anvisa.gov.br
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Preços de medicamentos

www.anvisa.gov.br/monitora/cmed/index.htm

Propagandas suspensas

www.anvisa.gov.br/propaganda/suspensas.htm

Informações Gerais sobre propaganda de Medicamentos

www.anvisa.gov.br/propaganda/index.htm

Dúvidas e perguntas sobre propaganda suporte.propaganda@anvisa.gov.br

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename

www.anvisa.gov/medicamentos/essencial.htm

Uso racional de medicamentos

www.sobravime.org.br 
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