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1) APRESENTAÇÃO

O  Grupo  de  Trabalho  de  Saúde  da  PFDC  foi  instituído  pela 
PORTARIA Nº 003/2004-PFDC/MPF, de 29 de setembro de 2004, publicada no Diário 
de Justiça do dia 04 de outubro subseqüente, Seção 1, página 600, e tem como um dos 
seus  objetivos  principais  “disponibilizar  material  informativo,  inclusive  em  meio 
eletrônico, apto a servir  de suporte à atuação das Procuradoras e Procuradores dos 
Direitos do Cidadãos”.

De acordo com esse objetivo, foi deliberado em reunião virtual do 
Grupo de Trabalho de Saúde, realizada em 06 de dezembro de 2007, a elaboração de 
texto informativo, a fim de ser disponibilizado no sítio eletrônico da Procuradoria Federal 
dos  Direitos  dos  Cidadãos–PRDC,  que  detalhasse  quais  Programas  de  Assistência 
Farmacêutica são federais, estaduais e municipais, de forma a facilitar a compreensão 
do(a) Procurador(a) no desempenho de suas atribuições.

Pretende-se  que  sirva  para  a  melhora  da  compreensão  dos 
colegas sobre  as  suas atribuições,  inclusive  em eventual  conflito  com os Ministério 
Públicos  Estaduais,  na  medida  em que,  definindo-se  as  responsabilidades  de  cada 
gestor  envolvido,  define-se  também de quem devemos  buscar  a  prestação omissa, 
muito comum na execução da assistência farmacêutica em nosso país.

Assim, apresenta-se, a seguir, algumas considerações sobre as 
diversas responsabilidades dos três gestores do SUS (Ministério da Saúde, Secretaria 
Estadual  de  Saúde  e  Secretaria  Municipal  de  Saúde)  em  relação  à  Assistência 
Farmacêutica.

2) AS RESPONSABILIDADES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A fim de oferecer uma visão mais ampla das responsabilidades 
dos gestores do SUS na Assistência Farmacêutica, será feita uma abordagem sob três 
aspectos, que eventualmente podem se sobrepor.

O  primeiro  será  o  aspecto  geral,  no  qual  se  abradará  as 
responsabilidades dos gestores de forma genérica, tal como previsto na Lei 8080/90, 
que  organiza  o  funcionamento  do  SUS.  O  segundo,  o  aspecto  da  execução  da 
Assistência Farmacêutica, que compreende três etapas: o financiamento, a aquisição 
e a dispensação dos medicamentos. No terceiro aspecto, serão apresentados alguns 
programas específicos de Assistência Farmacêutica, com as suas peculiaridades e 
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respectivas normas regulamentadoras.

2.1 – As responsabilidades dos gestores do SUS sob o aspecto geral

Em se tratando de financiamento do Sistema Único de Saúde, 
compete às três esferas de gestão a responsabilidade pelo seu financiamento, de 
acordo com os valores legalmente previstos e pactuados nas Comissões Intergestores 
Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB).

No que diz respeito à execução das ações e serviços de saúde, e 
de acordo com a diretriz da descentralização,  assim ficaram as responsabilidades das 
esferas de gestão no SUS:

» ficou a cargo do  gestor federal do SUS atuar prioritariamente 
na  formulação  de  diretrizes norteadoras  das  políticas, 
estabelecimento  de  critérios  técnicos  e  orientação  do  modo 
organizativo do SUS (artigo 16 da Lei nº 8080/90).

» o  gestor estadual e o distrital têm o papel de  coordenar o 
SUS  em  nível  estadual,  responsabilizando-se  por  ações  de 
regulação e apoio aos municípios nos serviços especializados ou 
de estrutura regional (Artigo 17 e 19 da Lei nº 8080/90).

» ao gestor municipal e ao distrital competem a organização e 
a execução das ações e serviços de saúde, articulando-se com 
os demais gestores da sua região e com o gestor estadual, no 
caso do primeiro (Artigo 18 e 19 da Lei nº 8080/90).

2.2 – As responsabilidades dos gestores do SUS sob o aspecto da execução das 
ações e serviços de saúde

No que respeita especificamente à Assistência Farmacêutica, as 
atribuições gerais dos três gestores são minuciosamente elencadas na Portaria GM nº 
3916 de 30 de outubro de 1998,  que aprova a Política Nacional  de Medicamentos, 
precisamente nos itens 5.2, 5.3 e 5.4 do seu Anexo.

Já às atribuições específicas e mais concretas dos gestores na 
execução da Assistência Farmacêutica, serão tratadas logo a seguir.

2.2.1 – FINANCIAMENTO

a) União:

Componente  Básico  da  Assistência  Farmacêutica –  CBAF –  A 
União financia o CBAF nos termos da Portaria GM 3237 de 24 de dezembro de 2007, e 
de acordo com valores pactuados entre as três esferas, que atualmente corresponde ao 
valor de R$4,10 por habitante/ano (art.4º), transferidos mensalmente aos municípios.

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10 de outubro de 
2007, art. 5º, I – A União é responsável pelo financiamento integral dessas insulinas.
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Programa Saúde da Mulher – Portaria GM 2583 de 10 de outubro 
de  2007,  art.  5º,  II  –  A  União  é  integralmente  responsável  pelo  financiamento  de 
medicamentos e métodos contraceptivos deste Programa.

Medicamentos Estratégicos (Programa Nacional de DST/AIDS, da 
Tuberculose, Hanseníase, Malária, Endemias Focais, Leishmaniose, etc. E também os 
hemoderivados)  –  A  União  é  responsável  pelo  financiamento  integral  desses 
medicamentos.

Componente  de  Medicamentos  de  Dispensação  Excepcional – 
CMDE –  A  União  é  responsável  pelo  financiamento  juntamente  com os  Estados  e 
Distrito  Federal,  em valores  pactuados  nos  termos  da  portaria  GM 2577  de  27  de 
outubro de 2006.

b) Estados e Distrito Federal

Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF – Os 
Estados e o Distrito Federal financiam o CBAF nos termos da Portaria GM 3237 de 
24/12/2007, e de acordo com valores pactuados entre as três esferas, que atualmente 
corresponde ao valor  de R$1,50 por habitante/ano (art.4º),  transferidos mensalmente 
aos  municípios.  Também  pode  haver  o  repasse  por  meio  de  medicamentos,  como 
ocorre, por exemplo, no Estado da Bahia.

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007 –  Os 
Estados  e  o  Distrito  Federal,  de  acordo  com pactuação na  Comissão Intergestores 
Tripartite  (art.  4º),  são  responsáveis  pelo  financiamento  das  tiras  reagentes  e 
glicosímetros necessários à aplicação das insulinas.

Componente  de  Medicamentos  de  Dispensação  Excepcional – 
CMDE – Os Estados e Distrito Federal, juntamente com a União, são responsáveis pelo 
financiamento desse programa, em valores pactuados nos termos da portaria GM 2577 
de 27 de outubro de 2006.

c) Municípios e Distrito Federal

Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF – Os 
Municípios e o Distrito Federal financiam o CBAF nos termos da Portaria GM 3237 de 
24/12/2007, e de acordo com valores pactuados entre as três esferas, que atualmente 
corresponde ao valor de R$1,50 por habitante/ano (art.4º).

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007 –  Os 
Estados  e  o  Distrito  Federal,  de  acordo  com pactuação na  Comissão Intergestores 
Tripartite  (art.  4º),  são  responsáveis  pelo  financiamento  das  tiras  reagentes  e 
glicosímetros necessários à aplicação das insulinas.

2.2.2 - AQUISIÇÃO

a) União:
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Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007, art. 
5º,  I  –  A  União  é  responsável,  além  do  financiamento  integral,  pela  aquisição 
centralizada dessas insulinas e distribuição aos Estados e Distrito Federal.

Programa Saúde da Mulher – Portaria GM 2583 de 10/10/2007, 
art.  5º,  II  –  A  União  é  responsável,  além do  financiamento  integral,  pela  aquisição 
centralizada e distribuição aos Estados e Distrito Federal dos medicamentos e métodos 
contraceptivos deste Programa.

Medicamentos Estratégicos (Programa Nacional de DST/AIDS, da 
Tuberculose, Hanseníase, Malária, Endemias Focais, Leishmaniose, etc., e também os 
hemoderivados)  –  A  União  é  responsável,  além  do  financiamento  integral  desses 
medicamentos, pela aquisição centralizada e distribuição aos Estados e Distrito Federal.

Componente  de  Medicamentos  de  Dispensação  Excepcional – 
CMDE – De acordo com o item 37 do ANEXO I da mencionada Portaria, a União é 
responsável pela aquisição centralizada dos cinco medicamentos ali previstos, além da 
sua contrapartida no financiamento do Programa juntamente com Estados e  Distrito 
Federal.

b) Estados e Distrito Federal

Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF – Os 
Estados e o Distrito Federal eventualmente podem ser responsáveis pela aquisição de 
medicamentos  da  Atenção  Básica,  acaso  seja  assim  pactuado  nas  Comissões 
Intergestores  Bipartite,  visando  vantagens  em  compras  Estaduais  únicas  para 
determinados medicamentos. Vale lembrar que em alguns Estados, como a Bahia, o 
financiamento do CBAF é feito aos Municípios por meio de repasse de medicamentos, e 
não repasse de dinheiro fundo a fundo.

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007 –  Os 
Estados  e  o  Distrito  Federal,  de  acordo  com pactuação  na  Comissão  Intergestores 
Bipartite  (art.  4º),  podem  ser  responsáveis  pela  aquisição  das  tiras  reagentes  e 
glicosímetros  necessários  à  aplicação  das  insulinas  (vide  art.  6º  da  Portaria  GM 
3237/2007).

Componente  de  Medicamentos  de  Dispensação  Excepcional – 
CMDE – Os Estados e Distrito Federal são responsáveis pela aquisição da maior parte 
dos medicamentos desse programa, à exceção de cinco medicamentos previstos no 
item 37 do ANEXO I da portaria GM 2577 de 27/10/2006, cuja aquisição é feita de forma 
centralizada pela União.

c) Municípios e Distrito Federal

Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF – Os 
Municípios e o Distrito  Federal  são responsáveis  pela aquisição da maior  parte dos 
medicamentos do CBAF, nos termos da Portaria GM 3237 de 24/12/2007, à exceção de 
algumas  aquisições  centralizadas,  feitas  pelos  Estados  e  DF,  visando  vantagens 
econômicas, e dos eventuais repasses feitos pelo Estados e DF em medicamentos.

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007 –  Os 
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Municípios,  de  acordo  com pactuação na  Comissão Intergestores  Bipartite  (art.  4º), 
podem ser responsáveis pela aquisição das tiras reagentes e glicosímetros necessários 
à aplicação das insulinas (vide art. 6º da Portaria GM 3237/2007).

2.2.3 – DISPENSAÇÃO (Entrega do medicamento)

a) União:

Não se inserem entre as atribuições do gestor federal do SUS 
a  dispensação  de  medicamentos.  A  sua  participação,  mesmo  quando  procede 
diretamente à aquisição de certos medicamentos, se encerra na sua distribuição aos 
Estados,  DF  e  Municípios,  que  são  os  gestores  responsáveis  por  esta  etapa  de 
execução da Assistência Farmacêutica.

b) Estados e Distrito Federal

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007 –  Os 
Estados  e  o  Distrito  Federal,  de  acordo  com pactuação na  Comissão Intergestores 
Bipartite (art.  4º), podem eventualmente ser responsáveis pela dispensação das tiras 
reagentes e glicosímetros necessários à aplicação das insulinas. O mais comum é ficar 
essa dispensação a cargo do gestor municipal, que é o responsável pela dispensação 
das insulinas.

Medicamentos Estratégicos (Programa Nacional de DST/AIDS, da 
Tuberculose, Hanseníase, Malária, Endemias Focais, Leishmaniose, etc. e também os 
hemoderivados) – Os Estados e DF são responsáveis pela consolidação dos dados da 
programação  e  pela  distribuição  aos  Municípios.  Os  Estados  e  DF  são  também 
responsáveis  pela  dispensação e  respectivo  acompanhamento  dos usuários  sempre 
quando atendidos nas unidades de saúde estaduais ou distritais.

Componente  de  Medicamentos  de  Dispensação  Excepcional – 
CMDE  –  Os  Estados  e  Distrito  Federal  são  responsáveis  pela  seleção  dos 
medicamentos,  aquisição  da  maior  parte  deles,  além  do  atendimento  ao  usuário, 
autorização de fornecimento e efetiva dispensação. Eventualmente, os Estados e o DF 
podem  desconcentrar  a  dispensação  aos  Municípios,  com  vistas  a  facilitar  o 
atendimento  ao  usuário.  Todavia,  nesse  caso  o  gestor  estadual  manterá  as  suas 
responsabilidades de gestor do CMDE.

c) Municípios e Distrito Federal

Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF – Os 
Municípios e o Distrito Federal são integralmente responsáveis pela dispensação dos 
medicamentos do CBAF, nos termos da Portaria GM 3237 de 24/12/2007.

Insulinas NPH e Regular – Portaria GM 2583 de 10/10/2007 – Os 
Municípios são integralmente responsáveis pela dispensação das insulinas e das tiras 
reagentes e glicosímetros deste programa, já que esse tipo de atenção à saúde insere-
se entre as ações da Atenção Básica, cuja responsabilidade pela execução é do gestor 
municipal.

Programa Saúde da Mulher – Portaria GM 2583 de 10 de outubro 
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de 2007, art. 5º, II –  Os Municípios são integralmente responsáveis pela dispensação 
dos  medicamentos  e  métodos  contraceptivos  deste  programa,  já  que  esse  tipo  de 
atenção à saúde insere-se entre as ações da Atenção Básica, cuja responsabilidade 
pela execução é do gestor municipal.

Medicamentos Estratégicos (Programa Nacional de DST/AIDS, da 
Tuberculose, Hanseníase, Malária, Endemias Focais, Leishmaniose, etc. e também os 
hemoderivados) – Os Municípios e o DF são responsáveis pela dispensação desses 
medicamentos e o respectivo acompanhamento dos usuários sempre que atendidos nas 
unidades de saúde municipais ou distritais.

Componente  de  Medicamentos  de  Dispensação  Excepcional – 
CMDE – Podem eventualmente os Estados e o DF desconcentrarem a dispensação 
desses medicamentos aos Municípios, com vistas a facilitar o atendimento ao usuário. 
Nesses casos, o gestor municipal  recebe essa tarefa de executar a dispensação de 
determinados  medicamentos  excepcionais,  sem  que,  todavia,  o  gestor  estadual  se 
desonere das suas responsabilidades de gestor do CMDE.

2.3  –  Outros  aspectos  de  alguns  Programas  Específicos  de  Assistência 
Farmacêutica e Programas de Saúde relacionados a Medicamentos

2.3.1  –  COMPONENTE  DE  MEDICAMENTOS  DE 
DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL

Em relação ao presente Programa, a forma de execução acima 
mencionada se presta apenas para os medicamentos de uso ambulatorial e domiciliar. 
Tratando-se  de  medicamentos  de  uso  hospitalar,  ainda  que  constem  do  elenco 
padronizado pelo SUS, bem como os medicamentos para tratamento oncológico, são 
financiados  por  meio  do  valor  global  definido  para  o  procedimento/tratamento  –  a 
famosa  APAC  (Autorização  para  Procedimento  de  Alta  Complexidade).  Esses 
medicamentos  de  uso  hospitalar  também podem ser  financiados  pelos  recursos  da 
média e alta complexidade, que são repassados pela União aos Estados e Municípios 
para o custeio desses serviços de saúde que são regularmente mantidos pelos gestores 
estaduais e municipais.

2.3.2 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

No site do Ministério da Saúde constam informações úteis acerca 
do fornecimento de medicamentos estratégicos, que são aqueles utilizados para o trato 
das doenças de perfil  endêmico, cujo controle e tratamento produzem impacto sócio- 
econômico.  Como  já  acima  delineado,  entre  os  programas  estratégicos  podem  ser 
citados:  Tuberculose,  Hanseníase,  Endemias  Focais,  DST/Aids  e  Sangue  e 
Hemoderivados.

As  programações  de  medicamentos  dos  Programas  de 
Tuberculose  e  Hanseníase  são  realizadas  pelo  Departamento  de  Assistência 
Farmacêutica em conjunto com as áreas técnicas dos Programas Nacionais, com as 
Assistências Farmacêuticas e com os Programas Estaduais, por meio de um software 
que permite o cruzamento dos dados epidemiológicos, estoques e entregas previstas 
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conforme o número de casos de cada região.

As Programações para Endemias Focais, DST/AIDS e Sangue e 
Hemoderivados, são fornecidas pelos Programas Nacionais de cada área.

Tuberculose:

O Ministério da Saúde definiu a tuberculose como prioridade entre 
as  Políticas  Governamentais  de  Saúde,  estabelecendo  diretrizes  para  as  ações  e 
fixando metas  para o  alcance de  seus  objetivos.  O  Plano  Nacional  de  Controle  da 
Tuberculose orienta as ações de controle da doença, objetivando que os doentes sejam 
diagnosticados e tratados conforme os protocolos terapêuticos preconizados pela OMS 
e Ministério da Saúde.

Hanseníase:

O Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase - PHSN, visa 
a alcançar a eliminação da doença como um problema de saúde pública, atingindo a 
taxa de prevalência de menos 1 de doente a cada 10.000 habitantes.  Para tanto, o 
PHSN tem como eixo principal a descentralização das ações de controle da doença, 
ampliando o acesso dos portadores ao diagnóstico precoce e ao tratamento.

Endemias Focais:

O  Ministério  da  Saúde  tem  como  objetivo  auxiliar  Estados  e 
Municípios  em ações  de prevenção e  controle  das  seguintes  endemias:  meningite, 
malária,  cólera,  leishmanioses,  doença  de  chagas,  tracoma,  dengue,  peste, 
filariose e esquistossomose. O Ministério da Saúde distribui gratuitamente todos os 
medicamentos  para  a  prevenção  e  tratamento  destas  doenças,  na  forma  como 
delineado no item 2 do presente trabalho.

Programa Nacional de DST e AIDS:

A missão do Programa Nacional de DST e Aids (PN-DST/AIDS) é 
reduzir a incidência do HIV e melhorar a qualidade de vida das pessoas que possuem a 
doença.  Para isso,  foram definidas diretrizes de melhoria da qualidade dos serviços 
públicos oferecidos aos portadores de AIDS e outras DSTs; de redução da transmissão 
vertical do HIV e da sífilis; de aumento da cobertura do diagnóstico e do tratamento das 
DST e da infecção pelo HIV; de aumento da cobertura das ações de prevenção em 
mulheres  e  populações  com  maior  vulnerabilidade;  da  redução  do  estigma  e  da 
discriminação; e da melhoria da gestão e da sustentabilidade.

Para  fomentar  a  descentralização das ações  foi  instituída  uma 
política  de  incentivo,  com a  definição  de  um conjunto  de  municípios  que  deveriam 
receber recursos extras para o desenvolvimento de ações de prevenção e controle ao 
HIV/aids e outras DST, com base em critérios epidemiológicos, capacidade instalada e 
capacidade gestora das Secretarias de Saúde.
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Ainda  na  perspectiva  da  descentralização  das  ações,  foram 
implementadas  as  Normas  Operacionais  de  Assistência  (NOAS-SUS  2001),  com  a 
pactuação das competências de Estados e Municípios no processo de gestão. Dessa 
forma,  foram estabelecidas as responsabilidades do Ministério da Saúde,  Estados e 
Municípios  para  aquisição  e  distribuição  de  medicamentos  anti-retrovirais  e  para 
tratamento de infecções oportunistas e outras DST.

Em dezembro de 2002, por meio da Portaria Ministerial nº 2.313, 
foi instituído o incentivo aos Estados, DF e Municípios, no Âmbito do Programa Nacional 
de HIV/Aids e outras DST e Aids . Trata-se de uma modalidade de financiamento pelos 
mecanismos regulares do SUS, com repasse automático do Fundo Nacional de Saúde 
aos fundos estaduais e municipais de saúde, constituída em virtude da necessidade e 
da importância da formulação e implementação de alternativas de sustentabilidade da 
Política Nacional de DST e Aids, tendo em conta as características que a epidemia vem 
assumindo nos últimos anos no território nacional, bem como os avanços e o processo 
de desenvolvimento da Política Nacional de Saúde.

Segundo informações extraídas do site do Ministério da Saúde, o 
Brasil já produz 8 medicamentos anti-retrovirais (ARV): a didanosina (ddI), a lamivudina 
(3TC),  a  zidovudina  (AZT),  a  estavudina  (d4T),  a  zalcitabina  (ddC),  o  indinavir,  a 
nevirapina  e  a  associação  AZT+3TC  em  um  mesmo  comprimido.  Essa  produção 
nacional de medicamentos anti-retrovirais tornou viável a distribuição universal e gratuita 
desses  remédios,  caso  contrário  os  gastos  do  governo  com  a  importação  seriam 
bastante elevados.

2.3.3  –  PROGRAMA  NACIONAL  DE  ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS

O  Programa  Nacional  de  Assistência  Farmacêutica  para 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, conhecido como HIPERDIA, está inserido no 
Plano Nacional de Reorganização à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, e foi 
criado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM n.º 371, de 04 de março de 
2002. O art. 3º da referida Portaria delimita detalhadamente as responsabilidades dos 
três níveis de gestão.

2.3.4 – FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Programa  de  Saúde  (e  não  da  Assistência  Farmacêutica)  do 
Governo  Federal  que  visa  a  ampliar  o  acesso  da  população  aos  medicamentos 
considerados essenciais, com redução do impacto no orçamento familiar, bem como dos 
gastos do SUS com as internações por abandono de tratamento, na medida em que 
oferece medicamentos a preço de custo.

A  sua  execução  é  de  responsabilidade  da  Fundação  Oswaldo 
Cruz - FIOCRUZ – orgão do Ministério da Saúde, e compreende as ações inerentes à 
aquisição,  estocagem,  comercialização  e  dispensação  dos  medicamentos,  podendo 
para tanto firmar convênios com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sob a 
supervisão direta e imediata do Ministério da Saúde (art. 2º do Decreto 5.090, de 20 de 
maio de 2004).
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A  implementação  do  Programa  (disponibilização  dos 
medicamentos) é efetivada por intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito 
Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede privada de farmácias e 
drogarias, nos termos do Decreto 5.090, de 20 de maio de 2004 que regulamenta a Lei 
nº 10.858, de 13 de abril de 2004, instituidora do Programa.

O art.  4º do Decreto nº 5.090/2004 reforça que “o Programa 
´Farmácia Popular do Brasil´ será executado sem prejuízo do abastecimento da rede 
pública nacional do Sistema Único de Saúde – SUS”. Em que pese a ressalva, há 
pelo  país,  inclusive  por  iniciativa  do  MPF  (PR/MG),  ações  que  contestam  a 
constitucionalidade  deste  programa  em  face  do  Princípio  Constitucional  da 
Integralidade, que rege o Sistema Único de Saúde.

2.3.5 – MEDICAMENTO FRACIONADO

Programa  de  Saúde  (e  não  de  Assistência  Farmacêutica)  que 
mais se assemelha a uma campanha do Ministério da Saúde, já que implica apenas 
nova  forma  de  venda  dos  medicamentos  nas  farmácias  e  drogarias,  sem 
responsabilidades de financiamento, aquisição e dispensação dos medicamentos.

Visa  ao  fornecimento  de  remédios  fabricados  em  embalagens 
especiais e vendidos na exata medida em que os usuários necessitam. A embalagem de 
um medicamento é subdividida em partes individualizadas para viabilizar uma melhor 
dispensação ao cidadão na quantidade estabelecida pela prescrição médica. Por meio 
do  Programa,  busca-se  promover  o  uso  racional  dos  medicamentos,  evitando  o 
desperdício e o risco de intoxicação com o consumo de sobras de medicamentos.

A  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  por  meio  RDC  nº 
135/2005,  estabeleceu  os  principais  critérios  que  devem  ser  analisados  para  o 
fracionamento de medicamentos. Atualmente, a matéria é regulada pela  RDC nº 80, de 
11 de maio de 2006.
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