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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Grupo de atividades relacionadas com o 

medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma 

comunidade.Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de 

suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia 

terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a 

obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos 

profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de 

medicamentos.    

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA � É o conjunto de atividades profissionais que requer 

obrigatoriamente a presença física do farmacêutico nos serviços increntes ao âmbito da 

profissão farmacêutica efetuando a assistência e atenção farmacêutica 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA - É um conceito de prática profissional no qual o 

paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico. A atenção é o compêndio 

das atitudes, dos comportamentos, dos compromissos, das inquietudes, dos valores 

éticos,  

das funções, dos conhecimentos, das responsabilidades e das habilidades do 

farmacêutico na prestação da farmacoterapia, com objetivo de alcançar resultados 

terapêuticos  

definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente. 

 

DISPENSAÇÃO - É o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita 

elaborada por um profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e orienta o 

paciente sobre o uso adequado do medicamento. São elementos importantes da 

orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos 

alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas 

potenciais e as condições de conservação dos produtos.    
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DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS - Setor de fornecimento de medicamentos 

industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente 

 

FARMÁCIA CLÍNICA � ciência da saúde cuja responsabilidade é assegurar, 

mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionados ao cuidado dos 

pacientes, que o uso dos medicamentos seja seguro e apropriado, necessita, portanto, de 

educação especializada e treinamento estruturado, além da coleta e interpretação de 

dados, da motivação pelo paciente e de interações multiprofissionais. 

 

FARMACOEPIDEMIOLOGIA - Aplicação do método e raciocínio epidemiológico 

no estudo dos efeitos - benéficos e adversos - e do uso de medicamentos em populações 

humanas. 

FARMACOTERAPIA - A aplicação dos medicamentos na prevenção ou 

tratamento de doenças.   

FARMACOVIGILÂNCIA - Identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou 

crônicos, do risco do uso dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população 

ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos específicos.   

GERÊNCIA - a administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, 

hospital, instituto, fundação, etc), que se caracteriza como prestador de serviços ao 

sistema (NOB 96). 

PRESCRIÇÃO - Ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, com 

a respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, esse ato é expresso 

mediante a elaboração de uma receita médica.    

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS - É o processo que compreende a 

prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a 

dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos 

intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade.  


