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Orientação Farmacêutica  
Obrigatoriedade de bulas acompanhando medicamentos 

 
Cabeçalho com dados do farmacêutico orientado e empresa ao qual é vinculado 

 

Nesta data, o (a) profissional acima mencionado (a), foi orientado (a) sobre as legislações que abaixo seguem, tendo 
em vista ausência de bulas em acompanhamento aos medicamentos, conforme abaixo exposto: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Portaria nº 802, de 8 de outubro de 1998 - Institui o Sistema de Controle e Fiscalização em toda a cadeia dos produtos 
farmacêuticos. 
 
Art. 3º As empresas produtoras ficam obrigadas a informar, em cada unidade produzida para a venda final: 
a. o nome do produto farmacêutico - nome genérico e comercial; b. nome e endereço completo do fabricante/telefone 
do Serviço de Atendimento ao Consumidor; c. nome do responsável técnico, número de inscrição e sigla do Conselho 
Regional de Farmácia; d. número de registro no Ministério da Saúde conforme publicado em D.O.U., sendo necessário 
somente os nove primeiros dígitos; e. data de fabricação; f. data de validade; g. número de lote a que a unidade 
pertence; h. composição dos produtos farmacêuticos; i. peso, volume líquido ou quantidade de unidades, conforme o 
caso; j. finalidade, uso e aplicação; k. precauções, cuidados especiais. 
§ 1º Os estabelecimentos de distribuição, comércio atacadista e de dispensação, comércio varejista, devem garantir a 
permanência das informações de cada produto, na forma especificada no caput deste artigo. 
§ 2º Os estabelecimentos de distribuição e de dispensação, não poderão aceitar a entrada de produtos farmacêuticos 
com especificações incompatíveis com as constantes do caput deste artigo. 
§ 3º Nas bulas deverão constar todos os itens constantes neste artigo, exceto os itens "e, f, e g". Os itens de "a a g" 
deverão constar obrigatoriamente na embalagem.  
 
Resolução RDC nº 47, de 8 de setembro de 2009 - Estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, 
publicação e disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde. 
 
Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições: 
II - bula: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras sobre os medicamentos 
para o seu uso racional; 
Art. 6° Quanto ao conteúdo, os textos das bulas devem contemplar as informações preconizadas no Anexo I desta 
resolução, seguindo a ordem das partes e itens de bulas estabelecidas. 
§ 4° Independente do tipo de bula a ser disponibilizada nas embalagens, todos os medicamentos devem possuir bulas 
para o paciente e para o profissional de saúde, visando disponibilização por meio eletrônico e constituição do processo 
de registro do medicamento na Anvisa. 
Art. 31. As bulas dos medicamentos devem ser disponibilizadas com conteúdo atualizado no mercado, conforme o 
Bulário Eletrônico, obedecendo estabelecido nesta Resolução, quanto à forma e ao conteúdo. 
§ 1º A bula para o paciente deve ser disponibilizada nos medicamentos destinados aos estabelecimentos que realizam 
atividade de dispensação de medicamentos, prevista na legislação específica. 
§ 2º A bula para o profissional de saúde deve ser disponibilizada nos medicamentos com destinação de uso hospitalar, 
ambulatorial ou profissional. 
Art. 32. Os medicamentos comercializados em embalagens múltiplas e dispensados em embalagem primária, 
excetuando aqueles que dispõem de informações em seus rótulos substituindo a bula, deverão ter uma bula 
acompanhando cada unidade de embalagem primária.  
 
Resolução RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009 - Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes para a 
rotulagem de medicamentos. 
 
Art. 30. Os rótulos das embalagens primárias dos medicamentos sem exigência de prescrição médica, disponibilizados 
exclusivamente em embalagem primária, além das informações exigidas nesta Resolução, devem possuir: 
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I - a frase "EXIJA A BULA", em caixa alta, com tamanho mínimo de 30% da altura do maior caractere do nome 
comercial ou, na sua ausência, da denominação genérica; 
 
Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 - Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário 
do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em 
farmácias e drogarias e dá outras providências. 
 
Art. 34. No momento do recebimento deverá ser verificado o bom estado de conservação, a legibilidade do número de 
lote e prazo de validade e a presença de mecanismo de conferência da autenticidade e origem do produto, além de 
observadas outras especificidades legais e regulamentares vigentes sobre rótulo e embalagem, a fim de evitar a 
exposição dos usuários a produtos falsificados, corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios para o uso. 
§1º Caso haja suspeita de que os produtos sujeitos às normas de vigilância sanitária tenham sido falsificados, 
corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios para o uso, estes devem ser imediatamente separados dos demais 
produtos, em ambiente seguro e diverso da área de dispensação, devendo a sua identificação indicar claramente que 
não se destinam ao uso ou comercialização. 
§2º No caso do parágrafo anterior, o farmacêutico deve notificar imediatamente a autoridade sanitária competente, 
informando os dados de identificação do produto, de forma a permitir as ações sanitárias pertinentes. 
Art. 42. O estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito à informação e orientação quanto ao uso 
de medicamentos.  
 
Resolução CFF nº 357, de 20 de abril de 2001 - Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia. 
 
Art. 72 - O armazenamento e a conservação de medicamentos é atribuição e responsabilidade do farmacêutico para os 
quais deve atender os seguintes requisitos:  
II. Os medicamentos e produtos devem estar acompanhados dos respectivos prazos de validade, número do lote, 
número de registro no Ministério da Saúde, bem como se apresentarem com composição especificada e embalagens, 
bulas e rótulos íntegros; 
 
Resolução CFF nº 596, de 21 de fevereiro 2014 - Código de Ética da Profissão Farmacêutica - Anexo I  
 
Art. 4º - O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, 
autorizar ou delegar no exercício da profissão. 
Art. 8º - A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, 
prevenção e recuperação da saúde e com fins meramente comerciais. 
Art. 9º - O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de 
terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em 
desfavor da sociedade. 
Art. 10 - O farmacêutico deve cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, 
sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas por este regulamento. 
Art. 12 - O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, 
independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve: 
III - exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes; 
VII - respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco 
a integridade do ser humano ou da coletividade; 
XIV - recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em 
desacordo com a legislação vigente; 
Art. 14 - É proibido ao farmacêutico: 
IV - praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, que possa ser caracterizado como 
imperícia, negligência ou imprudência; 
XV - extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, distribuir, transportar, manipular, purificar, fracionar, 
importar, exportar, embalar, reembalar, manter em depósito, expor, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo 
medicamento, produto sujeito ao controle sanitário, ou substância, em contrariedade à legislação vigente, ou permitir 
que tais práticas sejam realizadas; 
XVII - aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza profissional;  
XIX - omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Farmácia ou com profissionais ou instituições que 
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pratiquem atos ilícitos relacionados à atividade farmacêutica, em qualquer das suas áreas de abrangência; 
XXVII - submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho técnico, em 
prejuízo da sua atividade profissional; 
 

O (a) profissional se compromete a regularizar a situação e adotar providências para que a irregularidade não volte 

a ocorrer. Fica o (a) profissional notificado (a) a proceder a regularização. 

 
 
 
______________________________________                                                  ____________________________________ 
              Farmacêutico (a) orientado (a)                                                                            Farmacêutico (a) Fiscal do CRF-SP 
  

 


