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RESUMO: 

 Os medicamentos constituem atualmente ferramentas poderosas para mitigar o sofrimento humano. O uso 
adequado da terapia medicamentosa não depende apenas de uma prescrição de qualidade, mas é também fruto de uma etapa 
integrante da dinâmica logística do medicamento, a saber, uma DISPENSAÇÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL. Entende-
se como dispensação o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente 
como resposta a apresentação de uma prescrição elaborada por um profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa 
e orienta o paciente sobre o uso adequado de medicamentos contemplados na prescrição. (Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30 
de outubro de 1998.) A interação entre paciente/médico/farmacêutico possibilita a resolução de expectativas, demandas e 
troca de informações que terão conseqüência direta no resultado favorável da terapêutica. A importância da dispensação 
repousa, principalmente, no fato de ser o momento em que os profissionais da farmácia interagem diretamente com o 
usuário. Várias das dimensões da atenção à saúde estão aqui embutidas, ressaltando o acesso ao cuidado, a confiança do 
usuário no serviço, o compromisso ético, técnico e social com o cumprimento das premissas da profissão farmacêutica e o 
desempenho profissional adequado.(Marin, et al. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: 
OPAS/OMS. 2003) 

É responsabilidade do farmacêutico durante a dispensação: respeitar o direito do usuário de conhecer o 
medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre sua saúde e seu bem-estar, informar e assessorar o paciente sobre a 
utilização correta do medicamento.  
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