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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 
3.01 – FARMACÊUTICO 

 

✓ Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica 
na Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a sua integralidade e a sua intersetorialidade; 

✓ Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção 
Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; 

✓ Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica 
na Atenção Básica/Saúde da Família; 

✓ Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com garantia da qualidade dos produtos 
e serviços;   

✓ Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica / Saúde da Família; 

✓ Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, 
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população;  

✓ Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESFs com informações relacionadas à morbimortalidade 
associados aos medicamentos;  

✓ Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil 
epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu 
território de responsabilidade;  

✓ Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de 
Atenção Básica / Saúde da Família, visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos 
e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de vida;  

✓ Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica / Saúde da 
Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica;  

✓ Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para o cumprimento das 
atividades referentes à Assistência Farmacêutica;  

✓ Executar outras tarefas correlatas. 

 


