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Orientação Farmacêutica 
Embalagem múltipla  

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

 
Nesta data, o (a) profissional acima mencionado (a), foi orientado (a) sobre a legislação que abaixo segue, tendo 
em vista que no ato da inspeção fiscal foi verificada a comercialização equivocada de medicamentos sujeitos à 
prescrição médica em embalagem primária proveniente de embalagem secundária não destinada à 
comercialização do produto em farmácias e drogarias. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
O (a) profissional foi orientado (a) que conforme informação obtida da Anvisa a embalagem múltipla é a 
embalagem secundária de medicamentos de venda sem exigência de prescrição médica dispensados 
exclusivamente nas embalagens primárias. Não há previsão legal de comercialização de medicamentos sujeitos à 
prescrição médica em embalagens primárias provenientes de embalagens múltiplas, pois nesses casos a 
dispensação do produto é restrita à hospitais ou ao uso institucional.  
 
A comercialização de medicamentos sujeitos à prescrição médica na forma fracionada somente pode ocorrer 
quando a embalagem é destinada ao fracionamento, e, nesse caso, devem ser seguidas as determinações da 
RDC nº 80/06 que dispõe sobre o Fracionamento de Medicamentos. 
 
Dentre outras exigências, a RDC nº 80/06 determina que as farmácias e drogarias podem fracionar 
medicamentos a partir de embalagens especialmente desenvolvidas para essa finalidade que devem ostentar no 
terço médio da face principal da embalagem original para fracionáveis, logo acima da faixa de restrição de 
venda, ou posição equivalente no caso de inexistência dessa, a expressão "EMBALAGEM FRACIONÁVEL", em 
caixa alta, cor vermelha, PANTONE 485C, impressa sobre fundo com tonalidade contrastante, de modo a 
garantir perfeita legibilidade. Cada embalagem original para fracionáveis deve ser acompanhada de um número 
mínimo de bulas que atenda à menor posologia relativa ao menor período de tratamento. 
 
Para maiores esclarecimentos aos profissionais farmacêuticos, o CRF-SP enviou ofício à Anvisa solicitando 

informações sobre o tema e obteve como resposta o envio de NOTA TÉCNICA Nº 

11/2018/SEI/CRMED/GRMED/GGMED/DIARE/ANVISA onde cita “não haver dúvidas que somente podem ser 

comercializados em embalagens múltiplas os medicamentos que são isentos de prescrição médica”.  

O (a) profissional foi orientado (a) sobre a legislação abaixo: 
 
RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009 - Estabelece regras para a rotulagem de medicamentos. 

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:  
I - bula: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras sobre os 
medicamentos para o seu uso racional;  
II - destinação comercial: venda permitida para farmácias e drogarias;  
III - destinação hospitalar: venda permitida para hospitais, clínicas e ambulatórios;  
IV - destinação institucional: venda permitida para os programas governamentais com destino aos postos de 
dispensação de medicamentos vinculados ao Sistema Único de Saúde;  
V - destinação profissional/ empresa especializada: venda permitida para profissionais ou empresa especializada;  
VI - embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removível, ou não, destinado a 
cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, medicamentos;  



 

                                                                                                  

 

______________________________________________________________________________________ 

Rua Capote Valente, 487 -  Jd. América - CEP 05409-001  
São Paulo – SP   Tel: (11) 3067-1450   www.crfsp.org.br 

 

VII - embalagem de transporte: embalagem utilizada para transporte de medicamentos acondicionados em suas 
embalagens primárias ou secundárias;  
VIII - embalagem hospitalar: embalagem secundária de medicamentos de venda com ou sem exigência de 
prescrição médica, utilizada para o acondicionamento de medicamentos com destinação hospitalar; 
IX - embalagem múltipla: embalagem secundária de medicamentos de venda sem exigência de prescrição 
médica dispensados exclusivamente nas embalagens primárias;  
X - embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o medicamento; 
XV - restrição de destinação: limitação do estabelecimento alvo para a venda do medicamento, sendo que uma 
mesma apresentação pode ter mais de uma destinação, podendo ser comercial, hospitalar, institucional e 
profissional/ empresa especializada; 
 
Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006 - Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos. 
 
Resolução CFF nº 711, de 30 de julho de 2021 - Código de Ética Farmacêutica - Seção I  
Art. 4º - Todos os inscritos respondem individualmente ou, de forma solidária (responsabilidade solidária), na 
forma da lei, ainda que por omissão, pelos atos que praticarem, autorizarem ou delegarem no exercício da 
profissão. 
Parágrafo único - o farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, a assistência técnica ou a substituição 
nos estabelecimentos somente terá contra si instaurado um processo ético, na medida de sua culpabilidade. 
Art. 8º - A profissão farmacêutica deve ser exercida com vistas à promoção, prevenção e recuperação da saúde, e 
sem fins meramente mercantilistas. 
Parágrafo único - no exercício da profissão farmacêutica devem ser observadas todas as normas que a 
regulamentam. 
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 - Todos os inscritos devem cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática 
profissional no país, inclusive aquelas previstas em normas sanitárias, sob pena de aplicação de sanções 
disciplinares e éticas regidas por este regulamento. 
Art. 15 - Todos os inscritos em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, 
devem: 
III - exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes; 
Art. 17 - É proibido ao farmacêutico: 
VI - expor, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo medicamento, produto, substância ou insumo, em 
contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais práticas sejam realizadas; 
Art. 18 - É proibido a todos os inscritos no CRF: 
XVII - aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza profissional, bem como 
permitir que estes desautorizem ou desconsiderem as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico; 
XVIII - omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a atividade farmacêutica ou com 
profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos em qualquer das suas áreas de abrangência; 
XXIV - 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.  
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