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RESUMO 

Em 2019 surgiu o Projeto de Lei nº 1.774/2019 com intenção de liberar a venda de 
medicamentos isentos de prescrição (MIPs) em mercados e relacionados, visando aumentar o 
acesso à população diminuindo custos à saúde pública. Países como Argentina tem legislação 
parecida com a nossa, os EUA adotam certa liberdade para o usuário e na Europa, Portugal 
parece ter encontrado um meio termo interessante para o comércio e saúde da população. 
Este artigo compara a legislação brasileira com Argentina, EUA e Portugal e relacionar a 
conduta destes países com o PL nº 1774/19. 
Palavras chave: MIPs, legislação, venda livre 

 

ABSTRACT 

In 2019, Law project No.1,774/2019 was launched with the intention of releasing the sale of 
nonprescription drugs in markets and related, in order to increase access to the population, 
reducing costs to public health. Countries like Argentina have legislation similar to ours, the U.S. 
adopts some freedom for the user and in Europe, Portugal seems to have found an interesting 
way for commerce and healthcare. This article intends to compare the Brazilian legislation with 
Argentina, USA and Portugal and to relate the conduct of these countries with the Law Project 
1774/19. 
Keywords: nonprescription drug, legislation, free sale 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 5.991/1973 determina em todo o território brasileiro as normas e 

regras para vendas de medicamentos. De acordo com a Lei 5991/73, 

“medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico”, esta 

mesma lei identifica os estabelecimentos que tem permissão de comercializar 

medicamentos e sendo privativa deles que são: farmácia, drogaria, posto de 

medicamento e unidade volante e dispensário de medicamentos e também 
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determina o farmacêutico como o profissional técnico legal para farmácias e 

drogarias (BRASIL, 1973). 

O profissional farmacêutico é o responsável técnico legal que tem 

capacidade de orientar a população sobre medicamentos e seu correto uso, 

fica atribuído a este profissional: (ii) Fazer com que sejam prestados ao público 

esclarecimentos quanto ao modo de utilização dos medicamentos, 

nomeadamente de medicamentos que tenham efeitos colaterais indesejáveis 

ou alterem as funções nervosas superiores; (iii) Manter os medicamentos e 

substâncias medicamentosas em bom estado de conservação, de modo a 

serem fornecidos nas devidas condições de pureza e eficiência. (CFF, 2001). 

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, no Brasil, em 2018 

existiam 87.794 farmácias e drogarias espalhadas por todo o território nacional 

e 221.258 farmacêuticos inscritos (CFF, 2018). 

O Projeto de Lei (PL) nº 1.774/2019, visa acrescentar o §2º ao art. 6º da 

Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para autorizar os supermercados e 

estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de 

prescrição. O PL argumenta e justifica sua existência pelo fato de haver menor 

quantidade ou nenhuma farmácia/drogaria em cidades do interior do país e que 

a liberação traria o acesso da população aos medicamentos isentos de 

prescrição (MIPs) que tem ampla margem de segurança e são utilizados para 

tratamentos de transtornos menores e, com isso, diminuiriam os custos para o 

sistema de saúde destes locais. 

Para a formatação desse estudo foi realizada uma pesquisa exploratória 

de revisão em artigos científicos (GOOGLE ACADÊMICO), Conselho Federal 

de Farmácia e as leis vigentes para o Brasil, Portugal, Argentina e Estados 

Unidos, esse levantamento foi realizado em junho de 2019 utilizando as 

palavras-chave: MIPs, legislação e venda livre. 

O objetivo deste trabalho é comparar a venda de MIPs no Brasil com 

Argentina, Portugal e Estados Unidos para conhecer as diferenças entre estes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 A legislação Brasileira vigente para a regulamentação dos MIPs é a 

Resolução nº98, de 1º de agosto de 2016. Este documento “dispõe sobre os 

critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como 

isentos de prescrição” (ANVISA, 2016). 

A RDC nº98/16 define MIPs como medicamentos que podem ser 

dispensados sem exigência de prescrição e, para que seja enquadrado nessa 

categoria ele deve seguir os seguintes critérios: 

 

I- Tempo mínimo de comercialização do princípio ativo ou da 
associação de princípios ativos, com as mesmas indicações, via de 
administração e faixa terapêutica de: 
a) 10 (Dez) anos sendo, no mínimo, 5 (cinco) anos Brasil como 
medicamento sob prescrição ou; 
b) 5 (cinco) anos no exterior como medicamento isento de prescrição 
cujos critérios para seu enquadramento sejam compatíveis com os 
estabelecidos nesta Resolução. 
 
II- Segurança, segundo avaliação da causalidade, gravidade e 
frequência de eventos adversos e intoxicação, baixo potencial de 
causar dano à saúde quando obtido sem orientação de um prescritor, 
considerando sua forma farmacêutica, princípio ativo, concentração 
do princípio ativo, via de administração e posologia, devendo o 
produto apresentar: 
a) Reações adversas com causalidades conhecidas e reversíveis 
após suspensão de uso do medicamento; 
b) Baixo potencial de toxicidade, quando reações graves ocorrem 
apenas com a administração de grande quantidade do produto, além 
de apresentar janela terapêutica segura; 
c) Baixo potencial de interação medicamentosa e alimentar, 
clinicamente significante. 
 
III- Indicação para o tratamento, prevenção ou alívio de sinais e 
sintomas de doenças não graves e com evolução inexistente ou muito 
lenta, sendo que os sinais e sintomas devem ser facilmente 
detectáveis pelo paciente, seu cuidador ou pelo farmacêutico, sem 
necessidade de monitoramento laboratorial ou consulta com o 
prescritor; 
 
IV- Utilização por curto período de tempo ou por tempo previsto em 
bula, exceto para os de uso preventivo, bem como para os 
medicamentos específicos e fitoterápicos indicados para doenças de 
baixa gravidade; 
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V- Ser manejável pelo paciente, seu cuidador, ou mediante 
orientação pelo farmacêutico; 
 
VI- Baixo potencial de risco ao paciente, nas seguintes condições: 
a) Mau uso com a utilização do medicamento para finalidade diferente 
da preconizada em bula; 
b) Abuso com a utilização do medicamento em quantidade superior 
ao preconizado ou por período superior ao recomendado; e 
c) Intoxicação. 
 
VII- Não apresentar potencial dependência, ainda que seja utilizado 
conforme preconizado em bula. 
 
Parágrafo Único. Para fitoterápicos, o tempo de uso conforme 
previsto no inciso I, poderá ser demonstrado para a droga ou 
derivado vegetal específico que se pretende registrar. (BRASIL, 
2016). 

 

Embora um MIP tenha por garantia todo um embasamento de pesquisas 

e controle sobre sua segurança e eficácia ele ainda é um medicamento e por 

natureza, todo medicamento pode gerar risco à saúde e à vida independente 

de sua classe, sendo necessário a intervenção do profissional farmacêutico 

para que exista o uso racional de medicamentos, as Boas Práticas 

Farmacêuticas e a atenção farmacêutica têm como objetivo promover o uso 

racional dos medicamentos, a fim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos 

usuários. É atribuição do farmacêutico garantir as Boas Práticas Farmacêuticas 

no estabelecimento que comercializa medicamentos e o uso racional de 

medicamentos (ANVISA, 2009). 

  

2.1. A Política Brasileira atual para os MIPs 

 

 A Lei brasileira sobre comércio de medicamentos é bem direta quanto ao 

assunto. Na Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973 está presente a 

regulação sobre a dispensação de medicamentos em que dá o ato como 

condição privativa para os estabelecimentos contidos no Art. 6º: 

 
Art. 6º - A dispensação de medicamentos é privativa de: 
a) farmácia; 
b) drogaria; 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

c) posto de medicamento e unidade volante; 
d) dispensário de medicamentos. 
Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a seus usuários, os 
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de 
medicamentos anódinos, que não dependam de receita médica, 
observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal. (BRASIL, 
1973). 

 

Mas nem sempre foi assim, em 1995 a Medida Provisória (MP) nº 1.027 

de 20 de junho de 1995 dava texto diferente ao Art. 6º permitindo a venda de 

medicamentos em supermercados, armazéns, empórios, lojas de conveniência 

e drugstores, ficando bem parecida com as permissões dadas para os MIPs 

nos Estados Unidos da América. A MP teve esse e outros trechos vetados ou 

revogados e foi convertida na Lei nº 9.069 de 29 de junho de 1995, mantendo o 

texto da Lei nº 5.991 sem as alterações previstas. 

Atualmente no Brasil, os medicamentos livres de prescrição (MIPs ou 

OTC, no termo em inglês) são de venda privativa dos estabelecimentos 

supracitados mas podem ficar em gôndolas ou prateleiras de livre acesso ao 

consumidor desde que organizados e identificados por seu uso e Denominação 

Comum Brasileira (ANVISA, 2009/2012). 

 

2.2. Nossos vizinhos, os MIPs na Argentina 

 

 A República Argentina, nosso parceiro comercial pelo Mercosul, tem 

uma legislação sobre o funcionamento de estabelecimentos de saúde rigorosa 

e muito parecida com a brasileira. 

Na Lei nº15.565 de 5 de dezembro de 1967 daquele país dá 

denominações e providências sobre as farmácias, drogarias e o comércio de 

medicamentos. Já no primeiro artigo da Lei já fica explicitado que o comércio 

de qualquer tipo de medicamento fica a dever das farmácias habilitadas e 

segue já normatizando os medicamentos considerados isentos de prescrição 

como só podendo ser dispensados por farmacêuticos e/ou por pessoas 
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autorizadas por estes para tal função. O atual texto do Art. 1º foi dado pela Lei 

nº26.567 de 25 de novembro de 2009 (ARGENTINA, 1967/2009). 

 

2.3. O comércio de MIPs nos Estados Unidos da América 

 

 Os Estado Unidos da América é um dos países que tem maior liberdade 

econômica quando se fala sobre os MIPs. 

A Legislação americana e a Food and Drug Administration (FDA), órgão 

americano análogo à ANVISA, preveem a dispensação de MIPs, 

medicamentos obtidos por prescrição, medicamentos controlados e a 

manipulação de medicamentos nas farmácias e drogarias no território norte 

americano (FDA, 1938). 

Embora os EUA sejam um país relativamente aberto para o comércio de 

MIPs em praticamente qualquer estabelecimento, mesmo sem atuação de um 

profissional de saúde, vale a cautela dos órgãos de saúde que diminuem a lista 

de medicamentos isento aos mais conhecidamente seguros e também se 

atentam à dosagem como o caso do paracetamol que no Brasil pode chegar a 

até 750mg por comprimido e no país norte americano não passa de 325mg por 

dose (EUA fecham..., 2014). 

 

2.4. Europa, os MIPs em Portugal 

 

Em 16 de agosto de 2005 o Ministério de Saúde de Portugal baixou o 

Decreto-Lei (DL) nº134 que regulamenta a venda dos medicamentos isentos de 

prescrição (MNSRM na sigla daquele país), liberou a fixação dos preços com 

intuito de baixar os preços finais para o usuário, impôs que os 

estabelecimentos que queiram vender os MIPs devem ter farmacêutico ou 

técnico de farmácia em seu quadro de loja pois mesmo liberado o MIP ainda só 

pode ser dispensado por esses profissionais e que os estabelecimentos 

interessados devem fazer um registro com os órgãos reguladores e ficando 
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sujeitos a sua fiscalização. O Decreto ainda cita que outros 11 países europeus 

adotaram legislação parecida (PORTUGAL, 2005). 

Pouco menos de um mês, em 14 de setembro de 2005, é baixada a 

Portaria nº827 que regula o Decreto-Lei nº134/2005 e dá providências quanto 

aos procedimentos para cadastrar o estabelecimento, fixa normas para a 

necessidade de farmacêutico ou técnico de farmácia para ser responsável pelo 

estabelecimento e pelo aviamento dos MIPs e normatiza uma outra série de 

itens como as condições de estocagem e de atendimento ao cliente. Também 

prevê que todo estabelecimento deve manter um cadastro online com os 

órgãos regulatórios que forma uma lista que a população pode consultar dos 

estabelecimentos que vendem MIPs (PORTUGAL, 2005). 

Em 19 de junho de 2007 sai o Decreto-Lei nº238/2007 onde Portugal 

celebra as benfeitorias que ocorreram pelo DL nº134/05 e amplia a lista de 

medicamentos liberados para venda. Entre as benfeitorias que constam na 

publicação destacam-se: o cadastro de cerca de 400 estabelecimentos que não 

são farmácias que vendem MIPs espalhados por todo o país melhorando a 

acessibilidade a medicamentos e aumentando os postos de trabalho no país, 

os órgãos de saúde daquele país relataram baixa no preço final dos 

medicamentos por consequência da livre concorrência e melhoria na 

negociação com os laboratórios e distribuidores e devido a necessidade de 

farmacêuticos ou técnicos de farmácia nos estabelecimentos cadastrados não 

houve, em quase um ano e meio, nenhuma notificação de problemas de 

segurança para o consumidor (PORTUGAL, 2007). 

 

2.5. O Projeto de Lei nº1.774/2019 

 

 Antes de poder falar sobre a conduta usada pelo Brasil e os países aos 

quais tal conduta será compara é interessante conhecer o conteúdo do PL que 

incitou a produção deste artigo. De forma direta, o PL pede a alteração do Art. 
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6º da Lei nº 5.991/1973 renumerando o parágrafo único para §1º e adicionando 

o §2º que tem o seguinte texto:  

 

§2º. Os medicamentos isentos de prescrição, assim classificados pelo 

órgão sanitário federal em normas regulamentares, poderão ser 

dispensados e comercializados em supermercados e 

estabelecimentos similares, sem a necessidade de intervenção de 

farmacêutico para a dispensação. (BRASIL, 2019). 

 

 O autor do PL justifica a alteração alegando que os MIPs por serem 

medicamentos para tratamento de sintomas e transtornos menores e com 

segurança e eficácia amplamente estudada eles dispensariam a necessidade 

de receituário para que chegue diretamente ao consumidor final. Como estes 

medicamentos já são conhecidos e já utilizados pela população, esta já teria 

conhecimento de seus efeitos, inclusive os adversos, sem trazer maiores 

problemas de segurança e eficácia para o usuário (BRASIL, 2019). 

O projeto também alega que a existência de uma lista de MIPs que 

podem ser vendidos sem prescrição médica não é razoável se não for 

permitido o livre acesso a estes medicamentos. Os MIPs, quando usados 

racionalmente, podem reduzir os custos para o sistema público de saúde, 

otimizar recursos governamentais, amenizar custos aos usuários, aumentar o 

conforto e garantir melhoria na qualidade de vida. Vários locais no interior têm 

acesso restrito a farmácias e drogarias e a liberação da venda seria de grande 

valia para aumentar o acesso ao tratamento (BRASIL, 2019). 

 

3. DISCUSSÃO 

 

 As drogarias e farmácias brasileiras têm passado nos últimos anos por 

várias alterações nas legislações que as regem. Não são poucos os projetos de 

lei ou medidas provisórias que tentam alterar características do funcionamento 

de drogarias como um todo ou mesmo nas responsabilidades técnicas dos 
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farmacêuticos tanto no sentido de afrouxar as leis como não exigir a presença 

do profissional de saúde, assim como tentativas de endurecer essas leis como 

ser obrigatório a presença deste em todo o período em que o estabelecimento 

estiver aberto (MELO et al, 2007). 

 Percebe-se pelos dados estudados que os países latinos americanos, 

Brasil e Argentina, preferem manter o controle das vendas de medicamentos 

dentro das drogarias e farmácias e com a presença do profissional 

farmacêutico. É visível que uma grande maioria desses profissionais vê com 

certo receio o projeto de lei 1774/19 não apenas pela questão comercial, 

questão essa também sentida pelas redes, mas principalmente por uma 

preocupação com a saúde do usuário. Com as vendas feitas estritamente em 

drogarias e farmácias, apenas na região de Campinas – SP em 2017, 

ocorreram 264 casos de intoxicação por analgésicos e antipiréticos. (CIATOX 

de Campinas, 2017). Dentre esses casos, 125 foram intoxicações por 

paracetamol e 110 por dipirona. Esses dois são os principais sais ativos de 

vários MIPs e configuram entre os mais vendidos. (INTERFARMA, 2018). A 

título de comparação, em 2016, o Centro de Informação Anti Veneno registrou 

1005 casos de intoxicação por paracetamol em toda Portugal. (CIAV, 2017). 

Comparando entre Brasil e Argentina, percebe-se que a Argentina é ainda mais 

restrita com suas vendas já que no Brasil os MIPs ainda podem ficar em 

gôndolas de auto-serviço enquanto na Argentina esses medicamentos ficam 

para trás do balcão. 

 Os EUA têm uma longa história baseada na liberdade individual e em 

um sistema de serviço de saúde que não é gratuito como no Brasil, logo, o 

cidadão americano que não tem condições de passar por consulta com um 

médico particular ou por um hospital para tratar pequenos transtornos de saúde 

acaba por optar pelo tratamento medicamentoso procurando uma drogaria. 

Visando maior liberdade e acessibilidade para a população uma variedade de 

medicamentos que têm dados consistentes sobre segurança e eficácia são 

liberados para serem vendidos em uma grande variedade de estabelecimentos 
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comerciais que não tem necessariamente um responsável técnico por esses 

medicamentos que possa fazer uma atenção farmacêutica ou prevenir sobre 

efeitos indesejados. Comparado ao Brasil os EUA teriam sérios problemas com 

intoxicações e reações adversas, porém, o FDA se precavê com a venda livre 

de MIPs que foram exaustivamente conferidos quanto a segurança e tomam 

um cuidado especial quanto a dosagem dos medicamentos liberados e em 

alguns casos são limitados até a quantidade de medicamento por usuário. 

Vendo o lado econômico e de abertura para a população conseguir tratar 

transtornos menores já que o sistema de saúde não é gratuito para a maioria 

da população, os medicamentos isentos de prescrição também são de venda 

livre em quase qualquer lugar. Somando aproximadamente 750 mil 

estabelecimentos entre drugstores, lojas de conveniência, mercearias e 

supermercados por todo território americano (CHPA, 2003). 

 Portugal, e uma parte da união europeia aparentemente encontraram um 

meio termo interessante para a dispensação de medicamentos isentos de 

prescrição. A República Portuguesa conseguiu com as medidas tomadas, 

baixar os preços dos MIPs, aumentar o número de postos de trabalho, garantir 

o aumento do acesso da população a medicamentos para tratamento de 

transtornos menores e diminuir o risco de reações adversas. 

 Percebe-se que os EUA mantém a liberdade de escolha mas reduz as 

chances de problemas de saúde diminuindo a lista de medicamentos livres de 

prescrição e cuidando com a dosagem de princípio ativo vendido, já Portugal 

preferiu investir em aumentar a rede técnica contando com um farmacêutico ou 

técnico em farmácia em cada um dos estabelecimentos e que além de seguir 

normas rígidas de controle sanitário estes estabelecimentos ainda ficam 

visíveis em uma lista atualizada que permite o cidadão pesquisar sobre os 

comércios. 

 O projeto de lei brasileiro demonstra uma tentativa de aumentar o 

acesso das pessoas aos medicamentos o que torna a proposta muito 

interessante, mas o meio escolhido, para o país não aparenta ser muito seguro 
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na questão clínica, já que é bem provável que sem uma orientação técnica do 

profissional farmacêutico ao invés de diminuir custos com saúde pode-se 

ocorrer o contrário, com diversos casos de reações adversas, efeitos colaterais 

inesperados pelo usuário e possíveis mortes. Percebe-se também que o 

projeto brasileiro assemelha-se muito ao do país lusitano, mas peca na 

segurança em saúde. É possível melhorar o texto do projeto brasileiro para que 

ele se adeque a nossa realidade e, quem sabe, não possa obter resultados 

parecidos ou até melhores que Portugal. 

Durante a produção do artigo o senado lançou o Projeto de Lei nº 

3589/2019 que altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe 

sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências, para permitir a 

dispensação de medicamentos em todos os estabelecimentos comerciais. 

Diferentemente da 1774/19 este projeto prevê a liberação da venda em todo e 

qualquer estabelecimento. Prontamente o Conselho Federal de Farmácia 

lançou nota de repudio a estes projetos manifestando total rejeição ao projeto e 

define a suposta economia como ilusória de acordo com estudos e que na 

realidade aumentaria os gastos dos cofres públicos para tratar as intoxicações 

e reações adversas. (NOTA À..., 2019). A nota ainda cita a Lei nº 13.021/2014 

relembrando a população que a farmácia é um estabelecimento de saúde e 

que o uso racional de medicamentos é de obrigação desses estabelecimentos, 

seus proprietários e os farmacêuticos. (NOTA À..., 2019. BRASIL, 2014). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pela legislação vigente na Argentina, percebe-se que a regulamentação 

para farmácias e a dispensação de qualquer medicamento é deveras rigorosa. 

Mesmo assim este país registra cerca de 100 mil internações por ano causadas 

por intoxicação a algum medicamento (PREOCUPA LA..., 2012). 
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A América tem a regulação mais frouxa quanto aos itens vendidos em 

drogarias, indo dos medicamentos e materiais médicos, ao tabaco e bebidas 

alcoólicas, passando por uma sorte de produtos como cosméticos e utensílios 

para casa, o caminho inverso também acontece e pode-se encontrar em lojas 

de conveniência alguns medicamentos isentos de prescrição. Em 

compensação a essa liberdade a FDA restringe a lista de medicamentos livres 

a poucos tratamentos e evita abusos da gramagem dos medicamentos como o 

caso do paracetamol (FDA Drug..., 2011). 

A República Portuguesa é um dos países analisados pelo artigo que tem 

a legislação atual mais interessante pelos pontos de vista econômicos e de 

saúde. Como o próprio Decreto Lei nº 238/2017 cita, o preço médio desses 

medicamentos caiu, o atendimento à população aumentou assim como o 

acesso à informação já que para o estabelecimento poder comercializar 

medicamentos precisa de um farmacêutico ou oficial de farmácia como 

responsável técnico que fará essa transmissão de conhecimento. 

O Projeto de Lei nº 1.774/2019 trata levianamente um assunto tão sério. 

As farmácias e drogarias no país são, por força de lei, estabelecimentos de 

saúde o comércio de medicamentos em mercados somente banalizaria tal 

estabelecimento, trazendo ainda mais riscos à população que, sem a 

assistência do farmacêutico fariam ainda mais o mau uso de medicamentos e 

assim agravando ainda mais a saúde no Brasil e seus custos. 
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