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Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

Diariamente novas tecnologias são lançadas prometendo melhorias em relação a 

eficácia, efetividade e segurança. Contudo, a literatura científica ilustra explicitamente que 

esse nem sempre é o caso. Neste contexto, o medicamento se configura como um dos 

insumos mais importantes dessa intensa incorporação tecnológica, o qual necessita de 

continuas avaliações para garantir a sua melhor utilização. 

A chave para uma política de uso racional de medicamentos é; a cuidadosa 

seleção de medicamentos essenciais. Desde 1977 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) preconiza que os países procedam à criação de Comitês Científicos e estabeleçam 

a lista básica de medicamentos para uso nos diversos níveis de atenção. 

A seleção dos medicamentos que farão parte do acervo medicamentoso nos 

sistemas de saúde é componente fundamental da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, a qual possui como eixos norteadores a garantia de acesso e o uso racional 

dos mesmos. 

Assim, é necessário ao gestor da saúde utilizar ferramentas que possam orientá-lo 

para a tomada de decisão dos medicamentos que farão parte do elenco padronizado em 

sua cidade. Isto posto, a criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é 

uma excelente estratégia, adotada em diversas instituições, cidades, estados e países 

como importante instrumento, para que o gestor possa tomar melhores decisões baseado 

em diretrizes estabelecidas. 

A seleção dos medicamentos que farão parte das Relações de medicamentos 

essenciais, é; componente fundamental da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

a qual possui como eixos norteadores a garantia de acesso e o uso racional de produtos 

farmacêuticos. 

            A Secretaria Municipal de Saúde de Orlândia constituiu sua Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT) e tem por principal meta estabelecer a Relação Municipal de 

Medicamentos (REMUME), sendo esta uma das estratégias reconhecidas para organizar 

as ações que devem dar conta de aprimorar a utilização dos fármacos.  

           O objetivo de se trabalhar com medicamentos essenciais é; promover 

disponibilidade, acesso, sustentabilidade, qualidade e uso racional de medicamentos, tanto 

pelos profissionais de saúde como pelos usuários, sendo o trabalho de seleção dos 

fármacos, um processo continuo levando-se em conta a eficácia, a segurança, a qualidade 

e o custo, a função primordial de toda CFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/pdf/comissao_farmacia.pdf
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/pdf/comissao_farmacia.pdf
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