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FARMÁCIA CLÍNICA 

Definição da Sociedade Europeia de Farmácia 

Clínica: 

 

"uma especialidade da área da saúde, que 

descreve a atividade e o serviço do 

farmacêutico clínico para desenvolver e 

promover o uso racional e apropriado dos 

medicamentos e seus derivados" (OMS, 1994) 

(g.n.) 



FARMÁCIA CLÍNICA 

A atuação do Farmacêutico tem por finalidade: 

 

 Promover o uso racional do medicamento 

 Prestar cuidado ao paciente, de forma a 

otimizar a farmacoterapia 

 Promover a saúde e bem-estar 

 Prevenir doenças 
 

 



ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

     A expressão “Atenção Farmacêutica” foi 

adotada e oficializada no Brasil nas 

discussões lideradas pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), OMS, 

Ministério da Saúde (MS), entre outros. 

Foi estabelecida a seguinte definição:  



ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

“um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma 
integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o 
usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. 
Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 
respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da 
integralidade das ações de saúde" (Consenso Brasileiro de Atenção 
Farmacêutica, 2002). (g.n.) 
 



ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

Pontos relevantes: 

 educação em saúde (promoção do uso 

racional de medicamentos) 

 orientação farmacêutica 

 dispensação de medicamentos 

 acompanhamento farmacoterapêutico 

 registro sistemático das atividades 



ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

A definição mais aceita é de Hepler e 
Strand (1990), na qual a Atenção 
Farmacêutica é tratada como a “parte da 
prática farmacêutica que permite a 
interação do farmacêutico com o 
paciente, objetivando o atendimento das 
suas necessidades relacionadas aos 
medicamentos”. (g.n.) 



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 

44, de 17 de agosto de 2009 – dispõem 

sobre as boas práticas farmacêuticas 

para o controle sanitário do 

funcionamento, da dispensação e 

comercialização de produtos e da 

prestação de serviços farmacêuticos em 

farmácias e drogarias 



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

RDC 44, de 17 de agosto de 2009 - 

estabelece que a atenção farmacêutica 

deve ter como objetivos a prevenção, 

detecção e resolução de problemas 

relacionados a medicamentos, promover o 

uso racional de medicamentos, a fim de 

melhorar a saúde e qualidade de vida dos 

usuários. (artigo 63) 



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

 A RDC 44/2009 autoriza a aferição de pressão arterial, 
temperatura corporal e glicemia capilar 

 

 Determina que o ambiente para a prestação de serviços que 
demandam atendimento individualizado deve garantir a 
privacidade e o conforto dos usuários, com dimensões, mobiliário 
e infraestrutura compatíveis com os serviços que serão prestados. 

 

 O Farmacêutico não pode indicar ou alterar o medicamento de 
prescrição médica em uso pelo paciente, mesmo se for verificada 
discrepância entre os valores de referência e os valores 
encontrados (na aferição no paciente).  

  

 

  



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 Resolução 574 – CFF que define, 

regulamenta e estabelece atribuições e 

competências do farmacêutico na 

dispensação e aplicação de vacinas em 

farmácias e drogarias 

 

 Resolução nº 585/2013, que 

regulamenta as atribuições clínicas do 

farmacêutico 

 

 Resolução nº 586/2013, que regula a 

prescrição farmacêutica no Brasil 



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

As Resoluções 585/2013 e 586/2013 têm 

como finalidade o uso racional do 

medicamento e a consolidação da Farmácia 

Clínica 



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  

 A Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014 dispõe sobre o exercício e a 

fiscalização das atividades farmacêuticas. Esta Lei é o marco fundamental 

na mudança do paradigma da atividade de Assistência Farmacêutica e 

reaproxima o Farmacêutico do paciente. 

 

 Esta Lei permite o acesso universal à saúde, um direito Constitucional. 

 

  



LEI 13.021/2014 
  

A Lei 13.021/14 permite ao Farmacêutico: 

 

 - Orientar ainda melhor a população e aconselhar o paciente 

para o uso racional dos medicamentos; 

 - Auxiliar na adesão ao tratamento proposto pelo médico; 

 - Minimizar erros de medicação 



LEI 13.021/2014 

  

 O artigo 2º define que a “assistência farmacêutica o conjunto de ações e de 

serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos 

públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso 

racional”. (g.n.) 

  

  



LEI 13.021/2014 

 

 

 O artigo 3º define a farmácia como “uma unidade de prestação de 

serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à 

saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se 

processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos 

magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, 

insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos”.  

 



 

 

LEI 13.021/2014 
 

 As obrigações  dos farmacêuticos estão previstas no artigo 13 da Lei 13.021/2014. 

São elas: 

  

 I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como 

o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das 

intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados 

na prática da farmacovigilância;  

 II - organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos das drogas, 

fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia;  

 III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou 

não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou 

privada;  

  



 IV - estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o seu uso 

racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica;  

 V - estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do 

paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas 

farmacoterapêuticas; e 

 VI - prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a 

relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e 

medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações 

medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.  

 

 

LEI 13.021/2014 



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

     Código Civil artigo 951 - O disposto nos 

artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no 

caso de indenização devida por aquele 

que, no exercício de atividade profissional, 

por negligência, imprudência ou imperícia, 

causar a morte do paciente, agravar-lhe o 

mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o 

trabalho. 

 

 

 



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

 Negligência: Deixar de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era 

esperada para a situação. Descuido, indiferença ou desatenção. 

 

 Imprudência: Pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não 

deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Na 

imprudência, ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. 

 

 Imperícia: Para que seja configurada a imperícia é necessário constatar a 

inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou 

ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão.  



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

• A responsabilidade civil é de natureza objetiva, 

independentemente de culpa. 



RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

• Responsabilidade penal - somente quando 

ocorre dolo. Nestes casos se aplica o artigo 

29 do Código Penal que trata da 

responsabilidade concorrente: 

•  “Quem, de qualquer modo, concorre para o 

crime incide nas penas a este cominadas, 

na medida de sua culpabilidade.” 



C. M. RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

OBRIGADO! 

Palestrante: Carlos Magno Rodrigues 


