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A Prescrição é como uma jóia 

Arte para sempre! 
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Requisitos para a Prescrição de Medicamentos 

1. Amparo Ético, Legal e Moral 
 
2.   Conhecimentos básicos na área da saúde 

• Anatomohistofisiologia normal e patológica 
• Parasitologia e microbiologia 
• Bioquímica e biofísica 
• Farmacologia; Farmacovigilância 
• Interação medicamentosa e alimentar 
• Legislação de produtos no âmbito da Vigilância Sanitária 

 
3. Conhecimentos especializados na área da saúde 

• Propedêutica médica 
• Terapêutica Clínica 
• Doenças Infecciosas 
• Doenças Degenerativas 
• Doenças Psicossomáticas 
• Doenças Auto Imunes  
• Doenças metabólicas 
• Doenças Cardiovasculares 
 

 
 

 

• Doenças Neuropsiquiatricas 
• Doenças Dermatológicas 
• Doenças pulmonares 
• Doenças Otorrinolaringológicas  
• Doenças reumáticas e ortopédicas 
• Traumatismos 
• Doenças Oftalmológicas 
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Dificuldades da Prescrição de Medicamentos 

O diagnostico clinico e etiopatogenico e a respectiva prescrição 

medicamentosa evoluíram de tal maneira nestes últimos 60 anos que hoje 

nenhum profissional de saúde tem condições plenas de prescrever um 

medicamento para todas as doenças.  

 

A especialização, subespecialização e a micro especialização, é cada vez 

maior resultando em uma prescrição medicamentosa cada vez mais 

efetiva e segura.   

 

O especialista é um profissional que cada vez sabe mais de cada vez 

menos. Mas o resultado disto é a maior longevidade, menor morbidade, 

melhor qualidade de vida dos seres humanos. 
 
 

Não adianta PODER prescrever, o importante é SABER prescrever! 
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A PRESCRIÇÃO MÉDICA 
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PREÂMBULO 

 

III - Para o exercício da Medicina impõe-se a inscrição no Conselho Regional 

do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal. 

A PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Diretrizes do Código de Ética Médica (CFM Nº1931/2009) 
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A PRESCRIÇÃO MÉDICA 
Diretrizes do Código de Ética Médica (CFM Nº1931/2009) 

Capítulo I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

I - A Medicina  é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e 

será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 

II - O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser humano, em benefício da qual 

deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

V - Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor 

do progresso científico em benefício do paciente. 

XVII - As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no 

respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o 

interesse e o bem-estar do paciente. 

XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus 

atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com 

diligência, competência e prudência. 

XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames 

de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 

relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde 

que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 
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A PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Diretrizes do Código de Ética Médica (CFM Nº1931/2009) 

Capítulo III - RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

 

 

É vedado ao médico: 

 

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 

imprudência ou negligência. 

 

Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser 

presumida 
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A PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Diretrizes do Código de Ética Médica (CFM Nº1931/2009) 

Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS 
 

É vedado ao médico: 

 

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após 

esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de 

morte. 

 

Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua 

dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 

 

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre 

sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
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A PRESCRIÇÃO MÉDICA 
Diretrizes do Código de Ética Médica (CFM Nº1931/2009) 

Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 

 

 

É vedado ao médico: 

 

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso 

de iminente risco de morte. 

 

Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do 

paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada 

de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013. 

Dispõe sobre o exercício da Medicina. 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MENSAGEM Nº 287, DE 10 DE JULHO DE 2013 

Ouvidos, os Ministérios da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e a Secretaria-Geral da 

Presidência da República manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos: 
 

Inciso I do caput e § 2º do art. 4º 

 

“I - formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica;” 

 
“§ 2º Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésio-funcional, psicológico, nutricional e 

ambiental, e as avaliações comportamental e das capacidades mental, sensorial e perceptocognitiva.” 

Razões dos vetos 

 
“O texto inviabiliza a manutenção de ações preconizadas em protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no 

Sistema Único de Saúde e em rotinas e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da 

forma como foi redigido, o inciso I impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde 

que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a realização do 

diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não a médica. É o caso dos programas de 

prevenção e controle à malária, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. 

Assim, a sanção do texto poderia comprometer as políticas públicas da área de saúde, além de introduzir elevado 

risco de judicialização da matéria. 

 
O veto do inciso I implica também o veto do § 2º, sob pena de inverter completamente o seu sentido. Por tais 

motivos, o Poder Executivo apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica adotada, porém 

compatibilizando-a com as práticas do Sistema Único de Saúde e dos estabelecimentos privados.” 
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Projeto de lei nº 350 de 2014, que está tramitando no Congresso Nacional. De 
autoria da senadora Lucia Vânia (PSB-GO), o PL quer alterar a lei nº 12.842, de 
10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, modificando as 
atividades privativas de médicos. O projeto de lei acrescenta parágrafos aos 
artigos 4º e 5º da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, estabelecendo mais 
atividades que devem ser exclusivas dos médicos. 

O artigo 4º elenca as atividades privativas do médico. Caso o PL seja aprovado 
pelo Poder Legislativo, passarão a ser incluídos nesta relação os seguintes 
procedimentos: formulação do diagnóstico nosológico e 
respectiva  prescrição terapêutica; (.........) 

PL TENTA ANULAR VETOS à LEI 12842/13, a Lei do ato medico 
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A PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

Relação médico – paciente e a prescrição médica 
 

A realização do ato médico se completa com a prescrição médica. O 

seguimento dos princípios básicos do relacionamento médico-paciente 

transfere ao paciente segurança e, consequentemente, aderência à prescrição. 

Faz-se necessário, contudo, transparência na prescrição, com esclarecimentos 

e disponibilidade do profissional para possíveis reações adversas. Ressalta-se 

que a falta de conhecimento sobre os medicamentos coloca em risco a saúde 

do paciente e a credibilidade do profissional. 
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A PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 
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A PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os Medicamentos Isentos de 

Prescrição (MIPs) como substâncias aprovadas pelas autoridades sanitárias para tratar 

sintomas e males menores, disponíveis sem prescrição ou receita médica, desde que 

utilizados conforme as orientações disponíveis nas bulas e rotulagens. A ANVISA 

regulamentou estes medicamentos pela RDC 138/03.  

A Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013( publicada em setembro 2014), do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), com amparo na lei 13.021/14  e resolução 585,  do CFF altera o 

ato de prescrever como apenas uma recomendação de determinado medicamento ao 

paciente. Com a medida, os farmacêuticos podem realizar a prescrição de medicamentos 

(não tarjados e que não exijam prescrição médica), além de outros produtos, com 

finalidade terapêutica. Fazem parte da resolução os medicamentos industrializados e 

preparações magistrais (alopáticos ou dinamizados), plantas medicinais, drogas 

vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para prescrição do farmacêutico. 
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A PRESCRIÇAO FARMACEUTICA 

O profissional de saúde pode também prescrever medicamentos cuja dispensação exija 

prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e 

apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas 

técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da 

formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de 

saúde. Mas para o exercício da prescrição farmacêutica em casos de medicamentos que 

exijam prescrição médica, será exigido, pelos Conselhos Regionais de Farmácia (CRFs), 

o reconhecimento de título de especialista na área clínica, com comprovação de 

formação que inclua conhecimentos e habilidades em boas práticas de prescrição, 

fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e 

terapêutica. Para prescrição de medicamentos homeopáticos e manipulados, a 

exigência será o título de especialista em Homeopatia ou Antroposofia. 
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O artigo 3º da Resolução CFF nº 586/2013 define prescrição farmacêutica como 

o “ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e 

não farmacológicas, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do 

paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de 

doenças e de outros problemas de saúde.” Trata-se de uma das atribuições clínicas 

do farmacêutico, estabelecida no Capítulo I, art. 7º, inciso XXVI da Resolução CFF 

nº 585/2013. 

 

Esta definição estabelece uma compreensão ampliada do que é prescrição 

farmacêutica. 

A prescrição é vista como um ato que está inserido no contexto do cuidado do 

paciente e das atribuições clínicas do profissional, e que não se restringe à escolha 

e recomendação documentada de medicamentos, mas também de terapêuticas 

não farmacológicas e outras intervenções em saúde.  

Carta aberta CFF  setembro de 2013 

O QUE É A PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA? 
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Os farmacêuticos têm uma formação específica em matérias que permitem um 

conhecimento adequado sobre o medicamento, desde o seu desenvolvimento, 

indicação, mecanismos de ação, doses, características farmacocinéticas e condições 

seguras de uso. Além disso, face aos diferentes níveis de complexidade da 

prescrição farmacêutica e à constante evolução do arsenal terapêutico, é necessário 

desenvolver ações que aperfeiçoem a sua qualificação para prescrever.  

 

A regulamentação desta atribuição pelo CFF influenciou positivamente a inserção do 

conteúdo correspondente nos currículos de graduação de vários cursos de Farmácia 

do país, bem como a busca de aperfeiçoamento pelos farmacêuticos analistas 

clínicos que optaram por atuar nesta área. 

O FARMACÊUTICO TEM FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIAS PARA PRESCREVER 
MEDICAMENTOS? 

Carta aberta CFF  setembro de 2013 
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A possibilidade de ocorrência de conflito de interesses entre as atividades de 

prescrição e dispensação, ambas realizadas pelo mesmo farmacêutico, foi motivo de 

debate em todos os países que regulamentaram a prescrição farmacêutica. Cabe aqui 

destacar as considerações do Colégio de Farmacêuticos da província de Alberta 

(Canadá) sobre o assunto: “O ato de prescrever e dispensar medicamentos por 

farmacêuticos é semelhante ao de outros profissionais que prescrevem serviços e a 

seguir oferta-os. Exemplos incluem médicos, dentistas, veterinários, quiropráticos, 

fisioterapeutas, todos os que avaliam o paciente e recomendam os serviços 

necessários; então, se o paciente concorda, os serviços são fornecidos”.  

EXISTE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O FARMACÊUTICO PRESCREVER E 
COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS? 

Carta aberta CFF  setembro de 2013 
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Não. O ato de prescrever corresponde a uma atribuição clínica. 

Constitui uma prerrogativa, um direito ao exercício de uma 

atividade reconhecida no âmbito das competências do 

farmacêutico, não estando, portanto, correlacionado a uma 

obrigação profissional, mas ao resultado da liberdade de 

exercício profissional, respeitados os princípios legais e éticos 

da profissão.   

A PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA É UM ATO COMPULSÓRIO (OBRIGATÓRIO)?   

Carta aberta CFF  setembro de 2013 
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A ausência ou carência de assistência ocasiona, frequentemente, a tomada de decisões de 

tratamento, pela população, por conta própria, selecionando terapias que em muitos casos 

não são efetivas, seguras e, portanto, contraindicadas, implicando desfechos negativos na 

saúde e elevando os custos para os sistemas de saúde, o que pode favorecer o 

agravamento da condição clínica, gerar novos problemas de saúde e até mesmo retardar o 

diagnóstico precoce e o início de terapia efetiva e segura.   

 

Os estabelecimentos farmacêuticos, pela capilaridade de sua distribuição geográfica, 

e o farmacêutico, pela sua competência e disponibilidade, representam, muitas 

vezes, a primeira e única possibilidade de acesso das pessoas ao cuidado em saúde, 

especialmente para as famílias com piores condições socioeconômicas. 

 

Ao regulamentar a prescrição farmacêutica, o Conselho Federal de Farmácia 

possibilita ao farmacêutico cumprir sua missão perante a sociedade, qual seja a de 

proporcionar aos pacientes o máximo de benefício possível dos medicamentos que 

utilizam e o acesso a um serviço qualificado. 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA PARA OS PACIENTES E 
PARA A SOCIEDADE?    

Carta aberta CFF  setembro de 2013 
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A boa atuação clínica do farmacêutico, que inclui o ato de prescrever, relaciona-

se ao desenvolvimento de competências (colocar em prática conhecimentos e 

habilidades específicas em benefício do paciente), da existência de processos de 

trabalho bem delineados, ambiente propício para o desempenho das atividades, 

acesso à informação, gestão da prática, fiscalização sanitária e profissional 

como instrumento de identificação de falhas, proposição de soluções e de 

capacitação, assim como para coibir a má prática profissional. 

Carta aberta CFF  setembro de 2013 

COMO SERÁ GARANTIDA A QUALIDADE DA PRESCRIÇÃO 
FARMACÊUTICA?  
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O FARMACÊUTICO É UM PROFISSIONAL DA SAÚDE, CUMPRINDO-LHE EXECUTAR TODAS AS 

ATIVIDADES INERENTES AO ÂMBITO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DE MODO A 

CONTRIBUIR PARA A SALVAGUARDA DA SAÚDE E, AINDA, TODAS AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

DIRIGIDAS À COLETIVIDADE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Art. 7° - O farmacêutico deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos 

para aprimorar, de forma contínua, o desempenho de sua atividade profissional. 

Art. 14 - É proibido ao farmacêutico:  

II - exercer simultaneamente a Medicina;   

III - exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo CFF;   

IV - praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, que possa ser 

caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência; 

XL - aviar receitas com prescrições médicas ou de outras profissões, em desacordo com a 

técnica farmacêutica e a legislação vigentes; 

VI - manter relacionamento harmonioso com outros profissionais, limitando-se às suas 

atribuições, no sentido de garantir unidade de ação na realização das atividades a que se propõe 

em benefício individual e coletivo;   

 

DO CODIGO DE ETICA DO FARMACEUTICO 

RESOLUÇÃO  596/14 DO CFF ANEXO I 
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Art. 11 – É direito do farmacêutico 

II - interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a 

segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos;   

IX - ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independentemente da função 

que exerce ou cargo que ocupe; 

XI - decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem 

como fornecer as informações solicitadas pelo usuário;   

  

Art. 12 - O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho 

Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da 

profissão, deve: 

IV - respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e 

bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for 

considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria 

saúde e bem-estar;   

  

XV - basear suas relações com os demais profissionais, farmacêuticos ou não, na 

urbanidade, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um;    

 

DO CODIGO DE ETICA DO FARMACEUTICO 

RESOLUÇÃO  596/14 DO CFF ANEXO I 
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PRESCRIÇÃO MÉDICA E PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 

X 
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PRESCRIÇÃO AO PACIENTE 

Deveria ser e é assim: 
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Prescrição 
farmacêutica  

x  

prática ilegal da 
medicina 
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 25-07-2016 

Nota oficial Alerta à sociedade sobre o exercício ilegal da Medicina 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) respeita o exercício ético de todas 

as profissões que envolvem o atendimento integrado à Saúde e, ao mesmo tempo, reivindica a mesma 

deferência aos profissionais médicos. O trabalho multiprofissional deve ser enaltecido, mas 

entendendo a importância de cada área e de suas funções éticas e legais. Por isso, o Cremesp vem a 

público manifestar sua indignação com a prática de atos exclusivos do médico por profissionais de 

outras áreas da Saúde, que não possuem em sua grade curricular formação condizente para exercê-los. 

 

A Lei nº 12.842/2013 (conhecida como Ato Médico) estendeu a realização do diagnóstico nosológico e 

do tratamento de doenças para preservar os programas de saúde pública, o que vem gerando 

interpretações errôneas por alguns conselhos profissionais da área da Saúde. As legislações dessas 

profissões não preveem a execução desses procedimentos médicos, levando quem o efetiva ao 

exercício ilegal da Medicina. 

 

O Cremesp alerta, com preocupação, que conselhos profissionais da área estão editando resoluções sobre 

normatização para realização de consultas, tratamentos, solicitação de exames e procedimentos e, com isso, 

colocando em risco a saúde da população. Esses equívocos têm resultado em casos calamitosos, amplamente 

divulgados pela imprensa, e que decorrem de procedimentos realizados por profissionais não capacitados. E 

como se não bastasse, promovem cursos baseados em métodos não reconhecidos cientificamente e efetuam 

consultas em estabelecimentos comerciais com vendas casadas de produtos, o que fere a ética e a legalidade. 

Pela preservação das boas práticas em Saúde e, acima de tudo, a proteção da sociedade, o Cremesp repudia 

o desrespeito às atividades privativas do médico e está tomando as medidas cabíveis, inclusive legais. 
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 Brasília, 20 de julho de 2016. 

  

O Conselho Federal de Medicina (CFM) informa à classe médica que a enquete pública 
sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 350/2014, que altera a Lei do Ato Médico, está à 
disposição no site do Senado Federal há quase dois anos. Não obstante, só em recente 
manifestação de alguns interessados obteve significativa participação ou repercussão. 

 

Não se trata de movimento estimulado por quem apresentou o PLS 350/2014, mas de 
ações de terceiros, com motivações questionáveis. A Lei do Ato Médico, em 
interpretação coerente com o Princípio da Legalidade, reserva exclusivamente ao 
médico o diagnóstico e o tratamento das doenças. Portanto, é suficiente aos mais 
legítimos anseios da classe médica e da sociedade. 

 

No momento não é oportuno colocar em pauta legislativa qualquer revisão ou mudança na 
Lei do Ato Médico. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS MÉDICOS 
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Foi proferida sentença favorável aos farmacêuticos pelo Juiz Federal da 17ª Vara de 
Brasília/DF, João Carlos Mayer Soares, por julgar improcedente ação proposta pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM), que pretendia anular a Resolução do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) nº 586/2013, que autoriza o farmacêutico a prescrever os 
medicamentos isentos de prescrição (MIPs). 

Como o parecer do Juiz, a prescrição farmacêutica continua em vigor. 

A decisão judicial reconheceu e acatou o argumento apresentado pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) por considerar inadequada e manejada pelo CFM, que 
pretendia classificar a prescrição de farmacêuticos como inconstitucional. 

A Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 586/2013 foi estabelecida com o 
objetivo de oferecer ao paciente a oportunidade de receber orientações sobre 
problemas simples de saúde através do profissional habilitado, com fundamentação 
técnica e preliminares. As indicações sobre a forma de uso dos medicamentos 
isentos de prescrição (MIPs), para o tratamento de patologias que não exigem um 
diagnóstico prévio, são realizadas por escrito, o que aumenta a segurança aos 
pacientes, contribui para a diminuição da automedicação e incentiva o uso racional 
de medicamentos. 

Justiça nega procedência à ação proposta pelo Conselho de Medicina 
contra Prescrição Farmacêutica 

Fonte: http://www.farmaceuticas.com.br/justica-mantem-a-prescricao-farmaceutica/ 
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MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO - MIPs 

São isentos de prescrição, mas não isentos de orientação, 

nem deixam de gerar riscos à saúde dos seus usuários 
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Resolução – RDC nº 138, de 29 de maio de 2003 

Art. 1º Todos os medicamentos cujos grupos terapêuticos e indicações 

terapêuticas estão descritos no Anexo: Lista de Grupos e Indicações 

Terapêuticas Especificadas (GITE), respeitadas as restrições textuais e 

de outras normas legais e regulamentares pertinentes, são de venda 

sem prescrição médica, a exceção daqueles administrados por via 

parenteral que são de venda sob prescrição médica.  

 

Art. 3º As associações medicamentosas, ou duas ou mais 

apresentações em uma mesma embalagem para uso concomitante ou 

sequencial, cujo grupo terapêutico e indicação terapêutica de pelo 

menos um de seus princípios ativos não se encontrar especificada no 

GITE, são de venda sob prescrição médica.   
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GRUPOS E INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICADAS (GITE) 
 

Grupos Terapêuticos           Indicações Terapêuticas         Observações 

Antiacneicos tópicos e 

adstringentes 
Acne, acne vulgar, rosácea, espinhas Restrição: Retinóides 

Antiácidos, Antieméticos, 

Eupépticos, 

Enzimas digestivas 

Acidez estomacal. azia, desconforto estomacal, dor de 

estômago, Dispepsia enjoo, náusea, vômito, epigastralgia, 

má digestão, queimação, pirose, esofagite, péptica, 

distensão abdominal, cinetose, hérnia de hiato 

Inibidor da Bomba de Proton 

Antibacterianos tópicos Infecções bacterianas da pele 
Permitidos: bacitracina e 

neomicina 

Antidiarreicos Diarreia, disenteria 
Restrições:Loperamida infantil, 

Opiáceos 

Antiespasmódicos 

Cólica, cólica menstrual, dismenorreia, desconforto pré-

menstrual, cólica  

biliar/renal/intestinal 

Restrição: Mebeverina 

Anti-histamínicos 

Alergia, coceira, prurido, coriza, rinite alérgica, 

urticária, picada de inseto, ardência, ardor, conjuntivite 

alérgica, prurido senil, prurido nasal, prurido ocular 

alérgico, febre do feno, dermatite atópica, eczemas 

Restrições: Adrenérgicos, 

Corticoides (exceto hidrocortisona 

de uso tópico) 
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GRUPOS E INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICADAS (GITE) 
 

Grupos Terapêuticos           Indicações Terapêuticas         Observações 

    Antissépticos oculares   

Restrições: Adrenérgicos 

(exceto nafazolina 

com concentração < 0,1%), 

Corticóides 

      Anti-inflamatórios 

Lombalgia, mialgia, torcicolo, dor articular, artralgia, 

Inflamação da garganta, dor muscular, dor na perna, 

dor varicosa, contusão, hematomas, 

entorses, tendinites, cotovelo de tenista, lumbago, 

dor pós-traumática, dor ciática, bursite, distensões, 

flebites superficiais, inflamações varicosas, quadros 

dolorosos da coluna vertebral, lesões leves oriundas da 

prática esportiva 

 Permitidos: Naproxeno, 

 ibuprofeno, cetoprofeno. Tópicos     

não esteroidais 

 Antifúngicos, Antimicóticos 

Micoses de pele, frieira, micoses de unha, pano  

Branco, infecções fúngicas das unhas, onicomicoses, 

dermatomicoses, pitiríase versicolor, tínea das mãos, 

tínea dos pés, pé de atleta, tínea do corpo, micose de 

praia, tínea da virilha, candidíase cutânea, monilíase 

cutânea, dermatite seborreica, dermatomicoses 

superficiais, vulvovaginites, dermatite perianal, 

balanopostite, candidíase vaginal, candidíase oral 

 Permitidos: Tópicos 
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GRUPOS E INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS ESPECIFICADAS (GITE) 
 

Grupos Terapêuticos           Indicações Terapêuticas         Observações 

    

   Anti-hemorroidários 

  

Sintomas de hemorroidas  Permitidos: Tópicos 

  Antiparasitários orais, 

  Anti-helmínticos 
Verminoses  Permitidos: Mebendazol, Levamizol. 

  Antitabágicos 

Alívio dos sintomas decorrente do 

abandono do hábito de fumar, alívio dos 

sintomas da síndrome de abstinência 

 Restrição: Bupropiona 
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1. Confere as receitas, fazendo checagens de dosagens, por exemplo 

2. Em caso de receitas de controle especial, pede dados do paciente 

3. Dá orientações quanto ao uso dos remédios 

4. Pode sugerir a troca do remédio de referência por um genérico 

5. Não pode prescrever receitas 

Antes da Mudança 

Fonte: http://www.visaitumbiara.com/2013/09/farmaceutico-podera-prescrever-remedios.html 

http://1.bp.blogspot.com/-X6jYKvDCUfc/Uj8vxiz5rfI/AAAAAAAACKw/E9Q_TcSAz9I/s1600/PRESCRI%C3%87%C3%83O-FARMAC%C3%8AUTICA-1.jpg
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Pós Mudança 

Fonte: http://www.visaitumbiara.com/2013/09/farmaceutico-podera-prescrever-remedios.html 

http://3.bp.blogspot.com/-8I5bDXJob6A/Uj8v8GrXO_I/AAAAAAAACK4/WJPQbM880j8/s1600/PRESCRI%C3%87%C3%83O-FARMAC%C3%8AUTICA-2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3jGRHIwuB84/Uj8wFcwWEhI/AAAAAAAACLA/cHu629Q4XMo/s1600/PRESCRI%C3%87%C3%83O-FARMAC%C3%8AUTICA-3.jpg
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Para prescrição farmacêutica de medicamentos com faixa vermelha (dispensação 

exige a prescrição médica) o farmacêutico prescritor deverá: 

a) possuir título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área 

clínica, com comprovação de formação que inclua conhecimentos e habilidades em 

boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, 

farmacologia clínica e terapêutica;  

b) Ter o diagnóstico prévio;  

c) Seguir programas, protocolos, diretrizes clínicas ou normas técnicas, aprovados 

para uso no âmbito das instituições de saúde ou formalização de acordos de 

colaboração com outros prescritores, como médicos e odontólogos;  

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM VENDA SOB 

PRESCRIÇÃO MEDICA 
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Encaminhamento a outro Profissional da Saúde 
 

Quando o farmacêutico decide como conduta encaminhar o paciente a outro profissional da saúde, 
ele precisa garantir que, tanto o usuário, quanto o profissional compreendam o motivo da 
recomendação feita pelo farmacêutico. 

Este procedimento tem como objetivo a compreensão do outro profissional a respeito do raciocínio 
clínico utilizado pelo farmacêutico, assim como, da conduta selecionada. O documento formaliza a 
comunicação com outros profissionais. 

Modelo de Encaminhamento disponíveis: 
Modelo de ENCAMINHAMENTO (Em branco) 
Modelo de ENCAMINHAMENTO (Com indicações de preenchimento)  
 
 
 
 
Referências 
Fonte das informações: CFF 
Autor: Comunicação 
Resoluções nº 585 e 586/2013 
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Modelo de Encaminhamento  
Modelo de ENCAMINHAMENTO (Com indicações de preenchimento)  
 
 
 
 



Dr Dagoberto Brandão 

PHC Pharma Consulting 

Prescrição Médica X Prescrição Farmacêuticas  

 
 

ASSIMETRIAS 
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Prescrição Farmacêuticas X Prescrição Médica 
Assimetrias 

Fisiopatologia  
sintomas / sinais 

Diagnósticos / terapêutica 

Propedêutica ou  
Semiologia 

Diagnóstico -> Terapêutica 

Autorização para  
dispensar 

 
 

Cursos de Terapêutica 
Clínica 

Modalidade: Medicamento 
 
 

• Terapêutica clinica 
medicamentosa 

• Abrangência dos 
Códigos de Éticas e 

Normas legais e 
Infralegais 

• Responsabilidade Civil 
 
 

+ + 

+ 
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http://www.farmaceuticas.com.br/wp-content/uploads/2016/04/receita-do-farmaceutico-2.jpg
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Prescrição Médica X Prescrição Farmacêuticas  

 
 

Tipos de Medicamentos 
 

Medicamentos Isentos 
de Prescrição Médica 
(MIP)  RDC nº 138/03 

Medicamentos de 
qualquer categoria  
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Convergências da Prescrição 
Farmacêutica com a Prescrição Médica 
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Prescrição Farmacêutica - Convergências 

“ Se o médico receitar a pessoa pode usar ” ... com a devida orientação e 

suporte do farmacêutico. 

 

1. Interações medicamento – medicamento / medicamento – alimento 

2. Uso abusivo / equivocado 

3. Cuidados de conservação 

4. Reações adversas aos medicamentos 

5. Uso correto – forma galênica, dose unitária e diária, indicação, 

hipersensibilidade conhecida e afins. 
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Prescrição Farmacêutica - Convergências 

Motivos Básicos para o necessário suporte farmacêutico 
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Prescrição Farmacêutica x Prescrição Médica - Convergências 
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Prescrição Farmacêutica x Prescrição Médica - Convergências 
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Prescrição Farmacêutica x Prescrição Médica - Convergências 
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Atuação do Farmacêutico Clínico em Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto: Uma Revisão da Literatura  

Raquel Pilau1 Vanessa Hegele1 Isabela Heineck2 1. Grupo Hospitalar Conceição (Ghc) 2. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre a atuação do farmacêutico clínico em Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) adulto, em relação às intervenções realizadas.  

Método: Foi realizada uma busca sensibilizada com os termos: clinical pharmacist, critical care e 

drug therapy, nas bases de dados Medline e Embase, limitando em 10 anos e com os idiomas 

português, espanhol e inglês. Na base de dados Lilacs, foram utilizadas os termos: terapia intensiva 

e serviço de farmácia hospitalar, sem aplicação de limites. Complementarmente, foram examinadas 

as listas de referências dos artigos encontrados para identificar referências adicionais não 

encontradas nas bases. 

Resultados: Os estudos mostraram diversas intervenções farmacêuticas no sentido de otimizar a 

terapia medicamentosa, visando melhores resultados clínicos, segurança, efetividade e economia. 

As recomendações tiveram uma alta taxa de aceitação pelas equipes médicas (71–98,4%).  

Conclusões: A elevada incidência de intervenções realizadas acompanhada de alta taxa de aceitação 

confirma a importância da atuação do farmacêutico no auxílio ao cuidado do paciente crítico.  

Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São Paulo v.5 n.1 19-24 jan./mar. 2014 
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“O paciente será mais bem servido quando os 

farmacêuticos e médicos colaborarem entre si, 

reconhecendo e respeitando os papeis de cada um, 

para garantir que os medicamentos sejam usados de 

forma segura e adequada, para alcançar o melhor 

resultado para a saúde do paciente” 

 

Associação Médica Mundial, 1999 

Declaração de Tel Aviv 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DIVISIBILIDADE NO PESO MÉDIO E NA UNIFORMIDADE 

DE DOSE UNITÁRIA EM COMPRIMIDOS CONTENDO 25 MG DE ESPIRONOLACTONA    

RESUMO Comprimidos contendo 25 mg de espironolactona foram 

adquiridos do mercado e submetidos, íntegros, aos ensaios de peso 

médio, dureza, friabilidade, teor e uniformidade de dose, conforme 

requerimentos farmacopeicos. Em seguida os comprimidos foram 

partidos com o auxílio do cortador e as metades foram submetidas aos 

testes de peso médio e uniformidade de dose. Os resultados obtidos 

sugerem que a prática de divisão leva à inexatidão de doses e não deve 

ser incentivada. Informações acerca da indivisibilidade são 

especialmente importantes nas bulas de comprimidos de liberação 

modificada, de comprimidos sem sulcos e para as unidades posológicas 

que contém fármacos com baixo índice terapêutico.  

Costa, D. S.; Villanova, J. C. O.                                                             

Rev. Bras. Farm. 96 (1): 1070 – 1086, 2015 
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O PACIENTE E AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS E FARMACÊUTICAS. 
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CONCLUSÕES 
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INICIATIVAS PARA A CAPACITAÇÃO DO 
PROFISSIONAL FARMACÊUTICO CLÍNICO 
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Comissão de Farmácia Clínica 
                                               

Farmácia Clínica: mais do que um conceito, uma prática essencial 
  
Farmácia Clínica é uma área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de 
medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a 
otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças. O 
Farmacêutico Clínico está apto a identificar sinais e sintomas, implementar, monitorar 
a terapia medicamentosa e orientar o paciente, atuando em conjunto com outros 
profissionais de saúde visando a efetividade do tratamento. Exige um amplo 
conhecimento em práticas terapêuticas, aliado a capacidade de julgamento e tomada 
de decisão. 
A Comissão Assessora de Farmácia Clínica tem por objetivos desenvolver discussões 
sobre a prática clínica, o aperfeiçoamento técnico e a proposição de normas e 
procedimentos. 
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FARMÁCIA NÃO É UM SIMPLES COMÉRCIO 
PROJETO: FARMÁCIA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

FASCÍCULO II  2010. MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO 

1. Medicamentos isentos de prescrição 
1.1 Introdução ............................................................................................7 
1.2 Objetivos ..............................................................................................7 
1.3 Assistência farmacêutica ......................................................................8 
1.4 Legislação .............................................................................................8 
1.5 Referências bibliográficas ...................................................................15 
2. Manuais para dispensação  de medicamentos isentos  de prescrição 
2.1 Introdução ..........................................................................................18 
2.2 Cefaleia ...............................................................................................18 
2.3 Diarreia ...............................................................................................32 
2.4 Dor ......................................................................................................40 
2.5 Febre ...................................................................................................52 
2.6 Gripe ...................................................................................................60 
2.7 Micose ................................................................................................66 
2.8 Resfriado .............................................................................................75 
2.9 Rinite alérgica ......................................................................................82 
2.10 Tosse ..................................................................................................90 
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Acima dos dispositivos éticos, normas legais e 
infra legais existe um princípio milenar 
relacionado ao tratamento de uma pessoa 
enferma. 
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Hipócrates (460 a.C. - 377 a.C.) foi um médico 
grego, considerado o pai da medicina ocidental. 

Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Higeia e Panacea, e tomo por testemunhas todos os 

deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se 

segue: Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca 

para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem 

um conselho que induza a perda. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Não 

praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos 

que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de 

todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo, longe dos prazeres do amor, com as 

mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Àquilo que no exercício ou fora do 

exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso 

divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que 

me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os 

homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. 

 

Deste Pensamento de mais de dois mil anos nasceu um PRINCIPIO que deve ser rigorosamente 

cumprido e obedecido  por todos os profissionais de saúde. 
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“Primum  non nocere” 
 

Corpus Hippocraticus: Permitir que o corpo 
exerça seu miraculoso poder de cura. 

 
Hipócrates 460 – 377 a.C 
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Muito Obrigado pela 
Atenção!!! 

 
dagoberto@phcbrasil.com.br  

 
 (011) 3673-3763 / 98595-5555 

 


