
Dr.  Pedro Eduardo Menegasso 
Presidente do CRF-SP 



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. 
 

(Preâmbulo do Código de Ética Farmacêutica – Res. CFF nº 596/2014) 



Redefinição da prática farmacêutica a partir das 
necessidades dos pacientes, família, cuidadores e 

sociedade  

Oportunidade para o farmacêutico exercer suas 
atribuições clínicas 

Farmacêutico 

atua no cuidado direto ao paciente 

promove o uso racional de medicamentos 
e de outras tecnologias em saúde 

NOVO CONTEXTO DE PRÁTICA 



Vendedor Profissional de saúde 

Venda e entrega dos produtos  

Modelo tradicional de entrega de 
medicamentos centrado no 

produto 

Pacientes não tem tempo ou não 
estão interessados em conversar 

com vendedores, pois não confiam 
em suas sugestões e, de modo 
geral, são cientes dos enormes 
conflitos de interesse presentes 

Atendimento clínico profissional 

Processo clínico de dispensação ou 
voltados a situações ou pacientes 

específicos 

Pacientes precisam conversar com 
profissionais da saúde sobre seus 

problemas, pois confiam no 
embasamento técnico e científico 

de seus conselhos  

Fonte: CORRER, C. J.; OTUKI, M. F. A Prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

PERCEPÇÃO DOS PACIENTES E 
CONSEQUÊNCIAS 



Ao assumir responsabilidade pelo 
cuidado do paciente e direcionar 

suas ações para o estabelecimento 
de uma relação terapêutica de 

respeito e confiança, o 
farmacêutico reafirma o seu papel 
na equipe de saúde e revela o seu 

valor social.  

Fonte: ANGONESI, D.; SEVALHO, G. Atenção Farmacêutica: fundamentação conceitual e crítica para um modelo brasileiro. 
Ciência & Saúde Coletiva, 15 (Supl. 3): 3603-3614, 2010. 



Adaptado de: OPAS, 2002. 

conhecimentos 
atitudes 

habilidades 

Para uma atuação clínica, é essencial que o 
farmacêutico possua 

que lhe permitam integrar-se à equipe de saúde e 
interagir com mais qualidade com o paciente e a 

comunidade. 



Eu posso? Eu posso? 

Eu devo? 

Eu quero? 

Todos os farmacêuticos estão autorizados a 
atuar clinicamente e a prescrever 



Interesses 
comerciais dos 

estabelecimentos 

Atividades clínicas 
e prescrição 
farmacêutica 

CONFLITO DE INTERESSES? 



Administrativa 
(Ética) 

     Penal   Civil 

RESPONSABILIDADES 
Decorre de ato contrário à 

legislação sanitária ou 
profissional e que 

infringe, desta forma, o 
Código de Ética 
Farmacêutica 



Como as atribuições clínicas do farmacêutico e 
a prescrição farmacêutica estão 
regulamentadas pelas Res. CFF nº 585 e 
586/2013, qualquer descumprimento ao 
regulamentado nestas resoluções pode ser 
caracterizado como infração ética. 

O farmacêutico deve cumprir as disposições legais e 
regulamentares que regem a prática profissional no país, 
sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas 
regidas pelo Código de Ética Farmacêutica.  

(Art. 10 do Anexo I da Res. CFF nº 596/2014) 



Condutas que poderão caracterizar 
infrações éticas e disciplinares 

CONDUTAS 
TIPIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

DA INFRAÇÃO 

GRAVE 

Art. 14, inciso III  

Atuação que extrapola o âmbito profissional do 
farmacêutico, como por exemplo, solicitar 

exames laboratoriais visando diagnóstico clínico 

Propagandas antiéticas da atividade clínica 
MEDIANA 

Art. 16, inciso III  

Violação do sigilo das informações referentes ao 
paciente 

Atuação em estabelecimento não regular 

Impedir ao paciente que decida sobre seu 
tratamento 

GRAVE 

Art. 12, inciso VI  

MEDIANA 

Art. 14, inciso XVI  

LEVE 

Art. 12, inciso IV  



Dependendo do fato determinante da infração ética, 
o farmacêutico pode responder também nas esferas 

civil e criminal. 

Consequência 
Condenação a 

uma penalidade 
ética 

O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda 
que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar 

no exercício da profissão.  
(Art. 4º do Anexo I da Res. CFF nº 596/2014) 



Primeira vez 

Advertência sem 
publicidade 

Segunda vez  

Advertência por escrito, 
sem publicidade, com o 

emprego da palavra 
“censura” 

Terceira falta e outras 
subsequentes 

Multa no valor de 1 a 3 
salários mínimos 

regionais, que serão 
elevados ao dobro no 
caso de reincidência 

Infrações éticas e disciplinares leves 
PENAS 

Multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, que será elevada ao dobro, 
ou aplicada a pena de suspensão, no caso de reincidência  

Infrações éticas e disciplinares medianas 

 

Primeira vez 

Suspensão de 3 meses  

 

Segunda vez  

Suspensão de 6 meses  

 
 

Terceira falta e outras 
subsequentes  

Suspensão de 12 meses  

Infrações éticas e disciplinares graves 



Imposta aos que tiverem perdido algum dos requisitos dos 
art. 15 e 16 da Lei nº 3.820/60 para fazer parte do CRF, 
inclusive aos que, por faltas graves, já tenham sido 3 vezes 
condenados definitivamente à pena de suspensão, ainda 
que em CRFs diversos. 

(Art. 12 do Anexo III da Res. CFF nº 596/2014) 

Punições são aplicadas de forma cumulativa e sequencial 

Diversas condutas praticadas pelo profissional, oriundas 
do mesmo fato ou processo ético-disciplinar 



Adaptado de:. Caderno nº 08 – Ética e Cultura Profissional. Paraná: CREA-PR, 2010. 

O código de ética é um manual de 
conduta, cabendo ao profissional ser o 

seu próprio juiz.  
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