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tem a oferecer à tem a oferecer à 
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tem a oferecer à tem a oferecer à 
sociedade?sociedade?



INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

NÃO NÃO SÃO ESTÁTICASSÃO ESTÁTICAS

• Necessidades da população

• Práticas profissionais • Práticas profissionais 

• Legislação

• Formação



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 



-1º Encontro Nacional de Avaliação do Ensino

Farmacêutico. Anápolis/GO, de 08 a 10/10/91

-Encontro Regional de Avaliação do Ensino Farmacêutico

da Região Sudeste. Campinas/SP, de 20 a 22/08/92

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

da Região Sudeste. Campinas/SP, de 20 a 22/08/92

-Encontro Regional de Avaliação do Ensino Farmacêutico

da Região Sul. Florianópolis/SC, de 27 a 29/08/92



-Encontro Regional de Avaliação do Ensino Farmacêutico

das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São Luís/MA,

de 03 a 05/09/92

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Encontro Nacional de Reforma Curricular. Luziânia/GO, de

12 a 15/12/93



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Convênio CFF/MEC – Elaborar estudos para reestruturação do

currículo mínimo do curso de graduação de Farmácia - 1996

� Comissões responsáveis pela elaboração:

• Comissão de especialistas de ensino de Farmácia/MEC

• Comissão de ensino/CFF

• Comissão assessora• Comissão assessora

�Elaboração/publicação do documento “Diretrizes Gerais para

Educação Farmacêutica no Brasil”, encaminhado ao MEC, em

setembro/1997 - Proposta de separação do curso de Farmácia

em 3 carreiras



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Curso de Farmacodinâmica (80 horas/aula). Niterói/RJ, de

14 a 26/09/92

-Curso de Farmacocinética (80 horas/aula). Vitória/ES, de

16 a 27/11/92

-Curso de Aperfeiçoamento: Exercício profissional diante

dos desafios da farmácia comunitária – 2005 a 2010

-Curso de Especialização: Assistência Farmacêutica na

farmácia comunitária – 2010 a 2012



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Diagnóstico e Diretrizes do Ensino Farmacêutico no

Brasil – 1991

-Os desafios da educação farmacêutica no Brasil – 2008

-Modelo referencial de ensino para uma formação

farmacêutica com qualidade – 2008



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-I Conferência Nacional de Educação Farmacêutica – 2000

-Fórum Nacional de Avaliação das Diretrizes Curriculares

para os Cursos de Farmácia – 2001

� Proposta de modelo de formação generalista� Proposta de modelo de formação generalista

-Seis conferências nacionais de educação farmacêutica –

2001 a 2011



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-VIII Conferência Nacional de Educação Farmacêutica -

Brasília, junho/2013, durante o Congresso da Conferência

Ibero-Americana de Faculdades de Farmácia (COIFFA)

- Oito encontros nacionais de coordenadores de cursos de

Farmácia



-Termo de colaboração MEC/CFF - criação da Comissão

Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF)
� Assinatura: 28/08/2009

�Renovação: 28/08/2011

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Divulgação de experiências exitosas de farmacêuticos



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Criação do Prêmio Jaime Torres – 2002

-Divulgação, desenvolvimento e disponibilização de

softwares



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos

(Cebrim)/CFF

�Banco de dados com perguntas e respostas para

profissionais (informação passiva) – ± 10.000

�Participação em comissões interinstitucionais

�Rebracim�Rebracim

�Red CIMLAC

�Centro colaborador da OPAS/OMS – projeto

�Boletim Farmacoterapêutica

�British Nacional Formulary (BNF)



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Portal Saúde Baseado em Evidências - Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

� Acordo de cooperação técnica - Secretaria de Gestão� Acordo de cooperação técnica - Secretaria de Gestão

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)/MS/CFF,

firmado em 29/05/2012, durante o lançamento

�Ampliação de acesso gratuito às publicações científicas

( ↑ 21.000 títulos)



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

-Revista Pharmacia Brasileira

�Principal fonte de divulgação

�Infarma – processo de indexação

�Boletim Farmacoterapêutica – novo formato�Boletim Farmacoterapêutica – novo formato

• Artigos

• O que há de novo?

• Alertas de Farmacovigilância

• Dia-a-dia

• Novas publicações



Por onde começar ?Por onde começar ?



-Farmácias e drogarias

� Representam 85,5% dos postos de trabalho para os

farmacêuticos

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

Fonte: CFF, setembro 2012 

farmacêuticos

�Promoção de evento para debater as práticas

farmacêuticas nesses estabelecimentos

�Como batizá-lo?



A falta de uniformidade da A falta de uniformidade da 
linguagem utilizada linguagem utilizada 

COMO PROBLEMA MUNDIALCOMO PROBLEMA MUNDIAL

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

COMO PROBLEMA MUNDIALCOMO PROBLEMA MUNDIAL

“decorrente de traduções inapropriadas ou 

adaptações de termos de língua estrangeira, 

geralmente da língua inglesa. “             
Otero e Dominguez-Gil (2000)



• Cuidados farmacêuticos

• Serviços farmacêuticos clínicos

• Serviços clínicos

• Assistência farmacêutica

• Ações técnico-assistenciais

• Atenção farmacêutica

• Cuidados clínicos

• Serviços assistenciais

• Gestão clínica do medicamento



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 
I OFICINA SOBRE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM FARMÁCIAS
COMUNITÁRIAS - Junho/2012

-Participantes - academia, sociedades, associações, outras

entidades

- Objetivos- Objetivos
1 - Refletir sobre o modelo ideal de farmácia comunitária

(privada/pública) para o país

2 - Refletir sobre quais serviços podem ser realizados para

atender às necessidades de saúde da população

3 - Propor estratégias



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 
Desenvolvimento

1 - Contextualização sobre o momento político,

educacional, social e técnico no qual a Farmácia e

os serviços farmacêuticos estão inseridosos serviços farmacêuticos estão inseridos
2 - Discussão em grupos de trabalho para atingir

objetivos
3 - Plenária para consolidação dos trabalhos e

deliberações



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

Consolidação das propostas
� Reuniões com relatores e facilitadores (junho e

setembro/2012)

Elaboração de minuta de documentoElaboração de minuta de documento

Encaminhamento para consolidação pelos
participantes



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

Estrutura do documento
�Descrição do passo-a-passo da oficina

�Arcabouço conceitual para os serviços farmacêuticos

•Necessidades de saúde e serviços farmacêuticos•Necessidades de saúde e serviços farmacêuticos

�Estratégias para implantação desses serviços



AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 
Necessidades de saúde

Foco do 
serviço

Serviços farmacêuticos

Manter a saúde, minimizar o risco de

adoecimento

Indivíduo

Família

Comunidade

• Rastreamento 

• Educação em saúde

• Dispensação
Obter diagnóstico oportuno, correto

e precoce

Indivíduo

Família

(CFF, 2012 - in prelo)

• Dispensação

• Revisão da farmacoterapia

• Seguimento farmacoterapêutico

• Prescrição farmacêutica

e precoce
Família

Comunidade

Recuperar a saúde, manter a doença

sob controle, obter a cura da doença
Indivíduo

Desenvolver autonomia para a

prevenção e o manejo de doenças
Indivíduo



OUTROSOUTROS SERVIÇOSSERVIÇOS

• Administração de medicamentos

• Aferição/monitorização de parâmetros clínicos

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

• Aferição/monitorização de parâmetros clínicos
(objetivos e subjetivos)

• Pequenos curativos 

• Perfuração de lóbulo auricular
(CFF, 2012 - in prelo)



OUTROS MARCOS OUTROS MARCOS 
REFERENCIAISREFERENCIAISREFERENCIAISREFERENCIAIS





Trabalho conjunto da FIP e OMS, desdeTrabalho conjunto da FIP e OMS, desde

1986, para definir, renovar e promover o

papel do farmacêutico nos sistemas de

saúde (FIP, 2011)



Orientar as organizações farmacêuticas

sobre o desenvolvimento de diretrizes

MISSÃO DA FIP E DA OMSMISSÃO DA FIP E DA OMS

sobre o desenvolvimento de diretrizes

nacionais referentes às boas práticas

em farmácia (FIP, 2011)



DIRETRIZES  DIRETRIZES  -- OBJETIVOOBJETIVO

Oferecer uma descrição da maneira

pela qual os farmacêuticos podem

melhorar o acesso à atenção em saúde,melhorar o acesso à atenção em saúde,

a promoção da saúde e o uso dos

medicamentos em beneficio dos

pacientes (FIP, 2011)







PORTARIA nº 253, de 27 de março de 2012 
Ministério da Saúde/ SAS

Art. 1º Designar os membros para comporem o Grupo Técnico de

Trabalho constituído pela Portaria Conjunta SAS/SCTIE-MS nº 01,

de 12 de março de 2012, com a finalidade de propor diretrizes e

AÇÕES DO CFF AÇÕES DO CFF 

de 12 de março de 2012, com a finalidade de propor diretrizes e
estratégias para a qualificação da Assistência Farmacêutica no
Sistema Único de Saúde, com foco no serviço farmacêutico nas
redes assistenciais prioritárias do Ministério da Saúde.

Representantes oficiais do CFF: Valmir de Santi e Wilson Hiroshi



Muito obrigado!
(61) 2106.6530

palhano@cff.org.br

joseliafrade@cff.org.br


