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1. PRIMEIRA PROPOSTA  
 

 

 Oriunda  do Conselho Regional de Farmácia do estado do Ceará 

(CRF/CE) 

 

 Regulamentava as atividades e competências do farmacêutico 

clínico como profissional liberal em consultório próprio, em 

estabelecimentos de saúde particulares ou em qualquer âmbito 

ainda não regulamentado 
 

 Enviada ao CFF em 18/08/2011 e apresentada pelo então 

Conselheiro Federal,  Dr. Marco Aurélio Schramm 
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1. PRIMEIRA PROPOSTA  

 

 Proposta de conceitos para: farmacêutico clínico, consultório 

farmacêutico particular/próprio, sala de atenção farmacêutica, 

orientação farmacoterapêutica e atendimento em farmácia 

clínica  
 

 Visa garantir ao farmacêutico clínico, como profissional 

autônomo, desvinculado da comercialização, controle e 

dispensação de medicamentos, todos os direitos legais de um 

profissional de saúde liberal 
 

 Concede ao farmacêutico clínico autonomia para emitir opinião 

e parecer formal/legal sobre sua posição em relação à 

farmacoterapia ou método diagnóstico aplicado ao paciente 

(Institucionaliza o parecer farmacêutico) 
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2. SEGUNDA PROPOSTA  
 

 Oriunda do Conselho Regional de Farmácia do estado de São 

Paulo (CRF/SP) 
 

 Regulamentava as atividades do farmacêutico na área de 

farmácia clínica e dava outras providências 
 

 Enviada ao CFF em 28/05/2012  e apresentada pelo 

Conselheiro Federal, Dr. Marcelo Polacow  
 

 Continha propostas de conceitos para: acompanhamento 

farmacoterapêutico, atenção farmacêutica, consulta 

farmacêutica, consultório farmacêutico, efeito colateral, evolução 

farmacêutica, farmacêutico clínico, farmácia clínica, intervenção 

farmacêutica, reconciliação medicamentosa, unidade 

multidisciplinar de assistência à saúde 
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 3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 

 

3.1. I OFICINA SOBRE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM   

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS. Brasília/DF, 19 a 20/06/2012  

 

 Objetivos:  

1) possibilitar a reflexão sobre as práticas profissionais do 

farmacêutico (serviços farmacêuticos) 

2) propor estratégias 

3) alinhar conceitos que irão subsidiar futuras ações do CFF 
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3.1. I OFICINA SOBRE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM   FARMÁCIAS 

COMUNITÁRIAS. Brasília/DF, 19 a 20/06/2012  



 

 Durante a elaboração do relatório da oficina, a equipe 

responsável teve a oportunidade de conhecer publicações 

importantes disponíveis na literatura sobre o tema em questão  

 

 Os relatores da oficina e os revisores do documento final foram 

convidados pelo presidente do CFF a integrar um grupo de 

consultores ad hoc  

 3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 
 

3.1. I OFICINA SOBRE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM   

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS. Brasília/DF, 19 a 20/06/2012  
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3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 

 

3.2. TERCEIRA  PROPOSTA  (proposta conjunta) 

 

 O Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar/CFF, a 

Assessoria Técnica/CFF  e o Grupo de Consultores ad hoc  

elaboraram uma proposta conjunta que regulamenta as 

atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras 

providências, a qual foi colocada em consulta pública, sob 

o nº 07/2013 
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3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 

 

3.3. CONSULTA PÚBLICA nº 07/2013: eventos estaduais 

(MG, MS, PR, RS, SC e ES) 

 

 Após a publicação da Consulta Pública nº 07/2013, o CFF 

apoiou a realização de eventos sobre o tema em diferentes 

estados da federação, com o objetivo de esclarecer 

dúvidas sobre a forma como a proposta foi elaborada, bem 

como de qualificar o debate para o encaminhamento de 

contribuições visando ao aprimoramento da proposta 

Esta publicação poderá ser utilizada desde que citada a fonte 



Minas Gerais Minas Gerais 

Paraná 

Mato Grosso do Sul 



3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 
 

3.3. ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA 

PÚBLICA  nº 07/2013 

   Período: 28/06/2013 a 24/07/2013                  

- Contribuições recebidas: 81  

70% 

11% 

15% 

4% 

Opinião  

Fortemente favorável  
Favorável  
Parcialmente Favorável  
Não se posicionaram  



75% 

3% 

5% 

7% 

1% 
5% 3% 1% 

Perfil dos que enviaram contribuições 

Farmacêutico 

Entidade de classe ou categoria profissional de saúde  

Associação ou entidade representativa do setor regulado  

Academia ou instituição de ensino e pesquisa  

Associação ou entidade de defesa e proteção do consumidor  

Estudantes de Farmácia  

Representante de mais de um segmento 

Outro  
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3.3. ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA 

PÚBLICA nº  07/2013 



3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 
 

3.3. ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA 

PÚBLICA nº  07/2013 



 

 Agosto/setembro:  avaliação das contribuições recebidas   

 

- Responsáveis: 

3.  GESTÃO CFF 2012 a 2013 
 

3.4. CONSOLIDAÇÃO DAS COTRIBUIÇÕES À CONSULTA 

PÚBLICA nº  07/2013 
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Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar/CFF, 

Assessoria Técnica/CFF e Grupo de 

Consultores ad hoc 



Comparação da Consulta Pública nº 07/2013 com a versão atual 

CONSULTA PÚBLICA nº 07/2013 VERSÃO ATUAL 

 Preâmbulo: final  Preâmbulo: no inicio e com algumas 

modificações 

 Considerandos: 30 itens  Considerandos:  30 itens 

Modificações: 

‒ 1 alteração do texto 

‒ 2 exclusões 

‒ 2 inclusões 

 Corpo da resolução 

‒ 2 capítulos e 3 seções 

‒ 55 artigos 

‒ 1 parágrafo único 

 Corpo da resolução  

‒ 2 capítulos e 3 seções 

‒ 55 artigos 

‒ 2 parágrafos únicos 

Glossário 

‒ 20 termos  

Glossário 

‒ 26 termos 
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3. GESTÃO CFF 2012 a 2013 

 

3.5. Resolução nº 585/CFF, de 25 de setembro de 2013 

 

  Aprovada na reunião Plenária ocorrida nos dias 29 e 30 

de agosto/2013, em Ponta Porã/MS 

 

  Debatida na reunião Plenária ocorrida nos dias 24 e 25 de 

setembro/2013, em Brasília/DF  

 

  Publicada no Diário Oficial da União, em 25/09/2013 
           (http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=186&data=25/09/2013) 
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