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Nota técnica 003/2022 – Assistência Farmacêutica 

 

Institui Diretrizes para Implantação de Consultório Farmacêutico no Município de Iracemápolis. 

 

De acordo com a Resolução CFF n° 585/13 que regulamenta as atribuições clínicas do Farmacêutico, 

consultório farmacêutico é o lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares 

e cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica. Pode funcionar de modo autônomo 

ou como dependência de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades multiprofissionais de 

atenção à saúde, instituições de longa permanência e demais serviços de saúde, no âmbito público e 

privado; sendo assim 

 

Resolve:  

As atividades previstas de serem realizadas em consultório farmacêutico são aquelas descritas na Res CFF 

nº 585/13, como abaixo exemplificado:  

- Acompanhamento e avaliação da eficácia do tratamento farmacoterapêutico; 

- Participação no planejamento e avaliação da farmacoterapia;  

- Prevenção, identificação, avaliação e intervenção nos incidentes relacionados aos medicamentos;  

- Realização de intervenções e emissão de pareceres à equipe multidisciplinar, quando necessário;  

- Promoção de educação em saúde: transmissão de conhecimentos que promovam a saúde e o bem estar 

do paciente, da família e da comunidade; 

- Estabelecimento e condução de uma relação de cuidado centrada no paciente; 

- Elaboração do plano de cuidado farmacêutico do paciente;  

- Desenvolvimento de ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e 

de outros problemas de saúde; 

 

Observação importante:  
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• É obrigatória a implantação de registro das atividades de atendimento/acompanhamento dos pacientes 

atendidos no consultório, seguindo critérios da Res CFF 555/11 que regulamenta o registro, a guarda e o 

manuseio de informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos serviços de saúde. 

 

O consultório farmacêutico passa a entrar em vigor a partir desta data, com agendamento nas Unidades 

Básicas de Saúde; de forma espontânea (quando o profissional farmacêutico observar a necessidade de 

maior orientação no momento da dispensação) e/ou através de encaminhamento interno da equipe 

multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo ou demais profissionais da rede de saúde 

municipal) 

 

Após, à Assistência Farmacêutica para o que mais couber.  

 

 

Iracemápolis, 08 de agosto de 2022.  

 

 

Milene de G.  Serrati – CRF 24552 

Assistência Farmacêutica 
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