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ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO 

A função essencial do farmacêutico é prestar serviços de caráter clínico-assistencial 
ao paciente e estes serviços devem ser fundamentados nas necessidades de saúde 
do paciente e no respeito à ética e na responsabilidade profissional.  

A farmácia clínica compreende atividades voltadas para maximizar a terapia e 
minimizar riscos de erros, eventos adversos e os custos, contribuindo assim com o 
uso seguro e coerente de medicamentos. 

• Prescrever medicamentos para tratamento de 
transtornos menores. 

• Solicitar exames para o monitoramento dos 
parâmetros sanguíneos e os efeitos dos 
medicamentos. 

• Participar e promover discussões de casos clínicos 

• Participar do planejamento e da avaliação da 
farmacoterapias. 

• Acessar e conhecer o histórico do prontuário do 
paciente. 

• Realizar e registrar suas intervenções e emitir 
parecer técnico. 

• Orientar a equipe de saúde quando ao uso e efeitos 
dos medicamentos utilizados pelo paciente. 

• Avaliar e intervir quando identificar problemas 
relacionados ao medicamento. 

• Realizar a conciliação medicamentosa no momento 
da admissão, transferência e alta entre os serviços e 
níveis de atenção à saúde. 

• Acompanhar a adesão dos pacientes ao tratamento 

• Dar suporte aos pacientes, familiares e cuidadores, 
com o objetivo de orientar à administração dos 
medicamentos e promover o autocuidado, quando 
possível. 

Tanto no âmbito hospitalar como ambulatorial o 
farmacêutico tem a possibilidade de trabalhar em 
equipe multidisciplinar exercendo suas atribuições 
clínicas como: 



                                                             Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/MS    

 

 

• No Consultório farmacêutico o exerce seu trabalho no 
atendimento aos 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. O acompanhamento farmacoterapêutico, o 
farmacêutico visa garantir o tratamento mais indicado, 
efetivo, seguro e conveniente a esses usuários, por meio da 
anamnese farmacêutica. 

Consultório farmacêutico 

• A Anamnese farmacêutica é procedimento de coleta de 
dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por 
meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua 
história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e 
identificar suas necessidades relacionadas à saúde.  

• Desta forma, a orientação do trabalho farmacêutico é 
deslocada do produto para o serviço e do medicamento 
para o paciente,  considerando-o na sua totalidade, 
valorizando a ocorrência de problemas de saúde 
relacionados a medicamentos e buscando resolvê-los 
através da  intervenção farmacêutica no contexto da equipe 
interdisciplinar, com a  aplicação de medidas preventivas ou 
corretivas. 

Anamnese farmacêutica  

• A intervenção farmacêutica pode reduzir o número de 
eventos adversos, aumenta a qualidade assistencial e 
diminui custos hospitalares e ambulatoriais, sendo 
considerado um o indicador de qualidade da assistência 
hospitalar. 

Intevenção Farmacêutica 
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE 

 

• Para todas as atividades do 
farmacêutico é necessário 
desenvolver uma 
comunicação interpessoal 
eficaz com paciente, familiares 
e outros profissionais da 
saúde.  

• O farmacêutico pode informar, 
orientar e educar sobre uso 
racional de medicamentos e a 
outras tecnologias em saúde. 

• Contribuir para a formação de 
novos profissionais, 
orientando estagiáros e 
residentes 

• Promover educação 
continuada 

• Comunicar Informação sobre 
medicamentos 

• Confeccionar materiais 
educativos 

• Desenvolver e participar de 
programas educativos para 
grupo de pacientes 

GESTÃO DA PRÁTICA, 
PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

• Neste âmbito cabe ao 
FARMACÊUTICO: 

• Documentar todo o processo 
de trabalho do farmacêutico 

• Gerar INDICADORES sobre 
suas atividades 

• Participar da elaboração de 
protocolos que envolvam 
atividades clínicas 

• Promover a tomada de 
decisões baseada em 
evidências 

• Realizar e promover a 
Farmacovigilância 

• Participar ativamente em 
comissões 

• Gestão de processos e 
projetos 

• Realizar estudos 
epidemiológicos 

• Integrar comitê de ética em 
pesquisa local 

• Participar da coordenação, 
supervisão, auditoria, 
acreditação e certificação de 
ações e serviços no âmbito 
das atividades clínicas dos 
farmacêuticos. 

Atribuições do FARMACÊUTICO relacionadas a Comunicação e 
Educação em Saúde e à Gestão, Produção e Aplicação do 
Conhecimento 


