
 

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICO 

Direitos e deveres 
O Código de Ética Farmacêutica contém as normas que devem ser observadas pelos 
farmacêuticos e os demais inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia no exercício do 
âmbito profissional.  

O documento contém direitos a serem reclamados, deveres que deverão ser cumpridos e 
ainda proibições para a profissão Farmacêutica. 

Aqui vamos elencar os principais direitos e deveres do profissional farmacêutico. Lembrando 
que o farmacêutico responde pelos seus atos tanto individualmente, quanto pelos atos de 
terceiros que autorizar ou delegar. 

 

Direitos 
  
✅ Exercer a sua profissão sem qualquer discriminação; 

✅ Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária; 

✅ Recusar-se a exercer a sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o 
usuário; 

✅ Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade sem remuneração ou 
condições dignas de trabalho; 

✅ Negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da 
ética e da técnica; 

✅ Ser valorizado e respeitado; 

✅ Ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho; 

✅ Decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição. 

 

Deveres 
✅ Comunicar os fatos que caracterizem infringência; 

✅ Respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento; 

✅ Preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde; 

✅ Respeitar a vida; 



 

 

✅ Contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde; 

 

Proibições 

📌 Exercer simultaneamente a Medicina; 

📌 Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém 
vínculo profissional; 

📌 Realizar ou participar de atos fraudulentos; 

📌 Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades; 

📌 Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial; 

📌 Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos; 

📌 Assinar trabalho realizado por outrem; 

📌 Submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham a comprometer o seu 
desempenho técnico, em prejuízo da sua atividade profissional; 

📌 Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem o farmacêutico, a 
profissão ou instituições e entidades farmacêuticas, sob qualquer forma. 

 

 

 


