
 

 

ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO 
 
As atribuições do farmacêutico clínico foram definidas pela resolução nº 585 de 29 de 
agosto de 2013 e as principais atribuições do farmacêutico estão relacionadas com os 
conceitos que destacaremos nesse material.  

 

1. Cuidado centrado no paciente:  

Relação humanizada que envolve o respeito as crenças, expectativas, experiências, 
atitudes e preocupações do paciente ou cuidadores quanto as suas condições de 
saúde e ao uso de medicamentos, na qual o farmacêutico e paciente compartilham a 
tomada de decisão e a responsabilidade pelos resultados em saúde alcançados. 

  

2. Uso racional de medicamentos: 

A Organização Mundial de Saúde diz que há uso racional de medicamentos quando 
pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses 
adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor 
custo para si e para a comunidade. 

  

3. Plano de cuidado: 

Planejamento documentado para a gestão clínica das doenças, de outros problemas 
da saúde e da terapia do paciente, delineado para atingir os objetivos do tratamento. 
Inclui as responsabilidades e atividades pactuadas com o farmacêutico, a definição das 
metas terapêuticas, as intervenções farmacêuticas, as ações a serem realizadas pelo 
paciente e o agendamento para retorno e acompanhamento. 

  

4. Consulta farmacêutica: 

Atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os princípios éticos 
e profissionais, com a finalidade de obter os melhores resultados com a farmacoterapia 
e promover o uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde. 

  

5. Consultório farmacêutico: 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

Principais atribuições 

Entre as atribuições elencadas na Resolução destacamos: 

✅ Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente 
utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, 
horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que o mesmo 
tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos;  

✅ Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;  

✅ Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros 
da equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste 
ou interrupção da farmacoterapia do paciente;  

✅ Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente 
adequado, que garanta a privacidade do atendimento; 

✅ Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o 
propósito de prover cuidado ao paciente; 

✅ Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a 
finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia;  

✅ Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente, como instrumento 
para individualização da farmacoterapia;  

✅ Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos 
e a outros problemas relacionados à farmacoterapia; XVI - Identificar, avaliar e intervir 
nas interações medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes; 

✅ Elaborar o plano de cuidado farmacêutico do paciente; 

✅ Avaliar e acompanhar a adesão dos pacientes ao tratamento, e realizar ações para a 
sua promoção; 


