
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICO 

Infrações e Sanções 
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 respectivo, 
inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de 
serviços de saúde, bem como quaisquer outras atividades em que se utilize o 
conhecimento advindo do estudo da Farmácia, em prol do zelo pela saúde. 

Nesse Material vamos abordar as infrações ao código de ética bem como as 
sanções aplicadas nos casos de infração.  

As infrações éticas e disciplinares são classificadas em: leves, medianas e 
graves, estão diretamente ligadas aos direitos, deveres e proibições expostos 
no código de ética.  

 

Exemplos de infrações 

  

✅ Infração Leve: deixar de comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e 
às demais autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência a 
este Código e às normas que regulam o exercício das atividades 
farmacêuticas; exercer a profissão farmacêutica sem condições dignas de 
trabalho e justa remuneração por seu desempenho; 

 

✅ Infração Mediana: exercer simultaneamente a Medicina; aceitar 
remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, 
convenção coletiva ou dissídio da categoria; receber remuneração por 
serviços que não tenha efetivamente prestado; 

 



 

 

✅ Infração Grave: fazer uso de documento, atestado, certidão ou declaração 
falsos ou alterados; exercer atividade farmacêutica com fundamento em 
procedimento não reconhecido pelo CFF; receber ou receptar mercadorias 
ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em 
desacordo com a legislação vigente. 

 

Sanções 

As sanções podem ser de 3 tipos:  

        
📌 Advertência: Podem ser de dois tipos, advertência comum e advertência 
com emprego da palavra censura. 

📌 Multa: Valor varia de 1 a 3 salários mínimos regionais. 

📌 Suspenção: Período varia de 3 a 12 meses, podendo ser também uma 
suspensão permanente com perda do registro no conselho. 

A tabela abaixo correlaciona as sanções ao número de faltas cometidas. 

  

 

 

 


