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FARMÁCIA BRASILEIRA  

• Total de farmacêuticos (2014): 186.677  (64% gênero 
feminino)  
 

• Número de farmácias e drogarias privadas (2014): 

– 77.339 (9,43% farmácias com manipulação e 1,3%  farmácias 
homeopáticas) 

• Cursos de Farmácia:  

– 2014: 451 (18.000 novos farmacêuticos/ano)   

–  2017:  597  

 

 

CFF (2.014) 

       



• Número de farmácias públicas............... 9.703 
 

• Farmácias hospitalares  .......................... 6.448 

(35% públicas e  65% privadas) 

 

• Distribuidoras  de medicamentos..........  4.024 
 

• Indústrias farmacêuticas...........................  465 

 

 

 

FARMÁCIA BRASILEIRA  

CFF (2.014) 

       

CFF (2.014) 

       



PAUTA ESTRATÉGICA DO CFF - 2012 

Maior valorização dos 

farmacêuticos por meio da 

mudança do modelo de farmácia 

no Brasil e da ampliação de sua 

atuação clínica, de modo que 

este profissional se torne uma 

referência para  a população em 

termos de uso seguro e eficiente 

dos medicamentos.  

  

 



Contextualização 

Transição 
demográfica e 
epidemiológica 

Crescente 
morbimortalidade 

(doenças, agravos não  
transmissíveis e 
medicamentos) 

 

Expansão das 
atividades clínicas 

Uso seguro e 
racional dos 

medicamentos 



Hospitalizações e Morte  

por Medicamentos  
Falta de Efetividade  

Terapêutica 

Eventos Adversos a 

Medicamentos 

Uso incorreto de 

medicamentos 

Baixa adesão aos 

medicamentos 

Interações 

medicamentosas 

Medicamentos 

desnecessários 

Erros de 

medicação 

Falhas de acesso 

aos medicamentos 

Automedicação 

inadequada 

Falhas de monitorização 

do paciente 

Falhas de comunicação 

da equipe 



Contextualização 
Experiências inovadoras - a revolução silenciosa  

 
 

 Hospital das Clínicas/UFRN (1979)  

Incor – São Paulo/SP (1978) 



Farmácia Central,  
   João Monlevade/MG  (1997) 

Farmácia,  Jundiaí/SP   
    (1995) 

Farmácia Usimed,  
   Curitiba/PR  (2001) 

Contextualização 
Experiências inovadoras - a revolução silenciosa  

 
 



 Farmácia escola UNISUL (1998) 

Disciplina obrigatória – Curso de  
    Farmácia Newton Paiva /MG 
    Pharmaceutical Care   (1998) 

 Disciplinas obrigatórias - Curso de  
     Farmácia/UFRN 
     Farmácia hospitalar /Farmácia Clinica    
     (1985) 
     Farmacologia aplicada /Farmácia Clinica     
     (1986)  
  

Contextualização 
Experiências inovadoras - a revolução silenciosa  

 
 



Contextualização 

•A evidência sustenta que a participação do farmacêutico no cuidado ao 
paciente, de forma colaborativa com outros membros da equipe de saúde, 
melhora a eficiência e os resultados do uso de medicamentos; 

 
• Diversas entidades  recomendam esta colaboração. 
  



EIXOS PARA OPERACIONALIZAR A PAUTA 
ESTRATÉGICA 

POLITICO 

PESQUISA 

TÉCNICO EDUCAÇÃO 
PAUTA 

ESTRATÉGICA 

“CLINICA” 



EIXO POLÍTICO 
• Atualizar a Lei no 5.991/73 - modificar o modelo de 

farmácia no Brasil; 

• Regulamentar a atuação clínica e a prescrição 
farmacêutica; 

• Contestar judicialmente o Conselho Federal e 
Regionais de Medicina frente às ações ingressadas. 
Tentativa de diálogo, esclarecimentos e negociações; 

 
 

 

    



Enfrentamento Judicial - Resoluções 585 e 586/13 
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AÇÕES EM TRAMITAÇÃO 07 

Ações em tramitação nos estados de 
origem 

06 

Ações em tramitação – transferidas para 
Brasília 

01 
 

DECISÕES FAVORÁVEIS  
À FARMÁCIA 

32 

Ações extintas 22 

Liminares negadas às entidades médicas 09 

TOTAL 39* 

NÃO HÁ AÇÕES TRAMITANDO 05 * Em 22 

UFs 



 

  Regulamentações estaduais e municipais 
  

Santa Catarina 

São Paulo/SP 

Paraná 

Distrito Federal 

Araguaína/TO 

Campo 

Grande/MS 

Divinópolis/MG 

São Paulo  

Aracoiaba/CE 



EIXO POLÍTICO 

• Apoiar/acompanhar - PLs estaduais/nacionais; 

• Atualizar legislação sanitária (proposta entregue/Anvisa); 

• Participação em Consulta pública/Audiências públicas (serviços 
de vacinação, EAD saúde, etc); 

• Interface com outras entidades farmacêuticas internacionais 
para apoio ao processo (FIP, Fefas, Fepafar, FFA, FFCC) 

 

 
 

 

    



EIXO POLÍTICO 
• Aproximar de entidades (Academia, Ministério da Saúde - Anvisa, ANS, 

Ministério da Educação, CNE,  ONA, entidades profissionais e empresariais...); 

• Atualizar a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO);  

• Atualizar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas      (CNAE); 

• Regulamentação dos técnicos. 

 

 
 

 



EIXO FORMAÇÃO 

• Contribuir e apoiar o movimento para alteração da diretriz 
nacional que orienta a formação do farmacêutico no país 
para fortalecer a atuação clínica; 
 

• Estabelecer referenciais mínimos para cursos de 
especialização;  

• Apoiar o  movimento dos educadores em farmácia clínica 
(matriz de competências);  

• Criação do hotsite sobre residência. 

• EAD 100% graduação, tecnólogos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/Relat%C3%B3rio%20Enefar06jun2017_bx.pdf 



EIXO TÉCNICO 
 

• Reestruturar o Centro Brasileiro de Informação sobre 
Medicamentos (Cebrim/CFF); 
 

• Estabecer parcerias: Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES/MS),  Portal Farmacêutico 
Clínico; 
 

• Criação do PROFAR - Programa de Suporte ao Cuidado 
Farmacêutico na Atenção à Saúde. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE SUPORTE AO 
CUIDADO FARMACÊUTICO NA 

ATENÇÃO À SAÚDE 



EIXO TÉCNICO 
 

       Objetivo do PROFAR  
 

 Disseminar conhecimentos e o desenvolver habilidades para 
a provisão de serviços farmacêuticos que proporcionem 
cuidado ao paciente, à família e à comunidade, contribuindo, 
assim, para o uso racional de medicamentos, a otimização da 
farmacoterapia, a prevenção de doenças e a promoção e a 
recuperação da saúde. 

 

 

 



DOCUMENTAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

EIXO TÉCNICO 



 



EIXO TÉCNICO 

 
 

• Manejo de problemas de saúde autolimitados 

• Acompanhamento farmacoterapêutico  

• Conciliação de medicamentos 

• Revisão da farmacoterapia 

• Dispensação 

• Rastreamento em saúde 

• Educação em saúde 

• Monitorização terapêutica de medicamentos 

• Gestão da condição de saúde 

 

 

 

          Serviços farmacêuticos 
 

PROCEDIMENTOS 

Paciente 

Família  Comunidade 



EIXO TÉCNICO 

 
 

 

• Filosofia de prática 

 

• Gestão da prática 

 

• Regulamentação 

 

• Processo geral de cuidado 
 

Cuidado farmacêutico 
Modelo de prática 



MÉTODO  CIENTÍFICO 



ROL DE SERVIÇOS 

• Contextualização; 

• Definição; 

• Termos relacionados; 

• Principais necessidades de saúde que 
atendem. 

 





Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Definição do processo de trabalho 

 

• Curso:  “Manejo de Problemas de saúde 
autolimidados e prescrição farmacêutica” 

 

• Guias de prática clínica 

 
 

 

EIXO TÉCNICO 





Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

•  Curso: “Manejo de Problemas de saúde autolimidados e 
prescrição farmacêutica” 

 

 
 

 

Modalidade: EaD (autoinstrucional) 
 
Carga horária: 40 horas  
 
Início das Inscrições:  24/04/2016 
 
Número de concluintes:  11.476 
 
 
 
 
 
 

EIXO TÉCNICO 

http://profar-cff.org.br/ 



   
 
 
      
 

Concepção:  
Agnes Nogueira Gossenheimer (UFRGS), Angelita Cristine de Melo (UFSJ), Dayani 
Galato (UNB), Elaine das Graças Frade (UFLA), Josélia Cintya Quintão Pena Frade 
(CFF), Rafael Mota Pinheiro (UNB), Tarcísio José Palhano (CFF) e Wellington 
Barros da Silva (UFS) 
 
Conteudistas:  
Alessandra Rezende Mesquita (UFS),  Alessandra Russo de Freitas (Cebrim/CFF),  
Alexandra Czepula (UFPR), Angelita Cristine de Melo (UFSJ), Clóvis Santana Reis 
(Faculdade Maria Milza/BA), Dayani Galato (UNB), Josélia Cintya Quintão Pena 
Frade (CFF), Mateus Alves (UFMG), Michel F Otuki  (UFPR), Rinaldo Ferreira 
(Associação dos farmacêuticos proprietários de farmácia), Thais Teles de Souza 
(UFPR) e Wellington Barros da Silva (UFS) 
 
Revisores:  
Agnes Nogueira Gossenheimer (UFRGS), Cassyano Januário Correr (UFPR), Chiara 
Erminia da Rocha (UFS) e Fabio Teixeira Ferracini (Hospital Albert Einstein) 
 
 
 
 
 
 



 
Revisores finais do conteúdo: 
Josélia Cintya Quintão Pena Frade e  
Tarcísio José Palhano (CFF) 
 
Revisão do português: 
Ilana Socolik (CFF) e Tarcísio José Palhano (CFF)  
 
Equipe/CFF de apoio ao processo de implantação 
Hellen Karoline Maniero (CFF) , Josélia Cintya Quintão 
Pena Frade (CFF) e Sâmela Cecília Teixeira Gomes (CFF)  
 
Equipe de avaliação 
Hellen Karoline Maniero (CFF), Josélia Cintya Quintão 
Pena Frade (CFF) e 
Márcia dos Angeles Luna Leite 
 
Equipe de desenvolvimento e manutenção da 
plataforma 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos de 
aprendizagem 

Metodologia 
instrucional 

Avaliação do 
aluno e do curso 

O curso foi construído com base  

no ciclo de aprendizagem 

Guilbert, JJ. WHO, 1981 



Objetivo geral do curso 

Prover os fundamentos para que os 

farmacêuticos conheçam, compreendam e 

apliquem o processo de raciocínio clinico 

para a prescrição farmacêutica no manejo de 

problemas de saúde autolimitados. 



Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 
• Curso: “Manejo de Problemas de saúde autolimidados e 
prescrição farmacêutica” 

    

 

 
 

 

• Módulo 1 - Prescrição farmacêutica: como posso fazer? 
  
• Módulo 2 - Prescrição farmacêutica: como eu faço?  
 
• Módulo 3 - Prescrição farmacêutica:  Aplicando o 
conhecimento 

ESTRUTURA 

EIXO TÉCNICO 



Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Curso: “Manejo de Problemas de saúde autolimidados e 
prescrição farmacêutica” (Videoaulas) 

 

 

 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

EIXO TÉCNICO 





EIXO TÉCNICO 

 
 

 

 

 

Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Curso: “Manejo de Problemas de saúde autolimidados     
e prescrição farmacêutica” (4 Apostilas) 

 

 

 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 



      Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Curso: “Manejo de Problemas de saúde autolimidados e 
prescrição farmacêutica” (Conteúdo interativo e casos clínicos) 

 

 

 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

EIXO TÉCNICO 





 



• Pesquisa de Satisfação 

– Relatório da pesquisa de satisfação do curso: dados 
coletados até 27/03/2017 

– 5433 respondentes 

– 3 questões fechadas e 1 questão aberta (análise 
descritiva, frequência de notas, média, mediana) 

 

 

 



Itens de resposta 

Em uma escala de 1 a 10, que nota geral você dá para este 

curso?  

Em uma escala de 1 a 10, o quanto você acha que este curso 

contribui para sua prática no dia-a-dia?  

Você recomendaria este curso para um(a) colega? Considere 

uma escala de 1 a 10, sendo 1 (com certeza não recomendaria) e 

10 (com certeza recomendaria)  

Se desejar, deixe seu comentário, elogios, críticas ou sugestões 

para o curso: 



 



 



 



Análise de dados qualitativos 

• Análise de conteúdo (Bardin, 2002) 

 

• 5431 respondentes (72% registraram 
comentários) 

 

“Se desejar, deixe seu comentário, elogios, 
críticas ou sugestões para o curso.” 

 

 



0% 20% 40% 60% 80%100%

Respostas (n= 3812)

14% 

33% 

8% 

89% 

Conteúdo das Respostas da Pesquisa de 
Satisfação 

Elogios

Críticas

Sugestões

Outros comentários



CURSO:   CUIDADO FARMACÊUTICO NO SUS 

Fornecer os fundamentos para que os farmacêuticos 

conheçam, compreendam e apliquem o processo de 

raciocínio clínico, para aprimorar o cuidado 

farmacêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Carga horária total: 80 horas 



 Módulo 1: Introdução aos serviços farmacêuticos clínicos 

 Módulo 2:  Hipertensão 

 Módulo 3: Diabetes 

 Módulo 4:  Problemas de saúde autolimitados 

 Modulo 5:   Fitoterapia 

       13 Pólos: inicio em Belo Horizonte/MG: agosto 2017 

 

Metodologia:  
 

• 5 módulos presenciais: 16 horas/módulo 

                                         periodicidade quinzenal 

• Tutoria à distância (on line, por 6 meses) 



Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Guias de prática clínica 

 
 

 

EIXO TÉCNICO 



EIXO TÉCNICO 

Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Guias de prática clínica 

 
 

 



EIXO TÉCNICO 

Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Guias de prática clínica 

 
 

 

Publicações ProFar: 

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=778&menu=778&titulo=Publica%C3%A7%C3%B5es 



EIXO TÉCNICO 

 
  Baseados em evidência científica 

 

  Delineados para cumprir com critérios internacionais de qualidade 

 

  Organizados para a tomada de decisão do farmacêuticos 

 

 
 

 

Manejo de problemas de saúde autolimitados 
 

• Guias de prática clínica 

 
 

 



Conciliação de medicamentos e TDM 
Monitorização terapêutica de medicamentos 
• Manual do processo de trabalho (em desenvolvimento) 

 
 

 

Rastreamento em saúde 
 
• Manual para ação no Congresso Nacional - Semana pelo Uso 
Racional de Medicamentos  
 

 
 
 

2015 2014  

EIXO TÉCNICO 



Educação em saúde 
 
•  PROJETO DOSES DO SABER (em desenvolvimento) 

 

Informações para pacientes x farmacêuticos 

 
Tema 1:  Modo de uso de medicamentos: cuidados em relação à alimentação e posição  

 

Tema 2:  Tomar corretamente os medicamentos para osteoporose 

 

Tema 3:  Medidas não farmacológicas para o tratamento da insônia 

 

Tema 4:  Pílula de Anticoncepção de Emergência 

 

 

 

 

 
 

 

 

EIXO TÉCNICO 



 

http://campanhacff.wix.com/farmaceuticoemacao 



Ideia surgiu no grupo virtual Educadores em Farmácia Clínica 

(21/02/16) – primeira ação 19 de março 



Peças para divulgação 



 

Folder para população 
 



Guia de bolso para o 
farmacêutico 





http://cuidadofarmaceutico.

cff.org.br 



 

https://programafms.wixsite.com/programafms 

PROGRAMA 1: https://programafms.wixsite.com/programafms/programas 
 

Lançamento na plenária: 
 

Data da estreia no Canal  Saúde/Fiocruz: 03/10/2017  

( www.canal.fiocruz.br/aovivo/index.php) 

https://programafms.wixsite.com/programafms/programas
http://www.canal.fiocruz.br/aovivo/index.php


• Procedimento:  administração de medicamentos 



NOTAS TÉCNICAS 
 



CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS 

• Ambulatório hospitalar/DF  • Plano de Saúde 
UNIMED/BH 

• Farmácia universitária/USP • Clínica multiprofissional/SP 



CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS 

• Rede de farmácias (pública)    
 
 

• Rede de farmácias (privada) 



CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS 

• Rede de farmacias (privada) 



CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS 

• Rede de farmacias privada (670) 



A Farmácia ao longo do tempo... 

Apha 



www.cff.org.br 

presidencia@cff.org.br  

Facebook: Conselho Federal de Farmácia 

OBRIGADA! 

http://www.cff.org.br/
mailto:presidencia@cff.org.br


GRACIAS! 

! 
 


