
SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 
 

RESOLUÇÃO 586/ 2013CFF – ORDEM DE SEVIÇO Nº 05/2019 /DIR/CRF/MG 
 

Farmacêutico (a)_________________________________________________________ 
Crfmg Nº______________________________________________________________ 
 
De acordo com a Resolução 586/2013 do CFF - O ato da prescrição farmacêutica 
constitui prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no Conselho 
Regional de Farmácia de sua jurisdição.  
O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com 
finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo 
medicamentos industrializados e preparações magistrais - alopáticos ou dinamizados -, 
plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos 
que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do 
farmacêutico.  
 - O exercício deste ato deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades 
clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, 
comunicação interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica.  
 - O ato da prescrição de medicamentos dinamizados e de terapias relacionadas às 
práticas integrativas e complementares, deverá estar fundamentado em conhecimentos e 
habilidades relacionados a estas práticas.  
- O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição 
médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando 
estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados 
para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de 
colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde.  Para o exercício deste ato 
será exigido, pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição, o reconhecimento 
de título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica, com 
comprovação de formação que inclua conhecimentos e habilidades em boas práticas de 
prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e 
terapêutica.  
- Para a prescrição de medicamentos dinamizados será exigido, pelo Conselho Regional 
de Farmácia de sua jurisdição, o reconhecimento de título de especialista em 
Homeopatia ou Antroposofia.  
 - É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente, 
emitida por outro prescritor, salvo quando previsto em acordo de colaboração, sendo 
que, neste caso, a modificação, acompanhada da justificativa correspondente, deverá ser 
comunicada ao outro prescritor. 
 
Espaço reservado para análise do CRF/MG 
 
 
Resultado: ____________________________________________________________ 
 
 
Belo Horizonte, _____de _______ ___de __________________________________ 
 

CRF/MG 
 


