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1. INTRODUÇÃO 

Caro leitor, 

Como descrito na Lei nº 3.820/60, uma das atribuições do 

Conselho Federal de Farmácia (CFF) é o de expedir as Resoluções que 

se tornarem necessárias para a fiel interpretação e execução da lei (art. 

6º, g).  

Diante as mais de 140 áreas de atuação do farmacêutico, 

inúmeras Resoluções são publicadas anualmente. O CRF-ES, no intuito 

de facilitar o acesso à informação, produziu um compilado das 

principais Normas que norteiam o correto desempenho das atividades 

previstas na Resolução CFF 572/13. Anexada a esse índice, encontra-se 

uma planilha objetiva com as Normas separadas também por linha de 

atuação. 
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2. NORMAS FARMACÊUTICAS 

2.1. Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa 

 

Resolução CFF 516/09 - Define os aspectos técnicos do exercício da 

Acupuntura na Medicina Tradicional Chinesa como especialidade do 

farmacêutico. 

Resolução CFF 353/00 - Dispõe sobre o exercício de acupuntura pelo 

profissional farmacêutico. 

2.2. Alimentos e Suplementos Alimentares 

 

RDC ANVISA 239/18 - Estabelece os aditivos alimentares e coadjuvantes 

de tecnologia autorizados para uso em suplementos alimentares. 

RDC ANVISA 240/18 - Dispõe sobre as categorias de alimentos e 

embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário. 

RDC ANVISA 241/18 - Dispõe sobre os requisitos para comprovação da 

segurança e dos benefícios à saúde dos probióticos para uso em 

alimentos. 

RDC ANVISA 242/18 - Altera a Resolução - RDC nº 24, de 14 de junho de 

2011, a Resolução - RDC nº 107, de 5 de setembro de 2016, a Instrução 

Normativa - IN nº 11, de 29 de setembro de 2016 e a Resolução - RDC nº 

71, de 22 de dezembro de 2009 e regulamenta o registro de vitaminas, 

minerais, aminoácidos e proteínas de uso oral, classificados como 

medicamentos específicos. 

RDC ANVISA 243/18 - Dispõe sobre os requisitos sanitários dos 

suplementos alimentares. 

RDC ANVISA 53/14 - Dispõe sobre a lista de enzimas, aditivos alimentares 

e veículos autorizados em preparações enzimáticas para uso na 

produção de alimentos em geral. 



 

-www.crfes.org.br – GESTÃO 2020/2021 
 

6 

IN ANVISA 28/18 - Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, 

de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos 

alimentares. 

Resolução CFF 661/18 - Dispõe sobre o cuidado farmacêutico 

relacionado a suplementos alimentares e demais categorias de 

alimentos na farmácia comunitária, consultório farmacêutico e 

estabelecimentos comerciais de alimentos e dá outras providências. 

Resolução CFF 530/10 - Dispõe sobre as atribuições e responsabilidade 

técnica do farmacêutico nas Indústrias de Alimentos. 

2.3. Análises Clínicas 

 

RDC ANVISA 166/17 - Dispõe sobre a validação de métodos analíticos e 

dá outras providências. 

Resolução CFF 520/09 - Dispõe sobre as atribuições e responsabilidade 

técnica do farmacêutico nos Laboratórios de Saúde Pública, bem 

como nos de natureza privada, que realizem análise e pareceres 

técnicos em alimentos, medicamentos, meio ambiente, serviços de 

saúde e produtos em geral. 

Resolução CFF 493/08 - Aprova as referências de exames e outros 

serviços em Laboratórios Clínicos sob a responsabilidade técnica de 

Farmacêutico Bioquímico. 

Resolução CFF 359/01 - Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico - 

Bioquímico nas áreas de citoquímica, histoquímica, imunocitoquímica e 

imunohistoquímica. 

RDC ANVISA 307/97 - Dispõe sobre atribuições do Farmacêutico-

bioquímico na área de Toxicologia. 

Resolução CFF 296/96 - Normatiza o exercício das análises clínicas pelo 

farmacêutico bioquímico 
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Resolução CFF 295/96 - Reconhece o programa de controle de 

qualidade estabelecido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas 

2.4. Antroposofia 

 

Resolução CFF 465/07 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

âmbito da Farmácia Antroposófica e dá outras providências. 

 

2.5. Assistência Farmacêutica 

 

RDC ANVISA 360/20 - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 

n° 304, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas Práticas 

de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

RDC ANVISA 304/19 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, 

Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

Resolução CFF 597/14 - Dá nova redação aos artigos 11 e 12 da 

Resolução/CFF nº 357/01. 

Resolução CFF 578/13 - Regulamenta as atribuições técnico-gerenciais 

do farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Resolução CFF 555/11 - Regulamenta o registro, a guarda e o manuseio 

de informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos 

serviços de saúde. 

Resolução CFF 416/04 - Revoga o § 2º do artigo 34 da Resolução nº 357, 

de 20 de abril de 2001. 

Resolução CFF 357/01 - Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas 

de Farmácia. 

Resolução CFF 354/00 - Dispõe sobre Assistência Farmacêutica em 

atendimento pré-hospitalar às urgências/emergências. 
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Resolução CFF 308/97 - Dispõe sobre a Assistência Farmacêutica em 

farmácias e drogarias. 

 

2.6. Atenção Farmacêutica 

 

Resolução CFF 602/14 - Altera dispositivos da Resolução/CFF nº 505/09. 

Resolução CFF 505/09 - Revoga os artigos 2º e 34 e dá nova redação 

aos artigos 1º, 10, 11, parágrafo único, bem como ao Capítulo III e aos 

Anexos I e II da Resolução nº 499/08 do Conselho Federal de Farmácia. 

RDC ANVISA 44/09 - Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos 

em farmácias e drogarias e dá outras providências. 

Resolução CFF 499/08 - Dispõe sobre a prestação de serviços 

farmacêuticos, em farmácias e drogarias, e dá outras providências. 

Resolução CFF 386/02 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

âmbito da assistência domiciliar em equipes multidisciplinares.  

Resolução CFF 308/97 - Dispõe sobre a Assistência Farmacêutica em 

farmácias e drogarias. 

2.7. Auditoria 

 

Resolução CFF 508/09 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

exercício de auditorias e dá outras providências. 

2.8. Bancos de materiais biológicos 

 

Resolução CFF 626/16 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na 

logística, no transporte e acondicionamento de material biológico em 

suas diferentes modalidades e formas. 
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Resolução CFF 617/15 - Dispõe as atribuições e competências do 

farmacêutico nos Hemocentros Nacional e Regionais bem como em 

serviços de hemoterapia e/ou bancos de sangue. 

Resolução CFF 382/02 - Dispõe sobre a atribuição do profissional 

farmacêutico em Bancos de Órgãos. 

Resolução CFF 372/02 - Dispõe sobre atribuição do profissional 

farmacêutico bioquímico em bancos de sangue de cordão umbilical. 

Resolução CFF 350/00 - Dispõe sobre as atribuições do profissional 

Farmacêutico Bioquímico em Bancos de Sêmen. 

Resolução CFF 339/99 - Dispõe sobre atribuições do profissional 

farmacêutico em Bancos de Leite Humano. 

2.9. Biologia Molecular 

 

Resolução CFF 306/97 - Dispõe sobre atribuições do Farmacêutico na 

área de Biologia Molecular. 

Resolução CFF 271/95 - Dispõe sobre atribuições do profissional 

farmacêutico em exame de DNA. 

2.10. Citologia 

 

Resolução CFF 536/10 - Dá nova redação aos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da 

Resolução/CFF nº 401 de 20 de novembro de 2003. 

Resolução CFF 414/04 - Dá nova redação ao artigo 6º, da Resolução nº 

401/03, de 20 de novembro de 2003, dando outras providências. 

Resolução CFF. 401/03 - Ratifica a competência legal do farmacêutico 

especialista em Citopatologia ou Citologia Clínica executar exames 

citopatológicos e dá outras providências; 
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Resolução CFF 359/01 - Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico - 

Bioquímico nas áreas de citoquímica, histoquímica, imunocitoquímica e 

imunohistoquímica. 

Resolução CFF 358/01 - Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º, da 

Resolução nº 179/87, de 18 de março de 1987. 

Resolução CFF 179/87 - Ratifica a competência legal de o farmacêutico 

executar exames de Citologia Esfoliativa: Oncótica e Hormonal. 

2.11. Controle de Qualidade 

 

RDC ANVISA 301/19 - Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos. 

RDC ANVISA 625/16 - Determina a aplicação dos cálculos de correções 

em insumos utilizados nas preparações farmacêuticas dentro da 

competência e âmbito do farmacêutico e dá outras providências 

RDC ANVISA 11/12 - Dispõe sobre o funcionamento de laboratórios 

analíticos que realizam análises em produtos sujeitos à Vigilância 

Sanitária e dá outras providências. 

Resolução CFF 538/10 - Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico 

analista de medicamentos, cosméticos, saneantes, alimentos e produtos 

para a saúde. 

RDC ANVISA 17/10 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos 

Resolução CFF 520/09 - Dispõe sobre as atribuições e responsabilidade 

técnica do farmacêutico nos Laboratórios de Saúde Pública, bem 

como nos de natureza privada, que realizem análise e pareceres 

técnicos em alimentos, medicamentos, meio ambiente, serviços de 

saúde e produtos em geral. 
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Resolução CFF 463/07 - Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico no 

controle de qualidade e tratamento de água para consumo humano, 

seu padrão de potabilidade e controle ambiental, bem como o 

controle de operação das estações de tratamento de água e esgotos 

domésticos e industriais, de piscinas, praias, balneários, hotéis, 

condomínios e congêneres. 

Resolução CFF 457/06 - Atribuições do Farmacêutico na análise físico-

química do solo. 

Resolução CFF 295/96 - Reconhece o programa de controle de 

qualidade estabelecido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. 

2.12. Controle de vetores e pragas urbanas 

 

Resolução CFF 383/02 - Dispõe sobre a atribuição do farmacêutico na 

área de controle de vetores e pragas urbanas. 

2.13. Diálise 

 

Resolução CFF 672/19 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

âmbito dos serviços de diálise. 

Resolução CFF 500/09 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

âmbito dos Serviços de Diálise, de natureza pública ou privada. 

2.14. Dispensação 

 

Resolução CFF 680/20 - Regulamenta a atuação do Farmacêutico em 

medicamentos e produtos à base de Cannabis. 

RDC ANVISA 327/19 - Dispõe sobre os procedimentos para a concessão 

da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como 

estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a 

dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de 

Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências. 
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RDC ANVISA 625/16 - Determina a aplicação dos cálculos de correções 

em insumos utilizados nas preparações farmacêuticas dentro da 

competência e âmbito do farmacêutico e dá outras providências 

RDC 58/14 ANVISA - Dispõe sobre as medidas a serem adotadas junto à 

Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para a 

intercambialidade de medicamentos similares com o medicamento de 

referência. 

RDC ANVISA 22/14 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados. 

Resolução CFF 577/13 - Dispõe sobre a direção técnica ou 

responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que 

dispensam, comercializam, fornecem e distribuem produtos 

farmacêuticos, cosméticos e produtos para a saúde. 

RDC ANVISA 52/11 - Dispõe sobre a proibição do uso das substâncias 

anfepramona, femproporex e mazindol, seus sais e isômeros, bem como 

intermediários e medidas de controle da prescrição e dispensação de 

medicamentos que contenham a substância sibutramina, seus sais e 

isômeros, bem como intermediários e dá outras providências. 

RDC ANVISA 20/11 - Dispõe sobre o controle de medicamentos à base 

de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob 

prescrição, isoladas ou em associação. 

RDC ANVISA 11/11 - Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e 

do medicamento que a contenha. 

RDC ANVISA 25/10 - Altera a RDC nº 58, de 5 de setembro de 2007, que 

dispõe sobre o aperfeiçoamento do controle e fiscalização de 

substâncias psicotrópicas anorexígenas e dá outras providências. 

RDC ANVISA 17/10 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos. 
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RDC ANVISA 60/09 - Dispõe sobre a produção, dispensação e controle 

de amostras grátis de medicamentos e dá outras providências. 

RDC ANVISA 44/09 - Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos 

em farmácias e drogarias e dá outras providências. 

RDC ANVISA 58/07 - Dispõe sobre o aperfeiçoamento do controle e 

fiscalização de substâncias psicotrópicas anorexígenas e dá outras 

providências. 

RDC 27/07 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos. Controlados - SNG PC estabelece a implantação do módulo 

para drogarias e farmácias e dá outras providências. 

RDC 80/06 - Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos, dá nova 

redação aos arts. 2o e 9º do Decreto no 74.170, de 10 de junho de 1974, 

e dá outras providências. 

Resolução CFF 574/13 - Define, regulamenta e estabelece atribuições e 

competências do farmacêutico na dispensação e aplicação de 

vacinas, em farmácias e drogarias. 

Resolução CFF 571/13 - Dá nova redação ao parágrafo único, do artigo 

1º da Resolução CFF nº 542, de 19 de janeiro de 2011, que dispõe sobre 

as atribuições do farmacêutico na dispensação e no controle dos 

antimicrobianos. 

Resolução CFF 545/11 - Dá nova redação ao artigo 2º da Resolução nº 

542/11 do Conselho Federal de Farmácia. 

Resolução CFF 542/11 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na 

dispensação e no controle de antimicrobianos. 
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Resolução CFF 349/00 - Estabelece a competência do farmacêutico em 

proceder a intercambialidade ou substituição genérica de 

medicamentos. 

Portaria ANVISA 344/98 - Aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

Resolução CFF 437/05 - Regulamenta a atividade profissional do 

farmacêutico no fracionamento de medicamentos. 

2.15. Educação em Saúde 

 

Resolução CFF 671/19 - Regulamenta a atuação do farmacêutico na 

prestação de serviços e assessoramento técnico relacionados à 

informação sobre medicamentos e outros produtos para a saúde no 

Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM), Centro de 

Informação sobre Medicamentos (CIM) e Núcleo de Apoio e/ou 

Assessoramento Técnico (NAT). 

2.16. Ensino 

 

Resolução CFF 610/15 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na 

farmácia universitária e dá outras providências. 

Resolução CFF 591/13 - Dispõe sobre o magistério das disciplinas ou 

componentes específicos de cursos de Farmácia. 

Resolução CFF 590/13 - Dispõe sobre a coordenação, direção e gestão 

dos cursos de farmácia. 

Resolução CFF 580/13 - Dispõe sobre os procedimentos e critérios 

necessários para o registro da certificação de título de especialista 

concedido por Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

2.17. Farmacoepidemiologia 
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Resolução CFF 499/06 - Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na 

Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

 

2.18. Farmácia Clínica 

 

Resolução CFF 640/17 - Dá nova redação ao artigo 1º da 

Resolução/CFF nº 623/16, estabelecendo titulação mínima para a 

atuação do farmacêutico em oncologia. 

Resolução CFF 623/16 - Dá nova redação ao artigo 1º da 

Resolução/CFF nº 565/2012, estabelecendo titulação mínima para a 

atuação do farmacêutico na oncologia. 

Resolução CFF 585/13 - Regulamenta as atribuições clínicas do 

farmacêutico e dá outras providências. 

Resolução CFF 565/12 - Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º da 

Resolução/CFF nº 288 de 21 de março de 1996. 

Resolução CFF 288/96 - Dispõe sobre a competência legal para o 

exercício da manipulação de drogas antineoplásicas pelo 

farmacêutico. 

2.19. Farmácia Hospitalar 

 

Resolução CFF 675/19 - Regulamenta as atribuições do farmacêutico 

clínico em unidades de terapia intensiva, e dá outras providências.  

Resolução 673/19 - Dispõe sobre as atribuições e competências do 

farmacêutico em serviços de hemoterapia e/ou bancos de sangue.  

Resolução CFF 640/17 - Dá nova redação ao artigo 1º da 

Resolução/CFF nº 623/16, estabelecendo titulação mínima para a 

atuação do farmacêutico em oncologia. 
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Resolução CFF 624/16 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico nas 

atividades de perfusão sanguínea, uso de recuperadora de sangue em 

cirurgias, oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e 

dispositivos de assistência circulatória (Publicada após a Resolução CFF 

572/13). 

Resolução CFF 623/16 - Dá nova redação ao artigo 1º da 

Resolução/CFF nº 565/2012, estabelecendo titulação mínima para a 

atuação do farmacêutico na oncologia. 

Resolução CFF 619/15 - Dá nova redação aos artigos 1º e 2º da 

Resolução/CFF nº 449, de 24 de outubro de 2006, que dispõe sobre as 

atribuições do Farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

Resolução CFF 585/13 - Regulamenta as atribuições clínicas do 

farmacêutico e dá outras providências. 

Resolução CFF 568/12 - Dá nova redação aos artigos 1º ao 6º da 

Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que regulamenta o 

exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na 

farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública 

ou privada. 

RDC ANVISA 625/16 - Determina a aplicação dos cálculos de correções 

em insumos utilizados nas preparações farmacêuticas dentro da 

competência e âmbito do farmacêutico e dá outras providências 

RDC ANVISA 21/09 - Altera o item 2.7, do Anexo III, da Resolução RDC Nº 

67, de 8 de outubro de 2007. 

Resolução CFF 492/08 - Regulamenta o exercício profissional nos serviços 

de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros 

serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 

Resolução CFF 449/06 - Atribuições do Farmacêutico na Comissão de 

Farmácia e Terapêutica 
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RDC ANVISA 67/97 - Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. 

Resolução CFF 300/97 - Regulamenta o exercício profissional em 

Farmácia e unidade hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza 

pública ou privada. 

Resolução CFF 288/96 - Dispõe sobre a competência legal para o 

exercício da manipulação de drogas antineoplásicas pelo 

farmacêutico. 

Resolução CFF 354/00 - Dispõe sobre Assistência Farmacêutica em 

atendimento pré-hospitalar às urgências/emergências. 

 

2.20. Farmácia Magistral 

 

RDC ANVISA 301/19 - Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos. 

RDC ANVISA 625/16 - Determina a aplicação dos cálculos de correções 

em insumos utilizados nas preparações farmacêuticas dentro da 

competência e âmbito do farmacêutico e dá outras providências 

RDC ANVISA 17/13 - Dispõe sobre os critérios para peticionamento de 

Autorização de Funcionamento (AFE) e de Autorização Especial (AE) de 

farmácias e drogarias. 

RDC ANVISA 17/10 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos 

RDC ANVISA 21/09 - Altera o item 2.7, do Anexo III, da Resolução RDC Nº 

67, de 8 de outubro de 2007. 
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Resolução CFF 467/07 - Define, regulamenta e estabelece as atribuições 

e competências do farmacêutico na manipulação de medicamentos e 

de outros produtos farmacêuticos. 

RDC ANVISA 67/97 - Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. 

2.21. Farmácia Veterinária 

 

RDC ANVISA 625/16 - Determina a aplicação dos cálculos de correções 

em insumos utilizados nas preparações farmacêuticas dentro da 

competência e âmbito do farmacêutico e dá outras providências 

Resolução CFF 504/06 - Regulamenta as atividades do farmacêutico na 

indústria de produtos veterinários de natureza farmacêutica. 

Resolução CFF 442/06 - Regulamenta o exercício das análises 

reclamadas pela clínica médico-veterinária. 

 

2.22. Gases e misturas de uso terapêutico 

 

Resolução CFF 685/20 - Regulamenta a atribuição do farmacêutico na 

prática da ozonioterapia. 

Resolução CFF 470/08 - Regula as atividades do Farmacêutico em gases 

e misturas de uso terapêutico e para fins de diagnóstico. 

2.23. Genética 

 

Resolução CFF 570/13 - Dispõe sobre atribuições do Farmacêutico na 

Área da Genética Humana. 

Resolução CFF 381/02 - Dispõe sobre atribuições do profissional 

farmacêutico na área de Imunização Genética 
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Resolução CFF 303/97 - Dispõe sobre atribuições do Farmacêutico-

bioquímico na área de Citogenética Humana. 

2.24. Gerenciamento de Resíduos 

 

RDC ANVISA 222/18 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento 

dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. 

RDC ANVISA 306/04 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Resolução CONAMA 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução CFF 415/04 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde. 

2.25. Gestão de produtos 

 

Resolução CFF 549/11 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

exercício da gestão de produtos para a saúde, e dá outras 

providências. 

 

2.26. Hemoterapia 

 

Resolução 673/19 - Dispõe sobre as atribuições e competências do 

farmacêutico em serviços de hemoterapia e/ou bancos de sangue. 

Resolução CFF 617/15 - Dispõe as atribuições e competências do 

farmacêutico nos Hemocentros Nacional e Regionais bem como em 

serviços de hemoterapia e/ou bancos de sangue. 

Resolução CFF 279/96 - Ratifica a competência legal do farmacêutico 

para atuar profissionalmente e exercer chefias técnicas e direção de 

estabelecimentos hemoterápicos. 
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2.27. Homeopatia 

 

Resolução CFF 601/14 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

âmbito da homeopatia e dá outras providências. 

Resolução CFF 440/05 - Dá nova redação à Resolução nº 335/98 do 

Conselho Federal de Farmácia, que dispõe sobre as prerrogativas para 

o exercício da responsabilidade técnica em homeopatia. 

Resolução CFF 335/98 - Dispõe sobre prerrogativas para o exercício da 

responsabilidade técnica em homeopatia e revoga a Resolução nº 

319/97. 

RDC ANVISA 67/97 - Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. 

Resolução CFF 176/86 - Ratifica, como atividade privativa da profissão 

farmacêutica, a Farmácia Homeopática. 

2.28. Indústria  

 

RDC ANVISA 625/16 - Determina a aplicação dos cálculos de correções 

em insumos utilizados nas preparações farmacêuticas dentro da 

competência e âmbito do farmacêutico e dá outras providências 

RDC ANVISA 621/16 - Altera os artigos 5º, 14, 15, 17, 18, 19 e 20da 

Resolução nº 584, de 29 de agosto de 2013, que inclui o Capítulo XV no 

Anexo Ida Resolução nº 387, de 13 de dezembro de 2002, que 

regulamenta as atividades do farmacêutico na indústria farmacêutica. 

Resolução CFF 584/13 - Inclui o Capítulo XV no Anexo I da Resolução nº 

387, de 13 de dezembro de 2002, que regulamenta as atividades do 

farmacêutico na indústria farmacêutica.  
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Resolução CFF 538/10 - Dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico 

analista de medicamentos, cosméticos, saneantes, alimentos e produtos 

para a saúde. 

Resolução CFF 509/09 - Regula a atuação do farmacêutico em centros 

de pesquisa clínica, organizações representativas de pesquisa clínica, 

Indústria ou outras instituições que realizem pesquisa clínica. 

Resolução CFF 504/09 - Regulamenta as atividades do farmacêutico na 

indústria de produtos veterinários de natureza farmacêutica. 

RDC ANVISA 17/10 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos 

Resolução CFF 448/06 - Regula as atribuições do farmacêutico na 

indústria e importação de produtos para a saúde, respeitadas as 

atividades afins com outras profissões. 

Resolução CFF 406/03 - Regula as Atividades do Farmacêutico na 

Indústria Cosmética, Respeitadas as Atividades afins com outras 

Profissões. 

Resolução CFF 387/02 - Regulamenta as atividades do farmacêutico na 

indústria farmacêutica. 

2.29. Injetáveis 

 

Resolução CFF 654/18 - Dispõe sobre os requisitos necessários à 

prestação do serviço de vacinação pelo farmacêutico e dá outras 

providências. 

Resolução CFF 574/13 - Define, regulamenta e estabelece atribuições e 

competências do farmacêutico na dispensação e aplicação de 

vacinas, em farmácias e drogarias. 
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Resolução CFF 361/00 - Dispõe sobre as atribuições do profissional 

farmacêutico bioquímico nos procedimentos de punção venosa e 

punção arterial. 

Resolução CFF 239/92 - Dispõe sobre a aplicação de injeções, em 

farmácias e drogarias. 

2.30. Nutrição  

 

Resolução CFF 292/96 - Ratifica competência legal para o exercício da 

atividade de Nutrição Parenteral e Enteral, pelo Farmacêutico. 

2.31. Operações Logísticas e Transporte 

 

RDC ANVISA 360/20 - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 

n° 304, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas Práticas 

de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

RDC ANVISA 327/19 - Dispõe sobre os procedimentos para a concessão 

da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como 

estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a 

dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de 

Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências. 

RDC ANVISA 304/19 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, 

Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

Resolução CFF 679/19 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico nas 

operações logísticas de importação/exportação, distribuição, 

fracionamento, armazenagem, courier, transporte nos modais terrestre, 

aéreo ou fluvial, e demais agentes da cadeia logística de 

medicamentos e insumos farmacêuticos, substâncias sujeitas a controle 

especial e outros produtos para a saúde, cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes, saneantes, alimentos com propriedades 

funcionais ou finalidades especiais e produtos biológicos. 
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Resolução CFF 597/14 - Dá nova redação aos artigos 11 e 12 da 

Resolução/CFF nº 357/01. 

Resolução CFF 577/13 - Dispõe sobre a direção técnica ou 

responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que 

dispensam, comercializam, fornecem e distribuem produtos 

farmacêuticos, cosméticos e produtos para a saúde. 

Resolução CFF 515/09 - Dá nova redação ao artigo 3º da Resolução nº 

365/01 do CFF. 

Resolução CFF 495/08 - Regula a atuação do farmacêutico em 

terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de 

fronteiras e recintos alfandegados que armazenem produtos sujeitos a 

controle sanitário. 

Resolução CFF 448/06 - Regula as atribuições do farmacêutico na 

indústria e importação de produtos para a saúde, respeitadas as 

atividades afins com outras profissões. 

Resolução CFF 433/05 - Regula a atuação do farmacêutico em 

empresa de transporte terrestre, aéreo, ferroviário ou fluvial, de produtos 

farmacêuticos, farmoquímicos e produtos para saúde. 

Resolução CFF 416/04 - Revoga o § 2º do artigo 34 da Resolução nº 357, 

de 20 de abril de 2001. 

Resolução CFF 365/01 - Dispõe sobre a assistência técnica farmacêutica 

em distribuidoras, representantes, importadoras e exportadoras de 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

Resolução CFF 357/01 - Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas 

de Farmácia. 

2.32. Pesquisa e Desenvolvimento 
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RDC ANVISA 240/18 - Altera a Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 

2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens 

isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário. 

RDC ANVISA 27/10 - Dispõe sobre as categorias de alimentos e 

embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário. 

RDC ANVISA 17/10 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos 

Resolução CFF 509/09 - Regula a atuação do farmacêutico em centros 

de pesquisa clínica, organizações representativas de pesquisa clínica, 

Indústria ou outras instituições que realizem pesquisa clínica. 

RDC ANVISA 51/07 - Altera o item 2.3, VI, do Anexo I, da Resolução RDC 

nº 16, de 2 de março de 2007 e o Anexo da Resolução RDC nº 17, de 2 

de março de 2007. 

RDC ANVISA 17/07 - Dispõe sobre o registro de Medicamento Similar e 

dá outras providências. 

RDC ANVISA 16/07 - Aprova Regulamento Técnico para Medicamentos 

Genéricos. 

2.33. Plantas Medicinais, Fitoterapia e Floralterapia 

 

Resolução CFF 611/15 - Dispõe sobre as atribuições clínicas do 

farmacêutico no âmbito da floralterapia, e dá outras providências.  

Resolução CFF 477/08 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no 

âmbito das plantas medicinais e fitoterápicos e dá outras providências. 

2.34. Prescrição Farmacêutica 

 

Resolução CFF 586/13 - Regula a prescrição farmacêutica e dá outras 

providências 
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2.35. Radiofarmácia 

 

Resolução CFF 656/18 - Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º da 

Resolução/CFF nº 486/08, estabelecendo critérios para a atuação do 

farmacêutico em radiofarmácia. 

RDC ANVISA 63/2009 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Radiofármacos. 

Resolução CFF 486/08 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na 

área de radiofarmácia e dá outras providências. 

2.36. Saúde Estética 

 

Resolução CFF 645/17 - Dá nova redação aos artigos 2º e 3° e inclui os 

anexos VII e VIII da Resolução/CFF nº616/15.  

Resolução CFF 616/15 - Define os requisitos técnicos para o exercício do 

farmacêutico no âmbito da saúde estética, ampliando o rol das 

técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos sutilizados pelo 

farmacêutico em estabelecimentos de saúde estética.  

Resolução CFF 573/13 [SUSPENSA]- Dispõe sobre as atribuições do 

farmacêutico no exercício da saúde estética e da responsabilidade 

técnica por estabelecimentos que executam atividades afins. 

Resolução CFF 648/2020 – Regulamenta a atribuição do farmacêutico 

na prática da ozonioterapia. 

2.37. Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social 

 

Resolução CFF 481/08 - Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico nas 

atividades de meio ambiente, segurança no trabalho, saúde 

ocupacional e responsabilidade social, respeitadas as atividades afins 

com outras profissões. 
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2.38. Toxicologia 

 

Resolução CFF 307/97 - Dispõe sobre atribuições do Farmacêutico-

bioquímico na área de Toxicologia. 

2.39. Vigilância Sanitária 

 

Resolução CRF 539/10 - Dispõe sobre o exercício profissional e as 

atribuições privativas e afins do farmacêutico nos Órgãos de Vigilância 

Sanitária, e dá outras providências. 
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