CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
RESOLUÇÃO Nº 662, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018
Estabelece as diretrizes para a atuação do farmacêutico no atendimento à pessoa com deficiência.
O Conselho Federal de Farmácia (CFF), no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal nº 3.820, de 11 de
novembro 1960, e considerando o disposto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, que outorga
liberdade de exercício, trabalho ou profissão, desde que atendidas as qualificações que a lei estabelecer, e;
Considerando que o CFF, no âmbito de sua área específica de atuação e, como entidade de profissão
regulamentada, exerce atividade típica de Estado, nos termos do artigo 5º, inciso XIII; artigo 21, inciso XXIV
e artigo 22, inciso XVI, todos da Constituição Federal;
Considerando a outorga legal ao CFF de zelar pela saúde pública, promovendo ações de assistência
farmacêutica em todos os níveis de atenção à saúde, de acordo com a alínea "p", do artigo 6º da Lei Federal
nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, com as alterações da Lei Federal nº 9.120, de 26 de outubro de 1995;
Considerando que é atribuição do CFF expedir resoluções para eficácia da Lei Federal nº 3.820, de 11 de
novembro de 1960, e, que ainda, lhe compete o múnus de definir ou modificar a competência dos
profissionais de Farmácia em seu âmbito, conforme o artigo 6º, alíneas "g" e "m";
Considerando a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que dispõe sobre a inclusão da pessoa com
deficiência (estatuto da pessoa com deficiência);
Considerando a Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais
(Libras) e dá outras providências;
Considerando a Lei Federal nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização
das atividades farmacêuticas, definindo o conceito de assistência farmacêutica;
Considerando o Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal nº
10.436, de 24 de abril de 2002;
Considerando a Resolução/CFF nº 572, de 25 de abril de 2013, que dispõe sobre a regulamentação das
especialidades farmacêuticas, por linhas de atuação;
Considerando a Resolução/CFF nº 585, de 29 de agosto de 2013, que regulamenta as atribuições clínicas do
farmacêutico e dá outras providências;
Considerando a Resolução/CFF nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética
Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções
disciplinares;
Considerando a Portaria MS/GM nº 1.060, de 05 de junho de 2002, que institui a Política Nacional de Saúde
da Pessoa com Deficiência;
Considerando a Resolução MS/CNS nº 338, de 06 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica;
Considerando a Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de Promoção da
Saúde;
Considerando a Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP);
Considerando a Portaria MS/GM nº 2095, de 24 de setembro de 2013, que aprova o Protocolo Básico de
Segurança do Paciente;
Considerando a Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017, que institui as diretrizes curriculares
nacionais do curso de graduação em Farmácia e dá outras providências, resolve:
Art. 1º - Estabelecer as seguintes diretrizes para a atuação do farmacêutico no atendimento à pessoa com
deficiência:
I. Reconhecer que a pessoa com deficiência tem direito à saúde integral, como qualquer outra pessoa, sem
ser discriminada em virtude de sua especificidade;
II. Dispensar à pessoa com deficiência a mesma qualidade de atendimento destinado à pessoa sem
deficiência;

III. Assegurar atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentam a atuação do farmacêutico
e contemplam aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo
temas como sua dignidade e autonomia;
IV. Prestar informação adequada, imparcial, referenciada e criticamente avaliada, fundamentada nos
princípios da saúde baseada em evidências, e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares, sobre a
sua condição de saúde e terapias farmacológicas e não farmacológicas;
V. Usar de clareza, lisura e estar sempre fundamentado nos princípios constitucional, legal, técnico e ético
para garantir a comunicação acessível;
VI. Instituir intervenções relativas ao cuidado à saúde da pessoa com deficiência, visando à promoção,
proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde;
VII. Desenvolver competências, habilidades e atitudes em todos os níveis de atenção, sem discriminar,
excluir ou inferiorizar a pessoa com deficiência;
VIII. Dissociar a condição da pessoa com deficiência como prerrogativa para outros adoecimentos, a menos
que essa associação esteja devidamente comprovada;
IX. Fazer uso de tecnologias assistivas e sua prática profissional;
X. Buscar o aprendizado contínuo das formas de comunicação, tais como a Língua Brasileira de Sinais, a fim
de reduzir barreiras de comunicação;
XI. Realizar estudos e eventos, estimular debates e ações, formar redes de cooperação, e propor medidas de
gestão que contribuam para a melhoria da assistência à saúde da pessoa com deficiência;
XII. Estimular o sistema CFF/CRFs e instituições de ensino superior a promover ações que possibilitem a
formação continuada de farmacêuticos para atuar na prestação de serviços voltados à pessoa com
deficiência;
XIII. Compreender que a prática farmacêutica envolvendo pessoa com deficiência está contemplada em
todas as áreas de atuação do profissional, não sendo, portanto, uma atividade específica.
§ 1º. O farmacêutico que é pessoa com deficiência deve ser incentivado e apoiado pelo sistema CFF/CRFs
quanto ao pleno exercício de sua atividade profissional, respeitada sua livre escolha de atuação.
§ 2º. O sistema CFF/CRFs deve estimular a remoção de barreiras sociais excludentes, que possam dificultar
a atuação plena do profissional que é pessoa com deficiência, considerando suas especificidades.
Art. 2º - Para fins desta resolução, são adotadas as seguintes definições:
I - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público
ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
II - Barreira: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com
segurança, entre outros;
III - Barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social
da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
IV - Barreira na comunicação e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações, por intermédio de
sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
V- Comunicação: forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples,
escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - Discriminação por motivo de deficiência: significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o
exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro.

Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;
VII - Língua Brasileira de Sinais (Libras): é a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico
de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil;
VIII - Pessoa com deficiência: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas;
IX - Pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras);
X - Tecnologia assistiva: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas
e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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