
 

 

Rua Capote Valente, 487 -  Jd. América - CEP 05409-001  
São Paulo – SP   Tel: (11) 3067-1450   www.crfsp.org.br 

 

 
 

                                                                                                   
    

Orientação Farmacêutica 
Coronavírus - Medidas para prevenção –– farmácias 

 
Cabeçalho com dados do farmacêutico orientado e empresa ao qual é vinculado 

 

Nesta data, o (a) profissional acima mencionado (a), foi orientado (a) sobre as informações técnicas e legislação que abaixo 
segue, tendo em vista a importância de medidas de prevenção de infecções por coronavírus (COVID-19) nos atendimentos 
em estabelecimentos farmacêuticos.  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Com relação aos procedimentos, o CRF-SP tem recomendações importantes:  
 
1 - Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)  
 
1.1 Máscaras 
 
No que se refere à utilização das máscaras, farmacêuticos e profissionais de apoio de farmácias e drogarias sempre devem 

usar uma máscara facial enquanto estiverem exercendo suas atividades profissionais. 

Ressalta-se que a utilização das máscaras faciais não exime do cumprimento das demais medidas de prevenção 

estabelecidas (em especial garantia de distanciamento maior que 1 metro entre os pacientes/clientes e funcionários). 

Atenção especial deve ser dada para as filas. 

Destaca-se que para a prestação de serviços farmacêuticos preconizados pela RDC nº 44/09 faz-se necessário a utilização 

de máscaras de uso profissional (ex: máscaras cirúrgicas), considerando que o contato mais próximo com os pacientes é 

inevitável nessas situações. Em caso de prestação de serviço de teste rápido imunocromatográfico para Covid-19 com 

amostras coletadas do trato respiratório superior com swab, deve ser utilizada máscara N95/PFF2 ou equivalente, pois 

nesse caso há risco de geração de aerossol durante a manipulação da amostra. 

Para a utilização das máscaras devem seguir as boas práticas de uso, remoção e descarte, assim como higienizar 

adequadamente as mãos antes e após a remoção. 

Como colocar, usar, tirar e descartar uma máscara: 

 Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um higienizador à base de álcool 70% ou água e sabão 
 Pegue a máscara e verifique se está rasgada ou com buracos. 
 Oriente qual lado é o lado superior (onde está a tira de metal). 
 Coloque a máscara no seu rosto. Aperte a tira de metal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao 

formato do seu nariz. 
 Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo. 
 Após o uso, retire a máscara; remova as presilhas elásticas por trás das orelhas, mantendo a máscara afastada do 

rosto e das roupas, para evitar tocar nas superfícies potencialmente contaminadas da máscara. 
 Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara – use um higienizador de mãos à base de álcool ou, se 

estiverem visivelmente sujas, lave as mãos com água e sabão. 
 

Observações: 

- Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se úmida.  
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- De acordo com o documento “ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional” de 03/04/2020 publicado 

pela Anvisa, há orientação de que não se deve utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas), sendo necessário 

trocar após esse período e sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para 

respirar. 

- Não reutilize máscaras descartáveis. 

- Nunca compartilhar máscaras e adotar as melhores práticas sobre como usá-las, removê-las e descartá-las. 

- Para descarte, seguir as determinações descritas na RDC nº 222/2018 que trata sobre o gerenciamento dos resíduos em 

serviços de saúde. Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo 

novo coronavírus (Sars-CoV-2) devem ser enquadrados na categoria A1, classe de risco 3. 

1.2 Luvas  
Para a realização de serviços farmacêuticos, é recomendável que as farmácias disponibilizem luvas tanto ao farmacêutico, 
como para os demais colaboradores.  
 
1.3 Aventais, jalecos e uniformes  
Trocar diariamente ou substituir imediatamente, caso haja contaminação após contato com pessoal infectada.  
Atenção: todos os profissionais deverão ser capacitados para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e 
treinados para uso correto dos EPI.  
 
Pode-se também consultar informações sobre o uso e cuidados com EPIs em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf   
 
2 - Elaborar em conjunto com o gestor da empresa onde atua Protocolo de Medidas Preventivas, considerando as normas 
aplicáveis ao tipo de estabelecimento, como por exemplo:  
 
 Estabelecer distância mínima de 1m entre o paciente a ser atendido e o profissional que fará o atendimento, por meio 

de marcações, cartazes ou outro tipo de comunicação visual;  
 Afixar alertas para que as pessoas não deem as mãos para se cumprimentar;  
 Disponibilizar álcool gel 70% para uso dos colaboradores do estabelecimento e para os pacientes;  
 Realizar o atendimento no menor tempo possível;  
 Disponibilizar recipiente para que sejam colocadas as prescrições dos pacientes e para a retirada dos medicamentos, 

evitando-se contato entre as mãos; 
 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Os funcionários também devem ter treinamento na colocação e 

retirada apropriada de EPI; 
 Estabelecer regime diferenciado de trabalho aos colaboradores enquadrados no grupo de maior risco (idosos acima de 

60 anos, hipertensos, diabéticos, imunodeprimidos);  
 Priorizar o atendimento de pessoas: idosas; com sintomas respiratórios, transplantados, portadoras de doenças 

autoimunes como Artrite Reumatoide, Psoríase, Esclerose Múltipla e Doença de Crohn, dentre outras e gestantes; 
 Pacientes com sintomas respiratórios devem ter atendimento imediato, em local isolado e com um fluxo diferente do 

restante do estabelecimento; 
 Adotar estratégias para diminuir o tempo que o usuário permanece na fila; 
 Fornecer máscara e orientação sobre uso correto aos pacientes que apresentarem sintomas de infecção respiratória;  
 Separar o paciente com sintomas de infecção respiratória dos demais pacientes do estabelecimento, mantendo uma 

distância de pelo menos 1 metro;  
 Estabelecer um procedimento especial de limpeza do estabelecimento, lembrando de limpar e desinfetar 

frequentemente as zonas de atenção, as áreas de superfície onde há tráfego de usuários, os instrumentos clínicos e 
equipamentos de trabalho;  

 Estabelecer protocolos sobre medidas gerais de proteção contra enfermidades respiratórias a todos os colaboradores 
do estabelecimento;  

 Adotar medidas-padrão de precaução, para evitar contato e aspiração de gotículas de secreções respiratórias (uso de 
máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção);  

 Estabelecer procedimentos que exijam técnica asséptica, atentando-se a recomendações específicas;  
 Se necessário estabelecer número máximo de pessoas que podem adentrar ao estabelecimento ao mesmo tempo (para 

evitar aglomerações). Se as condições climáticas permitirem, disponibilizar local externo para área de espera; 
 Elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, seguindo a RDC nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa).  
 
3 - Atuar como profissional de saúde no cuidado ao paciente e auxiliando as autoridades públicas na contenção da 
epidemia:  
 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
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Afixar em locais visíveis ao público informação visual (cartaz e folderes) com instruções sobre higiene e outras medidas 
de prevenção. O CRF-SP disponibiliza o folder por meio do link: 
http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/folder_corona.pdf.  
Dar o devido encaminhamento aos casos suspeitos, por meio do uso da Ficha de Atendimento Farmacêutico - Suspeita 
de COVID-19 (disponível em: http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/Ficha_atendimento_coronavirus.pdf);  
Notificar as autoridades competentes sobre os casos suspeitos, conforme instruções disponíveis no Manual de 
orientação ao farmacêutico – COVID-19 (disponível em: 
http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/Manual_orientacao.pdf);  
Desestimular a automedicação dos pacientes, o que pode mascarar o COVID-19 e outras doenças;  
Não propagar Fake News;  
Informar aos usuários as medidas genéricas de proteção individual referentes a enfermidades respiratórias que 
incluem:  

- Higienizar as mãos com frequência, lavando-as com água e sabão ou higienizando-as com desinfetantes para mãos à base 
de álcool;  

- Higienizar as narinas com água ou soro fisiológico, pois as narinas se destacam como ambiente de acúmulo de vírus;  

- Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou lenço quando tossir ou espirrar e eliminar imediatamente o lenço e 
higienizar as mãos;  

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  

- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; - manter os ambientes bem 
ventilados;  

- Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecções respiratórias agudas;  

- Para pacientes com suspeita de COVID-19, aconselha-se também o uso de máscara cirúrgica descartável, seguindo as 
melhores práticas sobre como usá-las, removê-las e descartá-las, além da higienização das mãos. Porém apenas o uso da 
máscara é insuficiente para proporcionar um nível adequado de proteção, sendo essencial a manutenção dos demais 
cuidados;  

- Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente;  

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 
 
O CRF-SP disponibiliza diversas ferramentas para auxiliar e capacitar o farmacêutico, basta acessar o portal por meio de: 
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html e Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP: 
https://ecat.crfsp.org.br/.  
 
Ainda, ressaltamos que o profissional farmacêutico é profissional capacitado para atuar no treinamento de equipe, 
conforme preconiza normas profissionais (Res CFF 357/01) e sanitárias (RDC nº 44/09).  
 
Ressalta-se a importância de registros adequados da prática da assistência farmacêutica, conforme determina a Res CFF nº 
555/11.  
 
O farmacêutico foi orientado sobre a legislação abaixo descrita:  
 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  

 
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres  
ANEXO n.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979)  
AGENTES BIOLÓGICOS: Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 
qualitativa.  
Insalubridade de grau médio:  
Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:  
- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados 
da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não previamente esterilizados);  

 
RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 - 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.  
Art. 23. São atribuições do responsável legal do estabelecimento:  
I - prover os recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao funcionamento do estabelecimento;  
II - prover as condições necessárias para o cumprimento desta Resolução, assim como das demais normas sanitárias federais, estaduais e 
municipais vigentes e aplicáveis às farmácias e drogarias;  
III - assegurar as condições necessárias à promoção do uso racional de medicamentos no estabelecimento; e  

http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/folder_corona.pdf
http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/Ficha_atendimento_coronavirus.pdf
http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/Manual_orientacao.pdf
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html
https://ecat.crfsp.org.br/
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IV - prover as condições necessárias para capacitação e treinamento de todos os profissionais envolvidos nas atividades do 
estabelecimento.  
Seção III  
Da Capacitação dos Funcionários  
Art. 24. Todos os funcionários devem ser capacitados quanto ao cumprimento da legislação sanitária vigente aplicável às farmácias e 3 
drogarias, bem como dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estabelecimento.  
Art. 25. Todo o pessoal, inclusive de limpeza e manutenção, deve receber treinamento inicial e continuado com relação à importância do 
autocuidado, incluídas instruções de higiene pessoal e de ambiente, saúde, conduta e elementos básicos em microbiologia, relevantes 
para a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos usuários.  
Art. 26. Deve ser fornecido treinamento inicial e contínuo quanto ao uso e descarte de EPIs, de acordo com o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, conforme legislação específica.  
Art. 27. Nos treinamentos, os funcionários devem ser instruídos sobre procedimentos a serem adotados em caso de acidente e episódios 
envolvendo riscos à saúde dos funcionários ou dos usuários das farmácias e drogarias.  
Art. 28. Devem ser mantidos registros de cursos e treinamentos dos funcionários contendo, no mínimo, as seguintes informações:  
I - descrição das atividades de capacitação realizadas;  
II - data da realização e carga horária;  
III - conteúdo ministrado;  
IV - trabalhadores treinados e suas respectivas assinaturas;  
V - identificação e assinatura do profissional, equipe ou empresa que executou o curso ou treinamento;  
e VI - resultado da avaliação.  
CAPÍTULO VII  
DA DOCUMENTAÇÃO  
Art. 88. O estabelecimento deve manter registros, no mínimo, referentes a:  
I - treinamento de pessoal;  
III - divulgação do conteúdo dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) aos funcionários, de acordo com as atividades por eles 
realizadas;  
IX – outros já exigidos nesta Resolução.  
 

Resolução CFF nº 357, de 20 de abril de 2001 - Aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia  
Art. 19 - São atribuições dos farmacêuticos que respondem pela direção técnica da farmácia ou drogaria, respeitada as suas 
peculiaridades:  
IV. Garantir que na farmácia sejam mantidas boas condições de higiene e segurança;  
IX. Favorecer e incentivar programas de educação continuada para todos os envolvidos nas atividades realizadas na farmácia;  
XII. Gerenciar aspectos técnico-administrativos de todas atividades;  
XIII. Assegurar a atualização dos conhecimentos técnico-científicos e sua aplicação;  
XII. Garantir a qualidade dos procedimentos de manipulação.  
XIV. Realizar treinamento aos auxiliares onde constem por escrito suas atividades, direitos e deveres compatíveis com a hierarquia 
técnica.  
Parágrafo único. Todos os farmacêuticos respondem solidariamente pelos itens constantes neste artigo.  
Art. 51 - São inerentes ao farmacêutico na manipulação as seguintes atribuições:  
XIII. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos 
seus colaboradores, bem como de todos os profissionais envolvidos na manipulação;  
 

Resolução nº 555, de 30 de novembro de 2011 - Regulamenta o registro, a guarda e o manuseio de informações 
resultantes da prática da assistência farmacêutica nos serviços de saúde.  
Art. 2º - O registro, a guarda e o manuseio de informações resultantes da prática da assistência farmacêutica a pacientes ambulatoriais, 
nos serviços de saúde e/ou instituições de ensino deverão existir, preferencialmente em meio eletrônico, podendo também estar 
disponíveis em meio físico (papel).  
Art. 3º - Os dados deverão ser indexados de forma a possibilitar o arquivamento organizado, facilitando a pesquisa.  

 
Nota Técnica nº 06/2021/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA – Orientações para as farmácias durante o período de 
pandemia da Covid-19  
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-6-de-

2021.pdf  

 
Norma Regulamentadora - NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Resolução CFF nº 711, de 30 de julho 2021 - Código de Ética Farmacêutica - Seção I  
Art. 4º -Todos os inscritos respondem individualmente ou, de forma solidária (responsabilidade 
solidária), na forma da lei, ainda que por omissão, pelos atos que praticarem, autorizarem ou delegarem no 
exercício da profissão. 
Art. 7° - Todos os inscritos devem manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e 
científicos para aprimorar, de forma contínua, o desempenho de sua atividade profissional. 
Art. 8º - A profissão farmacêutica deve ser exercida com vistas à promoção, prevenção e 
recuperação da saúde, e sem fins meramente mercantilistas. 
Art. 9º - O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a 
inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-6-de-2021.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-6-de-2021.pdf
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religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade. 
Art. 10 – Todos os inscritos devem cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, inclusive 
aquelas previstas em normas sanitárias, sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas por este regulamento 
Art. 11 - Todos os inscritos devem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade, legalidade e moralidade. 
Art. 12 – É direito do farmacêutico:  
III - opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas 
de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e 
profissionais; 
Art. 13 - É direito de todos os inscritos no CRF: 
II - recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o 
usuário, com direito a representação às autoridades sanitárias e profissionais; 
Art. 15 - Todos os inscritos em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, devem: 
VII - respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade de 

qualquer ser vivo ou da coletividade; 

VIII - assumir, com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa, sua função na determinação de padrões desejáveis em 

todo o âmbito profissional, inclusive nas atividades de ensino; 

IX - contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva da pessoa humana e dos animais; 

X- garantir ao usuário o acesso à informação independente, e de fonte confiável, sobre as práticas terapêuticas, sem detrimento às 

oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha; 

O(a) profissional se compromete a regularizar a situação e adotar providências para que a não conformidade não volte a 

ocorrer. 

_____________________________________                                       ____________________________________ 
Farmacêutico(a) orientado(a)                                                                  Farmacêutico(a) Fiscal do CRF-SP 

 
 

 


