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Orientação Farmacêutica 
Coronavírus – Orientações Gerais 

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

 
Nesta data, o(a) profissional acima mencionado(a), foi orientado(a) sobre aspectos importantes para a prevenção do 
coronavírus e esclarecido sobre materiais disponibilizados pelo CRF-SP, conforme abaixo.  
 
Desde que os casos do novo coronavírus se alastraram pelo mundo, o CRF-SP se preocupou em fornecer ferramentas para 
que o farmacêutico estivesse preparado para enfrentar a doença por meio da campanha “Farmacêuticos contra o novo 
coronavírus”, lançada em 18 de fevereiro de 2020, em que é possível ter acesso a uma série de materiais orientativos sobre 
como lidar com a situação. 
O CRF-SP disponibiliza os seguintes materiais que também estão disponíveis na Academia Virtual de Farmácia (Acesso em: 
https://ecat.crfsp.org.br/ )  
. 

  Vídeo orientativo 
Aula com o Dr. Marcelo Polacow, vice-presidente do CRF-SP, sobre como o farmacêutico deve enfrentar o novo 
coronavírus. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6sXSZ2SfVg0&feature=youtu.be  
 

 Manual de orientação ao farmacêutico – COVID-19 
Histórico; transmissão; sinais e sintomas clínicos; casos suspeitos; notificação; diagnóstico; tratamento; prevenção; fake 
news; entre outros. Disponível em:  http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/Manual_orientacao.pdf  
 

 Ficha de atendimento farmacêutico – suspeita de COVID-19 
Disponível em: http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/Ficha_atendimento_coronavirus.pdf 
 

 Manejo do paciente com suspeita de COVID-19 
Passo a passo sobre o farmacêutico deve fazer ao se deparar com um paciente com suspeita de COVID-19. 
Disponível em: http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/MANEJO_paciente_coronavirus.pdf 
 

 Folder para a população 
Disponível em: http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/folder_corona.pdf 

 

 Orientações sobre uso de Equipamentos de Proteção Individual e outras recomendações: 

Disponível em: http://www.crfsp.org.br/noticias/11145-uso-de-epis-e-outras-providências.html 
 

Ressalta-se a importância de registros adequados da prática da assistência farmacêutica, conforme determina legislação 
profissional, Res CFF nº 555/2011, e do papel do farmacêutico no treinamento das equipes de trabalho, conforme 
determina a Resolução CFF nº 357/01 e RDC nº 44/09. 
 
O profissional foi orientado sobre as normas abaixo descritas: 
 
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. 
 
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: 
XIV. Realizar treinamento aos auxiliares onde constem por escrito suas atividades, direitos e deveres compatíveis com a hierarquia técnica. 
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Resolução 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. 24. Todos os funcionários devem ser capacitados quanto ao cumprimento da legislação sanitária vigente e aplicável às farmácias e 
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. 
 
Resolução CFF nº 711/21 - Código de Ética Farmacêutica - Seção I  
O FARMACÊUTICO E OS DEMAIS INSCRITOS NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF) SÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CUMPRINDO-
LHES EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES INERENTES AO SEU ÂMBITO PROFISSIONAL, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A SALVAGUARDA DA 
SAÚDE. 
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. 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. 

 
 

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 

 
 

 


