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Olá, farmacêutico. Hoje vamos conversar sobre o momento
(aquele tão esperado momento) de estruturar sua sala clínica
ou consultório para realizar os serviços farmacêuticos.
Primeiramente, vamos à pergunta central:

O Conselho Federal de Farmácia - CFF
regulamenta as atribuições clínicas do
farmacêutico (Resolução nº 585/2013), a
prescrição farmacêutica (Resolução nº 586/2013),

Preciso de uma sala para fazer serviços?

a prestação de serviço de vacinação (Resolução
nº 654/2018), a realização de procedimentos

Sim! Muitos serviços farmacêuticos requerem uma

estéticos não invasivos (Resolução nº 616/2015),

estrutura mínima que garanta privacidade do paciente.

a prestação de serviços farmacêuticos, incluindo

Portanto, você precisa de uma sala de atendimento.

os curativos de pequeno porte e a colocação de

Esta sala já recebeu vários nomes: sala de serviços farmacêuticos,
sala do farmacêutico, consultório farmacêutico, sala de assistência
farmacêutica, entre outros. Todos eles são sinônimos.
O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos está descrito na
RDC 44/2009 da Anvisa e as atribuições clínicas do farmacêutico estão

brincos (Resolução nº 499/2008), entre outras.
> Vale a pena conferir, ainda, a publicação do
CFF sobre os serviços farmacêuticos prestados
aos pacientes, família e comunidade, que
fornece material sobre a farmácia clínica no país.

descritas na Resolução 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia.
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Checklist para começar a oferecer
serviços farmacêuticos na farmácia!
Faça inclusão dos serviços farmacêuticos na sua AFE;
Inclua no seu CNPJ o CNAE 8650-0/99 - Serviços
prestados por farmacêuticos clínicos;
Sala de serviços farmacêuticos: A RDC 44/2009 não exige tamanho
mínimo, mas recomendamos mínimo de 4m² (se você pretende
oferecer o serviço de vacinação, a metragem mínima deve ser 6m²);
Adquira os equipamentos como aparelho de pressão
arterial, glicosímetro, balança, fita antropométrica, entre
outros, conforme os serviços que você quer oferecer;
Procedimentos Operacionais Padrão atualizados
de acordo com cada serviço;
Solicite a inclusão de atividades na sua licença ou alvará sanitário,
conforme procedimento padrão do seu município.

Checklist para começar a oferecer serviços farmacêuticos na farmácia

PARA TESTES COVID-19:
Esteja atualizado com a RDC 377/2020 (citada
no quadro da pág. 3), pois é ela que autorizou
excepcionalmente os testes Covid-19 em farmácias;
Verifique e conheça as NTs 06/2021 e 07/2021
Anvisa (citadas no quadro da pág.3), pois elas
definem regras de adaptação da farmácia,
testagem e emissão de laudo ao paciente;
Certifique-se de que a recepção, espera, atendimento e
pagamento de testes Covid-19 ocorra em fluxo separado
dos demais clientes da farmácia, obrigatoriamente;
É obrigatório ter POP, protocolo clínico e árvore
de decisão específicos para testes Covid-19.

Com a plataforma gratuita da Clinicarx para
Serviços Farmacêuticos, você pode oferecer
testes rápidos na sua farmácia com tudo
pronto e organizado, é só começar!
• Mais de 30 testes rápidos padronizados;
• Procedimentos Operacionais Padrão completo;
• Prontuário eletrônico do paciente;
• Laudagem e tradução automática
de laudos para inglês;
• Suporte do Laboratório clínico de Apoio;
• E muito mais!

CONHEÇA E COMECE HOJE

Checklist para começar a oferecer serviços farmacêuticos na farmácia

PARA OS DEMAIS TESTES RÁPIDOS
(NÃO RELACIONADOS À COVID):
Esteja de acordo com a RDC 302/2005 (citada no quadro
da pág.3) que define as regras para testes laboratoriais
remotos (TLR), incluindo vínculo com laboratório,
controle de qualidade e emissão do laudo ao paciente;
Você deve ter POPs específicos para cada teste
rápido realizado na unidade de atendimento,
segundo RDC 302/2005 e RDC 44/2009.

Checklist para começar a oferecer serviços farmacêuticos na farmácia

PARA VACINAÇÃO:

Conheça e esteja de acordo com a RDC 197/2017 (citada no quadro da
pág. 3), que define as regras sobre o serviço de vacinação na farmácia;
Sala de vacinas: a RDC 197/2017 exige que a farmácia
siga a RDC 50/2002 em relação à sala de vacinas. A
RDC 50/2002 exige tamanho mínimo de 6m²;
A Anvisa não exige sala exclusiva para vacinação, mas muitas
vigilâncias municipais fazem essa exigência, baseados na RDC
50/2002 ou normas locais. Entre em contato com a vigilância local.
Inclua em seu CNPJ o CNAE 8630-5/06 Serviços
de vacinação e imunização humana;
O farmacêutico deve realizar um curso presencial, e homologar
seu certificado no CRF para prestar o serviço de vacinação;
É obrigatório ter POP para todos os aspectos do serviço de vacinação.

A farmácia deve possuir Procedimentos
Operacionais Padronizados para todos os
serviços de saúde prestados no estabelecimento.
Segundo a RDC 44/2009 os POPs devem indicar
claramente os equipamentos e as técnicas ou
metodologias utilizadas, parâmetros de interpretação
de resultados e as referências bibliográficas utilizadas.

Pronto! Agora você já sabe tudo o que
precisa para começar a planejar esse passo
tão importante na sua carreira.

Leve sua farmácia ao nível mais alto da assistência farmacêutica e transforme o seu faturamento.

A Clinicarx é a plataforma de Serviços Farmacêuticos mais utilizada do Brasil!
Cadastre-se gratuitamente e comece a utilizar por tempo ilimitado!
*Você não precisa cadastrar nenhum cartão de crédito e nem pagar taxa de assinatura.

C L I N I C A R X

Já são mais de 15.000 farmacêuticos
faturando com serviços e seguimos evoluindo!
∙

Principais testes rápidos padronizados (Covid-19, Perfil Lipídico, Hemoglobina Glicada, Dengue e muito mais);

∙

Principais serviços em saúde com análise de custos (pressão arterial, glicemia, aplicação de injetáveis,
colocação de brincos);

∙

Cadastro com prontuário eletrônico de pacientes;

∙

Laboratório especializado com selo PNCQ;

∙

Emissão de laudos clínicos;

∙

Prescrição farmacêutica orientada;

∙

Declaração de Serviços Farmacêuticos conforme normas exigidas pela RDC 44/2009 da ANVISA;

∙

Cursos e treinamentos para profissionais.

•

Acesse e utilize
gratuitamente

@clinicarx
Nossa missão é promover serviços de saúde

Auxiliamos estabelecimentos e empresas na

acessíveis, convenientes, contínuos e de

implementação desses serviços de uma forma

qualidade a todos, de forma integrada ao

sistematizada, segura e rentável para o negócio.

fb.com/clinicarx

sistema de saúde, tendo o paciente no
centro de todo o processo.

/company/clinicarx

Desenvolvemos uma plataforma para esses
locais e profissionais, que padroniza os processos

youtube.com/clinicarx

de como implantar e gerir serviços de saúde
Nós levamos Pontos de Saúde

inovadores, atuando como um hub de conexões

que criam novos serviços em

entre fornecedores, indústria, estabelecimentos,

locais acessíveis como farmácias,

profissionais da saúde e pacientes.

criando uma comunidade
de profissionais da saúde,

Um estabelecimento que deseja oferecer serviços

especialmente farmacêuticos,

de saúde padronizados e digitais aos seus clientes

empoderados para uma série de

encontra na Clinicarx uma solução completa de

serviços clínicos, que beneficiam

software, treinamentos (palaforma EaD) e aplicativo

principalmente a população

mobile, acessíveis e fáceis de usar.

mais vulnerável.

SAIBA MAIS

clinicarx.com.br/blog

