
CARTILHA ORIENTATIVA PARA DROGARIAS 

 

INTRODUÇÃO: 

A Cartilha Orientativa de Drogaria é um instrumento de 

orientação para todos os nossos Associados e estabelece os 

requisitos gerais a serem observados na implantação da 

Drogaria, incluindo documentação, assistência farmacêutica, 

aquisição, armazenamento, conservação, treinamento e 

dispensação dos produtos farmacêuticos industrializados. 

 

DOCUMENTAÇÃO: 

Para obter as licenças de Drogaria é necessário seguir os seguintes 

passos: 

1.Entrada de documentações no CRF: – para registro do estabelecimento: Documento 

original de constituição de empresa (p/ registro de estabelecimento); 

-Identidade e CPF dos sócios, original (p/ registro de estabelecimento); 

-Cartão de CNPJ original (p/ registro de estabelecimento); 

-Requerimento de RT (04 vias) e Declaração de Outras Atividades (02 vias); 

-Carteira(s) de Trabalho do(s) farmacêutico(s); 

-Declaração da Associação (interior do Estado); 

-Vistos dos Sindicatos (SINFAR/GO e SINCOFA/GO); 

Para Posto de Medicamento: -Documento original de consituição de empresa e Cartão 

de CNPJ original;-Identidade e CPF do proprietário, original;-Comprovante de 
escolaridade mínima equivalente ao 1º grau, original; 
-Requerimento de registro e Declarações do Prefeito e Farmacêuticos;  

Inscrição do  Farmaceutico: -Requerimento de inscrição e 02 fotos 3X4 coloridas e 
recentes; 
-Certidão original da Instituição comprovando a conclusão do curso, a colação de grau 
e as informações de que o Diploma está em fase de emissão ou registro e a data da 
publicação no DOU do ato de reconhecimento do curso; 
-Histórico Escolar;  
-Identidade, CPF, Carteira de Reservista e Título de eleitor, originais; 

 



2.Entrada de documentações na Vigilancia Sanitária Municipal,e/ou Estadual: 

-Solicitar á Vigilância Sanitária local lista de documentos exigidos para inicio do 
processo de regularização na Vigilânia Sanitária; 

-Anexar aos documentos da lista o protocolo de entrada no CRF; 

-Anexar aos documentos da lista Manual de Boas Práticas de Dispensação com os 
Procedimentos Operacionais Padrões e Plano de Gerenciamento de Resíduos.( para 
as empresas do município de Goiania, temos a sala de armazenamento para os 
resíduos do Grupo B, para as drogarias fora do município, a empresa precisa contratar 
empresa de coleta de resíduos) 

3. ANVISA 

- Cadastro inicial na Anvisa; 

- Peticionamento  Eletrônico na Anvisa – AFE ( constar medicamentos inclusos na 
Portaria 344/98) 

Lista de documentos que a drogaria deve manter sempre atualizada arquivada 

no local: 

- Contrato Social 

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ( CNPJ) 

- Inscrição Municipal  

- Alvara de Funcionamento   da Prefeitura 

-Licença Sanitária da Visa do Municipio e/ou Estado 

-Certidão de Regularidade expedida pelo CRF 

-Manual de Boas Práticas 

-Laudo de Controle de Pragas ( temos convênio com a Matabem) 

-Laudo do Corpo de Bombeiros 

-Laudo de Limpeza de Caixa-D”Agua( temos convênio com a Matabem) 

-Coleta de Resíduos Químico e/ou Infectante ( recebemos os resíduos do grupo B,das 

empresas estabelecidas no município de Goiania) 

-PPRA ( Programa Prevenção de Riscos de Acidentes) 

-PCMSO ( Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

Obs.: essa lista pode variar de acordo com cada município. 

 



RECURSOS HUMANOS 

Organização e Pessoal 

Para iniciar um processo de recrutamento de profissionais de uma drogaria, a área de recursos 

humanos deve seguir os critérios baseados nas descrições de cargo para cada profissional: 

1. Descrição de Cargo – Farmacêutico 

 

Objetivo de cargo 

 

Cumprir as normas sanitárias  regulamentadas pela Visa e Anvisa, assim como 

administrar adequadamente a Drogaria para alcançar os resultados determinados pela 

empresa e as normas profissionais vigentes e prestar assistência farmacêutica ao 

usuário. 

O farmacêutico deverá ter Registro regularizado no Conselho Regional de Farmácia 

local. 

 

Descrição Geral 

 

O farmacêutico deve proporcionar um serviço personalizado a clientes durante a 

dispensaçao adequada dos medicamentos, aplicar normas sanitárias estabelecidas 

pela Anvisa e operar uma adequada administração para alcançar resultados projetados 

para Vendas, Inventário e Perdas. 

 

 

Dimensões 

 

Incrementar vendas 

Controlar gastos 

Dispensação correta de medicamentos em geral 

Prestar assistência farmacêutica 

 

Treinamento 

 

Toda a equipe da Drogaria deve passar por treinamento Operacionais e Técnicos na 

empresa, para aprimorar seus conhecimentos. 

 

1. Treinamento para Gerente 

2. Treinamento para Farmacêuticos 

3. Treinamento para Balconistas 

 

 

 

 



MATERIAL DE APOIO 

 
Os gerentes,farmacêuticos e balconistas devem ter fácil acesso ao material de apoio 

relacionado á dispensação de medicamentos: 

 

Revista de Preços de Farmácia : Utilizada para pesquisa de todas as apresentações 

existentes de medicamentos, bem como para consulta de preços. Também utilizada 

para identificação de princípios ativos dos produtos comerciais. As revistas são 

renovadas mensalmente em todas as drogarias. 

 

Sugestão de apoio técnico ao farmacêutico: 

 

- DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas: Utilizado para consultas ás bulas 

de medicamentos, identificação de princípios ativos dos produtos comerciais,consulta 

a laboratórios, etc. A atualização e a troca dos dicionários são feitas anualmente. 

 

- Dicionário Terapêutico Guanabara ( Korolkovas): Literatura especifica da área 

farmacêutica, utilizada para a consulta do farmacêutico. A  troca dessa literatura é 

feita a cada 5 (cinco) anos. 

 

 

ESTRUTURA: 

 
1. Saúde e Higiene 

 

Seguir as determinações da legislação vigente, descrever memorial descritivo da drogaria que 

o uso de sanitários, armários para guarda de pertences e local das refeições são 

compartilhados com os demais funcionários da loja. 

 

2. Infraestrutura  Física 

A Drogaria deve ter infraestrutura necessária para permitir ambientes necessários à prática de 

suas atividades de recebimento,conferência,estoque e  a disposição devida em áreas distintas. 

 Sala de Aplicação – Seguir as determinações da legislação vigente. 

 Área mínima – Averiguar junto à Vigilância Sanitária local a legislação 

pertinente a esta questão. 

 As áreas devem ser separadas por paredes,de modo a separar e identificar 

cada área especifica. 

 Todos os pisos devem ser laváveis e não ter porosidade. 

 As paredes devem ser lisas e claras, de fácil limpeza, e livres de 

rachaduras. 



 Os equipamentos  devem ser distribuídos de forma sistemática em todas 

as áreas, de modo a facilitar e permitir um trabalho correto. 

 A ventilação deve ser garantida 

 A temperatura e a umidade do ambiente devem ser controladas e 

registradas todos os dias, mantendo uma temperatura de 15 a 30ºC e 

umidade até 75%. 

 A iluminação deve ser suficiente para permitir clareza em todas as salas. 

 Não deve existir ralo na drogaria, uma vez que o escoamento da água é 

feito diretamente no esgoto da loja, por tubulação interna. 

 Caso existam medicamentos termolábeis, estes devem  estar  

armazenados adequadamente. 

 Os colaboradores devem utilizar o vestiário e o refeitório da própria loja. 

 

 

3.Equipamentos Técnicos: 

 

O estabelecimento deve fornecer ao farmacêutico ferramenta básica para o registro de 

medicamentos  controlados pelo SNGPC, como computador com acesso á  internet, e que 

também permita ao profissional enviar o arquivo XML do registro para a Anvisa por meio de 

sistema próprio. 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

1. Fornecedor 

Visando garantir a qualidade dos produtos oferecidos pela Drogaria e o resultado esperado no 

tratamento terapêutico, a Drogaria precisa trabalhar com fornecedores credenciados e 

somente com produtos que tenham  Registro no Ministério da Saúde. 

 

2. Recebimento e Conferência de Produtos 

Seguir as determinações da legislação vigente, que dispõe sobre requisitos exigidos para a 

dispensação de produtos de interesse á saúde em farmácias e drogarias. 

A entrega de produtos pelo fornecer deve ser feita na Drogaria e conferida pelo gerente e pelo 

funcionário de segurança da empresa. 

 

A  conferência das mercadorias recebidas deve ser feita com muita atenção para  detectar 

possíveis divergências nos produtos e garantir a qualidade dos produtos a serem dispensados. 

 



 3.Área ou Local  de Armazenamento 

Depois da conferência, os medicamentos são devidamente armazenados de acordo com a sua  

classificação. São armazenados  na geladeira, no  armário de medicamentos controlados, no 

estoque e na área de vendas. 

 Medicamentos Controlados: Armazenar esse grupo de medicamentos em  armário 

com chave. 

 Medicamentos Tarjados: Armazenar esse grupo de medicamentos atrás do balcão de 

atendimento; 

 Medicamentos de Venda Livre: Consultar legislação local sobre o armazenamento 

deste grupo de medicamentos. 

 Medicamentos Termolábeis: Armazenar esse grupo de medicamentos em  condição 

especial, que assegure a temperatura adequada, conforme orientação do fabricante. 

Monitorar tal  temperatura de forma sistemática e constante. 

 Medicamentos inadequados para a dispensação ao cliente: Armazenar este grupo de 

medicamentos em local segregado e recipiente  fechado,sinalizado e exclusivo para 

este fim. 

 

As áreas destinadas ao armazenamento de produtos tem capacidade suficiente para assegurar 

a estocagem ordenada dos medicamentos e correlatos. 

A iluminação deve ser conveniente e não receber luz solar direta. A temperatura do ambiente 

deve ser controlada todos os dias, a fim de manter a temperatura ideal para a boa 

conservação dos medicamentos. 

 

4.Atendimento 

Dispor de equipe técnica e eticamente habilitada 

 

 

 

 

 

 



Ajuda Profissional - Manual de Boas 
Práticas de Dispensação (Drogaria) 

 

Este documento  tem como objetivo básico servir como orientação para 
elaboração do Manual de Boas Práticas de Dispensação. 
Deverá conter somente as atividades desenvolvidas no estabelecimento. Se na 
sua empresa não são realizados alguns dos procedimentos descritos, retire os 
mesmos do seu manual. 

 

O farmacêutico Responsável Técnico deverá definir as atividades e 
documentar as mesmas neste manual e a empresa deverá seguir as 
orientações do farmacêutico. 

É a descrição generalizada das atividades e da estrutura do estabelecimento 
farmacêutico. Sendo obrigatório, conforme Resolução ANVISA n. 328/99. 

 

 
Manual de Boas Práticas  

       de Dispensação Drogaria / Farmácia 
 
 
Conteúdo: 
 

Sugestão de ordenação de conteúdo: 
 

I.      Identificação do estabelecimento 

1.1   Nome e endereço do estabelecimento 
1.2  Nome e registro do responsável técnico 
 

II.   Objetivos do estabelecimento 
 

III. Objetivo do Manual 
 

IV. Referências 
       Regulamentação utilizada como referência para o             desenvolvimento deste 
Manual 
 

V. Definições adotadas para efeito deste Manual 
 

VI. Estrutura Física - Instalações  
      Áreas 
           - Instalações : metragem, materiais 
           - Caracteristicas 
           - Layout / Planta baixa (cópia) 
           - Equipamentos, utensílios, acessórios 
           - Limpeza e sanitização - controle integrado de                  pragas 
           - Segurança coletiva 
 

VII. Estrutura Organizacional 
      Pessoal 
           - Organograma 
           - Responsabilidades e atribuições 



           - Treinamentos 
           - Saúde, segurança, higiene, vestuáriuo e conduta 
 

VIII. Fluxograma 
      Da entrada à saída do produto / medicamento,descrever        sucintamente o fluxo e a 
rotina quanto: 
            - Armazenamento / estocagem 
            - Conservação 
            - Dispensação: 
                  - Medicamentos em geral 
                  - Medicamentos sujeitos a controle especial 
            - Medicamentos vencidos: 
                  - Medicamentos em geral 
                  - Medicamentos sujeitos a controle especial 
 

IX. Serviços farmacêuticos prestados 
      9.1 Aplicações de injetáveis. 
        a) Procedimentos 
               - Introdução 
                     - Administração 
                     - Controle 
               - Rotinas para aplicação de injetáveis 
               - Técnicas de lavagem das mãos (antissepsia) 
                     - Injeções intramusculares (IM) 
                     - Injeções subcutâneas (SC) 
                     - Injeções intravenosas (IV) 
 
       b) Cuidados na aplicação de injetáveis 
 
       c) Materiais utilizados e descarte de pérfuro-cortantes 
 
      9.2 Pequenos Curativos 
        a) Procedimentos 
               - Rotinas para realização de pequenos curativos 
               - Técnicas de lavagem das mãos (antissepsia) 
               - Técnicas de biosseguraqnça 
 
       b) Materiais utilizados e descarte de pérfuro-cortantes 
 
      9.3 Inalação 
        a) Procedimentos 
               - Rotinas para inalação 
               - Técnicas de lavagem das mãos (antissepsia) 
               - Técnicas de higienização de material 
 
      9.4 Verificação de Temperatura e Pressão Arterial (PA) 
        a) Procedimentos 
               - Técnica preconizada para verificação da PA e                     temperatura 
 
        b) Aparelhos utilizados 
               - Calibração periódica e registros 
 
      9.5 Colocação de Brincos 
        a) Procedimentos 
               - Técnicas de lavagem das mãos  
               - Técnica de bioproteção 

 

X. Classificação de resíduos da drogaria / farmácia 

 



XI. Documentação 
      Descrever sucintamente a documentação (tipos) envolvida          nas atividades 
desenvolvidas 
           - Notificações de receita 
           - Registro de reclamações 
           - Livros de controle 
           - Balanços   
           - Outros 
 
 

XII. Referências Bibliográficas 

 
Observação 
     - Especificar os itens que se aplicam a sua drogaria /  farmácia   

 Nome Assinatura Data 

Elaborado por:   ___/___/___ 

Aprovado por:   ___/___/___ 

Implantado por:   ___/___/___ 

R  Revisar em:   ___/___/___ 

R  Revisado por:   ___/___/___ 

 

 Número Destino 

Cópias 
  

  

Modelo de Declaração de serviços farmacêuticos. 

 

Antes da RDC 44/09 ser publicada, o serviço de Aplicação de Injetáveis já era 

permitido pela legislação.  

Sendo assim, os estabelecimentos que já aplicam injetáveis, com local 

autorizado pela vigilância sanitária, podem continuar a oferecer os serviços.   

Os novos serviços permitidos na RDC 44/09 somente poderão ser oferecidos, 

após a adequação física do estabelecimento e autorização da Vigilância 

Sanitária (Deverá ser registrada a autorização no Alvará Sanitário).   

O Conselho Regional de Farmácia deverá ser comunicado pelo farmacêutico 

sobre os serviços oferecidos em cada estabelecimento.  

Sendo assim, os farmacêuticos que já oferecem o serviço de Aplicação de 

Injetáveis, deverão fornecer a Declaração de Serviço Farmacêutico, conforme o 

Art. 81 da RDC 44/09, que já está em vigor.   

Veja a sugestão de modelo de Declaração de Serviço Farmacêutico na página 

seguinte.  

Existindo interesse em realizar outros serviços permitidos na RDC 44/09, o 

estabelecimento deverá providenciar a adequação física e obter a autorização 

da Vigilância Sanitária.  



Os novos serviços também exigirão a emissão da Declaração de Serviço 

Farmacêutico, com as devidas modificações exigidas na RDC 44/09.  

  

  

RESOLUÇÃO-RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009 

  

 Seção III - Da Declaração de Serviço Farmacêutico  

  

Art. 81. Após a prestação do serviço farmacêutico deve ser entregue ao usuário a Declaração 

de Serviço Farmacêutico.  

  

§1º A Declaração de Serviço Farmacêutico deve ser elaborada em papel com identificação do 

estabelecimento, contendo nome, endereço, telefone e CNPJ, assim como a identificação do 

usuário ou de seu responsável legal, quando for o caso.  

  

§2º A Declaração de Serviço Farmacêutico deve conter, conforme o serviço farmacêutico 

prestado, no mínimo, as seguintes informações:  

  

I - atenção farmacêutica:  

  

a) medicamento prescrito e dados do prescritor (nome e inscrição no conselho profissional), 

quando houver;  

  

b) indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia, quando houver;  

  

c) valores dos parâmetros fisiológicos e bioquímico, quando houver, seguidos dos respectivos 

valores considerados normais;  

  



d) frase de alerta, quando houver medição de parâmetros fisiológicos e bioquímico: "ESTE 

PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A 

CONSULTA MÉDICA OU A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS";  

  

e) dados do medicamento administrado, quando houver:  

  

1. nome comercial, exceto para genéricos;  

  

2. denominação comum brasileira;  

  

3. concentração e forma farmacêutica;  

  

4. via de administração;  

  

5. número do lote; e  

  

6. número de registro na Anvisa.  

  

f) orientação farmacêutica;  

  

g) plano de intervenção, quando houver; e  

  

h) data, assinatura e carimbo com inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do 

farmacêutico responsável pelo serviço.  

  

II - perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos:  

  



a) dados do brinco:  

  

1. nome e CNPJ do fabricante; e  

  

2. número do lote.  

  

b) dados da pistola:  

  

1. nome e CNPJ do fabricante; e  

  

2. número do lote.  

  

c) data, assinatura e carimbo com inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do 

farmacêutico responsável pelo serviço.  

  

§3º É proibido utilizar a Declaração de Serviço Farmacêutico com finalidade de propaganda ou 

publicidade ou para indicar o uso de medicamentos para os quais é exigida prescrição médica 

ou de outro profissional legalmente habilitado.  

  

§4º A Declaração de Serviço Farmacêutico deve ser emitida em duas vias, sendo que a 

primeira deve ser entregue ao usuário e a segunda permanecer arquivada no estabelecimento.  

  

  

FARMÁCIA ÉTICA FARMA  

  

CNPJ 00.000.000/0001-00  

  



 Rua São Nicolau no. 1070  Porto Alegre – RS  

  

Fone: (0XX 3340 XX XX)  

  

  

Declaração de Serviço Farmacêutico  

  

  

  

DADOS DO USUÁRIO:  

  

  

Nome:________________________________________________Idade:_____

___  

  

  

Doc. De 

Identidade:_________________Telefone:__________________________  

  

  

Médico 

assistente:____________________________________________________  

  

  

Endereço:_______________________________________________________

Serviço Realizado:Aplicação de Injetáveis  

  



____  

  

  

Nome do 

Responsável:________________________________________________  

  

  

INFORMAÇÕES SOBRE O MEDICAMENTO ADMINISTRADO  

  

  

1. 

Medicamento:____________________________________________________

_  

  

  

2. Denominação Comum Brasileira 

(DCB):________________________________  

  

  

3. Concentração e Forma 

Farmacêutica:___________________________________  

  

  

4. Via de 

Administração:______________________________________________  

  

  

5. Número do 

lote:___________________________________________________  



  

  

6. Número de registro na 

ANVISA:______________________________________  

  

  

Data: ___/____/____  

  

  

  

______________________________  

  

Assinatura e Carimbo do Farmacêutico  

  

  

  

  

  

"ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E 

NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA OU A REALIZAÇÃO DE 

EXAMES LABORATORIAIS"  

  

  

1ª. VIA USUÁRIO  

  

2ª. VIA FARMÁCIA  

  

 

 

 

 


