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Orientação Farmacêutica  
Medidas para prevenção - Coronavírus 

 

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 locais de trabalho.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

O CRF-SP recomenda estabelecer e divulgar, em conjunto com o gestor da empresa, medidas para 
prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho, de 
acordo com o previsto na legislação vigente e recomendações de órgãos oficiais, e que incluam, entre 
outras medidas: 

 Orientações para higiene das mãos e etiqueta respiratória; 

 Orientações para higiene dos ambientes; 

 Orientações para distanciamento social; 

 Orientações para uso de máscaras faciais ou equipamentos de proteção individual (EPIs). 
 
Ressalta-se a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços do Estado de São Paulo, incluindo os ambientes de trabalho, nos termos do Decreto Estadual nº 
64.959/2020 e da Resolução Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo nº 96/2020. 
 
O CRF-SP disponibiliza diversas ferramentas para auxiliar e capacitar o farmacêutico através do portal 

http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html e da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP 

(https://ecat.crfsp.org.br/). 

O farmacêutico foi orientado sobre a legislação e recomendações abaixo descritas: 

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; 
 

Portaria Conjunta Ministério da Economia e Ministério da Saúde nº 20, de 18 de junho de 2020 

Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de 

transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais).  

1. Medidas gerais.  

1.1 A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas 

necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de 

trabalho.  

1.1.1 As orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas representações, 

quando solicitados. 

http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html
https://ecat.crfsp.org.br/
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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3. Higiene das mãos e etiqueta respiratória.  

3.1 Todos trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos com 

utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante adequado 

para as mãos, como álcool a 70%.  

3.2 Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os trabalhadores evitem tocar 

superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos etc.  

3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de trabalho, 

incluindo água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não demande contato 

manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%.  

3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de uso pessoal.  

3.5 Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as mãos e 

sobre praticar etiqueta respiratória, incluindo utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e 

boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir.  

3.6 Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em planilhas, 

formulários e controles, tais como listas de presença em reunião e diálogos de segurança. 

4. Distanciamento social.  

4.1 A organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato pessoal entre 

trabalhadores e entre esses e o público externo, orientando para que se evitem abraços, beijos, apertos de 

mão e conversações desnecessárias.  

4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o 

público. 4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser implementado para reduzir 

o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e visitantes, além das demais 

medidas previstas neste Anexo, deve-se: a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, 

manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado o item 7 e seus subitens deste Anexo, e adotar 

divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica (face shield) ou fornecer óculos 

de proteção. b) para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado o 

item 7 e seus subitens deste Anexo.  

4.2.2 Medidas alternativas podem ser adotadas com base em análise de risco, realizada pela organização.  

4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos, 

incluindo instalações sanitárias e vestiários.  

4.4 A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com, no mínimo, um 

metro de distância entre as pessoas.  

4.5 A organização deve priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar aglomerações e 

para distribuir o fluxo de pessoas.  

4.6 A organização deve priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando 

concentrações nos ambientes de trabalho.  

4.7 A organização deve promover teletrabalho ou trabalho remoto, quando possível.  
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4.8 Devem ser evitadas reuniões presenciais e, quando indispensáveis, manter o distanciamento previsto 

neste Anexo. 

7. Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de proteção.  

7.1 Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso, higienização, acondicionamento e descarte 

dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de proteção utilizados na 

organização tendo em vista os riscos gerados pela COVID-19.  

7.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e substituição das 

máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso, e, inclusive, limitações de sua proteção contra a 

COVID-19, seguindo as orientações do fabricante, quando houver, e as recomendações pertinentes dos 

Ministérios da Economia e da Saúde.  

7.1.2 As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPI nos termos definidos na Norma 

Regulamentadora nº 6 - Equipamentos de Proteção Individual e não substituem os EPI para proteção 

respiratória, quando indicado seu uso.  

7.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido 

em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros trabalhadores ou público.  

7.2.1 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada três horas de uso ou 

quando estiverem sujas ou úmidas.  

7.2.2 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de acordo com as recomendações do 

Ministério da Saúde.  

7.2.3 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela organização, após cada jornada de trabalho, ou 

pelo trabalhador sob orientação da organização.  

7.3 Os EPI e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre trabalhadores durante 

as atividades.  

7.3.1 Os EPI e outros equipamentos de proteção que permitam higienização somente poderão ser 

reutilizados após a higienização.  

7.4 Somente deve ser permitida a entrada de pessoas no estabelecimento com a utilização de máscara de 

proteção. 7.5 Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem dos trabalhadores, os 

trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades de limpeza em sanitários e áreas de 

vivências devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos, em conformidade com as 

orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde. 

 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – Ministério da Economia OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1088/2020/ME 

de 27 de março de 2020 

Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores em razão da Pandemia da covid-19. Disponível em: 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/SIT__orienta%C3%A7%C3%B5es_gerais_para_trabalhador

es_e_empregadores.pdf 

 

Decreto Governo Estado de São Paulo nº 64.959, de 04 de maio de 2020 
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Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-

19 e dá medidas correlatas. 

Artigo 1º - Enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março 

de 2020, fica determinado, em complemento ao disposto no Decreto nº 64.956, de 29 de abril de 2020, o 

uso obrigatório de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional: II - no interior 

de: a) estabelecimentos que executem atividades essenciais, aos quais alude o § 1º do artigo 2º do Decreto 

nº 64.881, de 22 de março de 2020, por consumidores, fornecedores, clientes, empregados e 

colaboradores; 

 

Resolução Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo nº 96, de 29 de junho de 2020 

Dispõe sobre as ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – Sevisa, 

para fiscalização do uso correto de máscaras nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, bem 

como pela população em geral, e dá providências decorrentes 

Art. 1º (...) 

§ 1º Para os fins desta resolução, a expressão "estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços" 

compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de lazer, de esporte ou de 

entretenimento, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças 

de alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e 

drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, 

transporte coletivo. 

§ 2º Nos locais previstos no parágrafo 1º deste artigo deverá ser afixado aviso do uso correto e obrigatório 

das máscaras, com a cobertura de nariz e boca e do distanciamento mínimo de 1,50m entre os usuários, 

em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis 

pela vigilância sanitária. 

§ 3º Nos locais previstos no parágrafo 1º deste artigo poderão, a seu critério serem fornecidas máscaras 

para os usuários na entrada dos respectivos estabelecimentos; 

Art. 2º O responsável pelos recintos de que trata esta resolução, bem como responsáveis técnicos, deverão 

advertir os eventuais infratores sobre a proibição de sua entrada e permanência em desacordo, bem como 

sobre a obrigatoriedade e a cobertura de nariz e boca e, caso persistam na conduta coibida, de imediata 

retirada do local, se necessário, mediante o auxílio de força policial. 

 

Portaria Centro de Vigilância Sanitária nº 15, de 30 de junho de 2020  

Dispõe sobre as ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – Sevisa, 

para fiscalização do uso correto de máscaras nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, bem 

como pela população em geral. 

 

Organização Pan Americana de de Saúde 
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Preparando o local de trabalho para a COVID-19, de 19 de março de 2020. Disponível em: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52015/OPASBRACOVID1920043_por.pdf?sequence=5&isAl

lowed=y 

 

Resolução CFF nº 711, de 30 de julho de 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. 
Parágrafo único - o farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, a assistência técnica ou a 
substituição nos estabelecimentos somente terá contra si instaurado um processo ético, na medida de sua 
culpabilidade. 
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. 
Parágrafo único - no exercício da profissão farmacêutica devem ser observadas todas as normas que a 
regulamentam. 
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, 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. 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: 
III - exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames 
da legislação vigente; 
Art. 15 - Todos os inscritos em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da 
profissão, devem: 
III - exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes; 
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; 
 

 

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