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Assunto: Recomendações para reorganização do processo de trabalho nas farmácias e para a
dispensação de medicamentos em situação da epidemia de COVID-19 (doença provocada
pelo novo coronavírus).

Este documento aborda aspectos relevantes para reorganização de processos
de trabalho e atendimentos a usuários em farmácia/dispensário no município de
Ibipitanga-Bahia durante a epidemia de COVID-19.
Elaborado pela Vigilância Sanitária Municipal de Ibipitanga-Bahia, baseada na
Nota Informativa do Ministério da Saúde N° 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS e nos
informativos do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
Farmácias são porta de entrada.
As farmácias são frequentemente o primeiro ponto de contato com o sistema
de saúde para quem tem preocupações relacionadas à saúde ou, simplesmente,
necessita de informação e aconselhamento confiável. Além disso, elas tornaram-se
parte importante, às vezes indispensáveis, ao sistema público de saúde.
Responsabilidade em atender pacientes suspeitos e encaminhar.
É natural que pessoas com sintomas respiratórios busquem a farmácia para
atendimento ou compra de medicamentos. A equipe deve estar apta a acolher,
identificar, avaliar, orientar e encaminhar esse paciente.



Proteção do farmacêutico e outros funcionários da farmácia:
Práticas de higiene a seguir:

9 Higienizar as mãos frequentemente, lavar com água e sabão ou usar álcool gel
70%;
9 Ao tossir, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou utilizar lenço de
papel descartável e descartá-lo adequadamente;
9 Manter distância recomendada de dois metros de outras pessoas que
apresentem sinais ou sintomas de infecções respiratórias, como tosse, espirros
e congestão nasal;
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9 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, bem como objetos potencialmente
contaminados como corrimão ou maçanetas, já que facilitam a transmissão do
vírus;
9 Evitar o contato físico como apertos de mãos, abraços ou beijos, mesmo em
pessoas assintomáticas. Essa medida ajuda a reduzir a propagação do vírus.
9 Todos os funcionários da farmácia que trabalham no atendimento a clientes
devem utilizar máscara cirúrgica descartável durante todo período em que
estiverem trabalhando.
9 Nas farmácias, o ideal é que haja um espaçamento de 2 metros do balcão de
atendimento e o cliente (pode ser sinalizado com fita no chão).
9 Os estabelecimentos que estiverem idosos à frente do comércio (acima de 60
anos) deverão ser afastados das suas atividades laborais.
9 Funcionários suspeitos de coronavírus (Febre, tosse e/ou sintomas
respiratórios) devem ser afastados e orientados a procurar atendimento na
unidade básica.



Protocolo de atendimento ao usuário em farmácias:
Seguir o seguinte procedimento em relação à atenção a pacientes:

9 Os funcionários devem orientar os clientes em tempo hábil para evitar
aglomeração na farmácia, recomendar que mantenham distância de
outras pessoas de pelo menos 1,5 metros, em casos de filas, fazer marcação no
chão, respeitando a distância;
9 Afixar na parede cartaz com informações gerais sobre o novo coronavírus;
9 Disponibilizar a todos os clientes, álcool 70% em pontos estratégicos;
9 Ao usuário identificado com sintomas de infecção respiratória deve ser
entregue uma máscara, que deve estar bem fixa em seu rosto;
9 Paciente com sintoma deve ser encaminhado para um espaço reservado, onde
possa aguardar distante dos demais usuários no estabelecimento, a pelo menos
dois metros, e deve ser atendido preferencialmente pelo farmacêutico;
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9 Caso seja identificado um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, o
indivíduo deve ser encaminhado à unidade básica mais próxima para avaliação
diagnóstica;
Limpeza do ambiente de trabalho
Como o novo coronavírus pode ser transmitido por meio de gotículas e
contato, todas as áreas do estabelecimento que possam ter sido contaminadas
com o vírus devem ser desinfetadas:
9 Limpar e desinfetar frequentemente as superfícies onde há contato do
funcionário e dos usuários (Ex: computadores, balcões) com solução de
hipoclorito de sódio a 1%, álcool etílico 70% ou 77ºGL.
9 Limpar e desinfetar os instrumentos clínicos (Ex: estetoscópio, glicosímetro,
esfigmomanômetro, termômetro) utilizados após atendimento de cada
paciente e equipamentos de trabalho frequentemente com álcool etílico
líquido a 70% ou outra solução compatível;
9 Superfícies nas áreas de circulação: Balança, mesas, cadeiras, corrimões e
maçanetas. Limpar a superfície para esterilização com álcool líquido 70% ou
solução de hipoclorito de sódio a 1%, a cada 2 horas.
9 Proteção individual do pessoal de limpeza: Devem utilizar avental, óculos de
proteção, luvas de borracha e máscara. Devem proceder higienização
frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%.
9 Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida,
ensaboar, enxaguar e secar.
Recebimento de mercadorias:
9 Ao receber mercadoria, o funcionário do estabelecimento deve manter
distância de 2 metros do entregador, e ambos devem estar usando máscaras;
9 As caixas contendo as mercadorias devem passar por um processo de
higienização (borrifar nas caixas uma solução preparada com um litro de água e
duas colheres de sopa de água sanitária);
9 As embalagens após serem esvaziadas devem imediatamente ser descartadas,
e logo em seguida higienizar as mãos.
Nota: Vale ressaltar que o vírus resiste até 24h em caixas de papelão!
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Ventilação do ambiente:
9 Forçar a circulação do ar no ambiente da loja, mantendo o ambiente arejado.
Para isso, abra as janelas ou ligue ventilador mecânico por no mínimo 30 minutos
duas vezes ao dia.
9 Efetue limpeza dos filtros de ar-condicionado e utilize equipamentos portáteis
de esterilização do ar em ambientes onde não é possível manter boa ventilação ou
em ambientes fechados onde pacientes são atendidos, por exemplo, na sala de
serviços farmacêuticos.

Nota: As recomendações contidas neste documento consideram as melhores informações
disponíveis até o momento. As informações sobre o avanço do COVID-19 são dinâmicas e
novas diretrizes podem ser necessárias a qualquer momento.
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