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FARMÁCIA
EM DEBATE

Nota técnica esclarece sobre 
testes rápidos em farmácias
Uma nota técnica elaborada pela Gerência 
Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), proíbe a realização de testes rápidos 
em farmácias e drogarias em todo território 
nacional.

O conteúdo da nota esclarece que, de acordo 
com a legislação vigente – RDC 44/2009 –, que 
trata das boas práticas farmacêuticas para o 
controle sanitário em farmácias e drogarias, 
permite que os farmacêuticos em farmácias 
e drogarias realizem apenas a aferição do 
parâmetro bioquímico glicemia capilar, através 
de equipamentos de autoteste. 

A justificativa é que a aferição de parâme-
tros fisiológicos ou bioquímico oferecida 
na farmácia e drogaria deve ter como fina-
lidade fornecer subsídios para a atenção 
farmacêutica e o monitoramento da terapia 
medicamentosa, visando à melhoria da 
sua qualidade de vida, não possuindo, em 

nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico.

Os serviços farmacêuticos em farmácias e 
drogarias devem ser permitidos pela auto-
ridade sanitária local, mediante inspeção 
prévia, devendo atender aos requisitos da 
RDC 44/2009.

Equipamento Hilab
A Anvisa também publicou esclarecimentos 
sobre o uso de equipamentos Hilab em 
farmácias e drogarias. Segundo a agência, o 
equipamento se trata de um produto para 
diagnóstico in vitro, de classe de risco II, para 
uso exclusivamente profissional e não de um 
produto para autoteste. Atualmente, existe 
restrição expressa na RDC 44/2009 para a 
utilização destes equipamentos em farmácias 
e drogarias, nais quais estão possibilitadas 
apenas a aferição do parâmetro bioquímico 
de glicemia capilar através de equipamentos 
para autoteste. 

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL

	Capa Farmácia Revista Digital Nº 66 | Março / Abril de 2019
	Editorial / Onde encontrar
	Conselho na Mídia
	Com a Palavra - Uma categoria mais forte
	Aprenda a navegar pela nova Farmácia Revista Digital
	EM DESTAQUE
	Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos bate recorde de adesão
	Escola de Farmácia da UFOP festeja 180 anos com muita história e tradição

	GESTÃO
	CRF/MG dá início ao Conselho Presente em 2019
	CRF/MG pede a inclusão do profissional farmacêutico em programa de saúde do Governo Federal
	CRF/MG se reúne com Joice Hasselman
	União de forças
	CRF/MG se reúne com Anvisa e garante ação conjunta no Estado
	Minas celebra, enfim, a votação da proposta de desoneração do farmacêutico pelo CFF
	CRF/MG se reúne com Ministério Público
	CRF/MG não mede esforços para manter assistência farmacêutica qualificada
	CRF/MG lança campanha de mobilização
	Carteira CRF Jovem: estudantes agora contam com documento exclusivo de cadastro

	FARMÁCIA EM DEBATE
	Projeto de lei que libera venda de MIPS em supermercado é arquivado
	Brazilian Journal of Health and Pharmacy agora conta com ISSN
	CRF/MG lança TalkFarma
	Justiça garante atuação do Farmacêutico na citologia*
	Nota técnica esclarece sobre testes rápidos em farmácias

	DÚVIDAS TÉCNICAS
	CRF/MG inaugura Centro de Informações Farmacêuticas

	EM DIA COM A FISCALIZAÇÃO
	CAPACITAÇÕES
	1º Simpósio de Indústria Farmacêutica
	1º Simpósio de Assistência Farmacêutica no SUS
	CRF/MG realiza segunda edição do Fórum DCN Estadual
	Simpósio de Análises Clínicas
	Giro de Capacitações
	CRF Jovem

	FARMACÊUTICOS CONTRA A DENGUE
	FIQUE DE OLHO
	Receitas médicas têm validade nacional
	Anvisa simplifica regras de autorização de funcionamento para farmácias
	Tuberculose tem tratamento garantido no SUS
	10 anos do surto global de H1N1
	SUS incorpora medicamento contra doença rara

	Expediente
	Endereços e Contatos

	Botão 277: 
	Botão 304: 


