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CFF esclarece dúvidas sobre exames
laboratoriais, os Farmacêuticos e as
Farmácias
Prezados colegas, Bom dia
O
SindLab
–
Sindicato
dos
Laboratórios de Minas Gerais
comunica-lhe do recebimento do
Ofício 02670-2017/ASS.COM. /CFF
do Conselho Federal de Farmácia
respondendo à carta 03-17 que o
SindLab
–
Sindicato
dos
Laboratórios enviou com dúvidas
dos Laboratórios referentes a
exames
laboratoriais,
os
Farmacêuticos e as Farmácias.
Segue as dúvidas dos Laboratórios que o SindLab – Sindicato dos Laboratórios enviou e a
resposta do CFF – Conselho Federal de Farmácia:

Dúvidas dos Laboratórios
Carta SindLab 03-17
Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2017
Carta 03-17
Ilmo. Sr. Dr.
Walter da Silva Jorge João
DD. Presidente, do CFF
Conselho Federal de Farmácia
Prezado Senhor,
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas
Gerais solicita-lhe a gentileza de esclarecer as
dúvidas
que
seguem
apresentadas
pelos

Resposta do CFF
OF. 02670-2017/ASS.COM. /CFF

Laboratórios referentes aos exames laboratoriais, os
Farmacêuticos e as Farmácias, tal como segue:
1. Quais os exames laboratoriais
Farmacêuticos podem solicitar?

que

os

2. Quais são os exames laboratoriais que os
Farmacêuticos pretendem realizar nas
instalações das Farmácias?
3. Somente o RT – Responsável Técnico pelo
Farmácia poderá realizar os pretendidos
exames laboratoriais e solicitá-los aos
Laboratórios?
4. Qual é a responsabilidade profissional e civil
com
a
solicitação
de
exame
pelo
Farmacêutico e com a realização do exame
na Farmácia?
5. Quais leis e resoluções do CFF deverão ser
observadas pelo Farmacêutico quanto à
responsabilidade profissional e civil ao
solicitar exame aos Laboratórios ou ao
realizar exames laboratoriais nas Farmácias?
6. Qual o preço dos exames laboratoriais
realizados nas Farmácias? Haverá uma
tabela
para
ser
observada
pelos
Farmacêuticos, e pelas Farmácias para os
exames
laboratoriais
realizados
nas
Farmácias?
7. As Farmácias poderão cobrar pelo produto e
pelo serviço prestado da realização do
exame laboratorial em separado da venda do
produto?
8. Quando solicitado ao Laboratório pelo
Farmacêutico um exame e o resultado obtido
pelo Laboratório for um resultado de risco ou
crítico, a quem o Laboratório deverá
comunicar o resultado para a imediata
tomada de providência?
9. Em caso de o Farmacêutico ser sócio de uma
Farmácia e de um Laboratório ou RT em um
destes e funcionário em outro, poderá este
Farmacêutico solicitar exame laboratorial?
10. Quando ocorrer a necessidade de repetição
do exame realizado na Farmácia, o paciente
pagará pela repetição ou está incluso no
preço do primeiro exame?
11. Solicitado o exame laboratorial pelo
Farmacêutico de um paciente que possui um
plano de saúde, o Laboratório que o atender
deverá cobrar o exame do paciente ou da
operadora do plano de saúde?
12. Considerando o mesmo cenário no âmbito
SUS – Sistema Único de Saúde e de outros

operadores públicos como, por exemplo,
Instituto dos funcionários e as Polícias
Militares, o Laboratório que atender o
paciente cobrará o exame do paciente ou
destes entes?
13. O paciente receberá um laudo do exame
laboratorial e realizado na Farmácia? Caso
sim, constará neste laudo quais informações
ao paciente?
14. Em caso de acidente de trabalho na
Farmácia envolvendo perfuração corte ou
dilaceração e o sangue do paciente, como
deverá agir?
15. No caso de comparação entre o resultado do
exame laboratorial realizado na Farmácia
com o mesmo exame realizado no
Laboratório, qual é a orientação de conduta
à Farmácia e ao Laboratório?
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas
Gerais agradece-lhe a gentileza do envio destas
respostas em especial pela celeridade conferida para
isso ocorrer.
Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab
Presidente

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab
Presidente
Eu fiz minha parte! ®

