
PRESCRIÇÃO 
ELETRÔNICA É 
REALIDADE



Tecnologia para saúde

No estágio atual da evolução tecnológica, os 
meios digitais são cada vez mais empregados 
como soluções para aprimorar o controle, 
registro e gerenciamento de dados dando 
austeridade nos processos.



Com o avanço da  tecnologia, novas 
soluções estão nascendo para suprir 
necessidades específicas de setores, 
como na saúde.



Num cenário em que são emitidas mais de 4 
bilhões de receitas médicas ao ano no Brasil, o 
controle fica cada vez mais difícil e complicado, 
em meio as receitas adulteradas, falsas e 
ilegíveis, dupla dispensação, são alguns dos 
fatores que agravam o quadro. 

As reclamações dos farmacêuticos do Brasil afora 
são cada vez mais constantes.



No setor da saúde estão nascendo 
soluções inovadoras, porém, sem 
padronização, e sem cumprimento de 
legislação e proteção de dados.

Em meio a elas, estão as de 
prontuário eletrônico e de prescrição 
eletrônica de medicamentos.

Acima exemplos ilustrativos



O Farmacêutico, sem um modelo 
padrão de como proceder ao receber 
uma receita eletrônica, em muitas
situações, não sabem como agir.



Para resolver esse problema, foi criado o Sibrafar, a 
primeira e única plataforma brasileira de acesso à 
receita eletrônica na farmácia.

O sistema foi desenvolvido baseado no conceito 
mundialmente conhecido como e-prescription.

Por  meio dele, é possível acessar receitas emitidas 
por médicos de forma eletrônica e assinadas por 
certificado digital, por qualquer sistema ou plataforma, 
criando um modelo padrão de recebimento das 
receitas eletrônicas.



É no Sibrafar que os farmacêuticos de todo o Brasil 
acessarão as receitas emitidas eletronicamente. 

De forma simples, ágil, segura e padronizada.





Ganhos para farmácias 
e farmacêuticos

• Segurança na dispensação.
• Minimiza erros.
• Fim das receitas ilegíveis.
• Fim das receitas falsas.
• Fim das rasuras nas receitas.
• Fim dos erros na dispensação 

(Ex: troca de medicamentos com nomes 
parecidos e posologias incorretas).

• Evita dupla dispensação (SUS) Rastreabilidade 
do medicamento em todas as fases da cadeia 
(Prescritor -> Paciente -> Farmácia).



Ganhos para farmácias e farmacêuticos

• Ganho de tempo – receita digitada, leitura dinâmica, 
sistema simples e de rápido acesso.

• Acesso ao histórico e interação do paciente.
• Agilidade na dispensação (Aqui Tem Farmácia Popular).
• Elimina a conferência da receita com os prescritores, 

evitando desgaste e retrabalho. 
• Melhora e agiliza o atendimento dos pacientes, evitando 

conflitos. 
• Com a Lei Nº 13.732/2018 (art.35), que autoriza a 

validade nacional do receituário, será possível, apenas 
pela consulta do CPF, não apenas dispensar o 
medicamento, mas conhecer o histórico do paciente,
permitindo uma melhor orientação e assistência
farmacêutica.



O tratamento e armazenamento de dados na plataforma 
SIBRAFAR®, são concebidos de acordo com o modelo 
Privacy by Design, que leva em conta os seguintes 
princípios fundamentais:
• Pró-ativo não reativo.
• Privacidade como configuração padrão.
• Privacidade incorporada ao design.
• Funcionalidade total.
• Segurança de ponta a ponta.
• Visibilidade e transparência.
• Respeito pela privacidade do usuário (Constituição 

Federal, Código Civil, Código de Defesa do 
Consumidor, Marco Civil da Internet e Lei Geral de 
Proteção de Dados Brasileira – LGPD).

Segurança e solidez



BAIXE O APP DO 
SIBRAFAR E RECEBE AS 
INFORMAÇÕES DE 
COMO PARTICIPAR

IOS e Android.

OU ACESSE:

www.sibrafar.com.br
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