
16 Revista Excelência Abrafarma 17Revista Excelência Abrafarma

Espaços de assistência farmacêutica mais do que triplicam em um ano

Omodelo de as-
sistência farma-
cêutica avança-

da evolui a passos largos 
no Brasil e torna as redes 
protagonistas na jornada 
de saúde dos pacientes. Em 
um ano, o número de esta-
belecimentos do gênero 
mais do que triplicou e, até 
o fim de 2019, a projeção é
chegar a 2.100 salas. 

Esses espaços superaram 
2,5 milhões de atendimen-
tos em 2018 contra 1,4 mi-
lhão registrado em 2017. 
“Como nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, as farmácias 
brasileiras vêm contribuindo para um aumento exponencial 
do acesso da população à saúde. Além disso, estimulam uma 
maior interação entre farmacêuticos, médicos e pacientes, o 
que ajuda a desafogar o sistema público”, ressalta Sergio Mena 
Barreto, CEO da Abrafarma. 

As salas de orientação clínica estão disponíveis nas 22 das 
maiores redes do varejo farmacêutico nacional e, em breve, 
mais um grande player deverá aderir a esse conceito. Confira a 
relação dos variados serviços que podem ser encontrados em 
cada uma dessas empresas.

Acesso facilitado à saúde

Nome do programa:  + Saúde
Número de salas:  33

Projeção para 2019:  43
Estado:  RJ

Serviços:  aplicação de injetáveis, aferição de pressão arterial,  
 medição de glicemia capilar, teste de colesterol,  
 análise da composição corporal e perfuração de orelha.

Contato:  Renane Bernardes - (21) 3095-1000  
 ou renane.bernardes@venancio.com.br

Nome do programa:  Assistência Farmacêutica (Drogasmil) e  
 Conte Comigo Sempre (Rosário)

Número de salas:  7
Projeção para 2019:  12

Estados:  RJ e DF
Serviços:  aferição de pressão arterial e glicemia, IMC,  

 temperatura corporal.
Contato:  Drogasmil - (21) 4009-0200 

 Rosário - (61) 3213-5401

Nome do programa:  Serviço Farmacêutico Santa Lúcia 
Número de salas:  2

Projeção para 2019:  5
Estado:  ES

Serviços:  em fase de implementação
Contato:  Cinthia Freitas - (27) 3382-3300  

 ou cinthia.freitas@santaluciadrogarias.com.br

Nome do programa:  Serviços Avançados Nissei
Número de salas:  251

Estados:  PR, SC e SP
Serviços:  aplicação de injetáveis, aplicação de vacinas, avaliação da  

 pressão arterial, avaliação da glicemia capilar, exames  
 rápidos como BHCG/ hepatite C/ perfil lipídico,  
 revisão da medicação, parar de fumar, controle do peso  
 (avaliação de medidas antropométricas e bioimpedância).

Contato:  Carolina Escobar - (41) 3213-8387  
 ou carolina.escobar@drogariasnissei.com.br

Nome do programa:  Saúde em Dia
Número de salas:  10

Projeção para 2019:  15
Estado:  MS

Serviços:  check-up do coração, check-up da diabetes,  
 check-up colesterol, revisão da medicação, colesterol  
 em dia, vida leve, parar de fumar, diabetes em dia, cuidado  
 farmacêutico, hipertensão em dia e vacinação em dia.

Contato:  Flavia Thomazi - (61) 3316-5115 
 ou flavia.thomazi@saobentoms.com.br

Nome do programa:  Espaço Saúde
Número de salas:  9

Projeção para 2019:  14
Estados:  RJ e SP

Serviços:  orientações sobre diabetes, hipertensão e farmacêutica;  
 auxílio em perda de peso e no processo de parar  
 de fumar; aplicação de injeções.

Contato:  Clério Silva - (24) 3345-4000  
 ou clerio@grupoofs.com.br

Nome do programa:  Espaço +Saúde
Número de salas:  3

Projeção para 2019:  13
Estado:  MG

Serviços:  aferição de pressão arterial, medição de glicose,  
 aconselhamento sobre tabagismo e obesidade. 

Contato:  Luciano Guedes - (31) 99986-8639 / (38) 3218-5950 
 ou luciano@drogariaminasbrasil.com.br

Nome do programa:  Cuidar Bem
Número de salas:  3

Projeção para 2019:  8
Estados:  AM e RO

Serviços:  aplicação de injetáveis, temperatura corporal, colocação de  
 brincos, inalação, aferição de pressão arterial, teste de  
 glicemia, revisão da medicação, hipertensão em dia, diabetes 
 em dia, colesterol em dia, parar de fumar e perda de peso.

Contato:  Tatiana Lima - (92) 3214-5967  
 ou tatiana.lima@gruposb.com.br

Nome do programa:  Serviços Farmacêuticos
Número de salas:  24

Projeção para 2019:  abrir todas as novas lojas com esses serviços
Estado:  RJ

Serviços:  vacinas (somente em duas unidades),  
 avaliação corporal, perfil lipídico, medição de  
 glicemia capilar, medição de colesterol capilar, aferição  
 de pressão arterial e aplicação de injetável.

Contato:  (21) 3214-7800 ou 
 anossadrogaria@anossadrogaria.com.br

Nome do programa:  Serviço Farmacêutico
Número de salas:  todas as lojas

Projeção para 2019:  290
Estado:  MG

Serviços:  vacinas; testes rápidos de hepatite A e B, HIV (aids),  
 sífilis, zika, chikungunya e dengue; dosagem de  
 hemoglobina glicada e glicose capilar; medição de  
 pressão arterial, PSA e colesterol (total ou fracionado);  
 exame de Beta HCG (teste de gravidez).

Contato:  Isabel Cristina Peixoto Dias - (31) 3270-5852  
 ou isabel.dias@araujo.com.br

Nome do programa:  Adesão ao Tratamento
Número de salas:  6 

Projeção para 2019:  10
Estados:  SP e MG

Serviços:  aplicação de injetáveis, aferição de pressão,  
 teste de glicemia.

Contato:  Roberto Silva - (16) 3603-0160  
 ou roberto.silva@drogaosuper.com.br
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Mais de 2,5 milhões de atendimentos foram registrados nesses espaços em 2018, contra 1,4 milhão registrado no ano anterior
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 Nome do programa:  Serviços farmacêuticos
 Número de salas:  20 (primeiro trimestre de 2019)
 Projeção para 2019:  ampliação para outras unidades e regiões
 Estados:  RJ e SP
 Serviços:  medição de pressão, diabetes, peso, autocuidado,  
  aplicação de injetáveis, colocação de brincos,  
  vacinação (em unidades selecionadas)  
 Contato:  Andreia Paula - (11) 3274-7200  
  ou andreia.paula@dpsp.com.br / 
  Karina Ribeiro - (11) 3274-7400 
  ou karina.ribeiro@dpsp.com.br

 Nome do programa:  Serviços Farmacêuticos
 Número de salas:  13
 Projeção para 2019:  20% do total de lojas
 Estados:  AL e PE
 Serviços:  aferição de pressão, acompanhamento  
  de automonitoramento da glicose, acompanhamento  
  e revisão de medicação.
 Contato:  Karina Henrique dos Santos - (82) 3023-9463  
  ou gt@farmaciapermanente.com.br

Autocuidado:  
dar atenção aos sinto-
mas e pequenos casos 
de mal-estar, promo-
vendo o uso seguro de 
medicamentos isentos 
de prescrição médica

Conheça o 
significado de 
cada ícone

Colesterol em Dia:
ajudar o paciente a con-
trolar o colesterol e trigli-
cerídeos, reduzir o risco 
cardiovascular e manter 
uma alimentação mais 
saudável

Diabetes em Dia: 
acompanhar a doença, 
gerenciando o trata-
mento e prevenindo 
complicações

Hipertensão em Dia: 
auxiliar no controle da 
pressão arterial, a geren-
ciar efeitos colaterais dos 
medicamentos e pro-
mover a adesão ao tra-
tamento

Clínica de Imunização: 
ajudar as pessoas a manter 
seu calendário de vacina-
ção em dia e, assim, preve-
nir doenças

Parar de fumar: 
auxiliar os dependentes a 
deixar o vício, com o auxílio 
do farmacêutico

Perda de peso: 
ajudar os pacientes a geren-
ciar seu peso, usar emagre-
cedores de forma segura 
e cultivar hábitos de vida 
saudáveis

Revisão da medicação: 
orientar o paciente na or-
ganização da rotina do tra-
tamento, melhorando sua 
observância e resolvendo 
possíveis dificuldades

 Nome do programa:  Pharma Clínica
 Número de salas:  26
 Projeção para 2019:  36
 Estado:  PB
 Serviços:  acompanhamento farmacoterapêutico, aplicação de  
  injetáveis, verificação de glicemia capilar, verificação  
  da pressão arterial, serviço de atenção farmacêutica,  
  autocuidado, colesterol em dia, diabetes em dia,  
  hipertensão em dia, imunização, pare de fumar, perda  
  de peso, revisão de medicação.
 Contato:  Jurayanne (83) 98727-7794 ou Janaina (83) 98606-9620

 Nome do programa:  Assistência farmacêutica
 Número de salas:  12
 Projeção para 2019:  17
 Estado:  SP
 Serviços:  cuidado preventivo e acompanhamento do  
  controle de peso, hipertensão, diabetes,  
  colesterol e do tabagismo.
 Contato:  Cristina Vasconcelos - (19) 99998-7547  
  ou cristina.vasconcelos@drogal.com.br

 Nome do programa:  Serviços Farmacêuticos
 Número de salas:  5
 Projeção para 2019:  não divulgada*
 Estados:  SC e SP
 Serviços:  hipertensão em dia, diabetes em dia, revisão  
  de medicação, autocuidado, parar de fumar,  
  salas de vacinação (Drogasil São Paulo e  
  Droga Raia Florianópolis)
 Contato:  Renato Raduan - (11) 3769-5819 
  ou rraduan@rd.com.br  
  * A empresa trabalha com 1.200 salas de injetáveis

 Nome do programa:  Panvel Clinic
 Número de salas:  75
 Projeção para 2019:  90
 Estados:  PR, RS, SC e SP
 Serviços:  procedimentos como verificação da pressão arterial,  
  glicemia capilar e temperatura, colocação de brincos  
  em bebês, crianças e adultos e aplicações de medicamentos  
  injetáveis. Consultas farmacêuticas, como revisão de  
  medicação, acompanhamento de tratamento de doenças  
  crônicas, programa perda de peso e parar de fumar.
 Contato:  Leonor Moura (coordenadora farmacêutica)  
  - (51) 3481-9905 

 Nome do programa:  Minuto Saúde
 Número de salas:  15
 Projeção para 2019:  20
 Estado:  PR
 Serviços:  Aferição de pressão, aplicação de injetáveis, perfuração  
  do lóbulo auricular, consulta de revisão da medicação e 
  consulta simples, aferição de glicemia, colesterol total,  
  perfil lipídico. Planos hipertensão em dia, pare de fumar,  
  perca peso, diabetes em dia, colesterol em dia, mamãe em  
  dia. Clínica de vacinação na unidade Ibiporã/PR  
 Contato:  Aline Colonhezi - (43) 3162-0000  
  ou scf.loja21@vverde.com.br

 Nome do programa:  São João Saúde
 Número de salas:  50
 Projeção para 2019:  100
 Estados:  RS e SC 
 Serviços:  verificação de pressão, glicemia capilar, temperatura  
  e colesterol, programa para perda de peso, aplicação  
  de injetáveis e colocação de brincos  
 Contato:  Pedro Sansone (farmacêutico) - (54) 3335-0100  
  ou pedro.sansone@farmaciassaojoao.com.br e  
  Nicole Lima (gestora do suporte farmacêutico) - 
  nicole.lima@farmaciassaojoao.com.br

 Nome do programa:  Clinic Farma
 Número de salas:  mais de 800
 Projeção para 2019:  mais de 900
 Estados:  26 estados mais o DF
 Serviços:  anamnese farmacêutica, aplicação de brinco, orientação  
  e controle de asma, autocuidado, colesterol em dia,  
  diabetes em dia, testes laboratoriais e toxicológicos,  
  aplicação de injetáveis, hipertensão em dia, vacinação,  
  parar de fumar, perda de peso e revisão de medicação.
 Contato:  Socorro Simões - (85) 3255-5472  
  ou socorro@pmenos.com.br

 Nome do programa:  Salas de Atenção Farmacêutica
 Número de salas:  10
 Projeção para 2019:  20
 Estados:  MG, BA e ES
 Serviços:  aplicação de injetáveis, aferição de pressão,  
  aferição de glicemia, assistência farmacêutica avançada.
 Contato:  Fábio Mendes dos Santos - (33) 3529-1326  
  ou farmaceuticoqualidade@farmaciaindiana.com.br

 Nome do programa:  Clinic Saúde
 Número de salas:  20
 Projeção para 2019:  70
 Estado:  SP
 Serviços:  autocuidados, parar de fumar, controle de peso,  
  revisão da medicação, diabetes, colesterol e  
  hipertensão em dia.  
  Em breve: aplicações de vacinas e testes laboratoriais 
 Contato:  Ricardo Silveira - (15) 3224-5506  
  ou farmacêutico@farmaponte.com.br

 Nome do programa:  Serviços Farmacêuticos
 Número de salas:  16
 Estados:  CE, MA, PA e SP
 Serviços:  medição de pressão arterial, teste de glicemia  
  e aplicação de injetáveis.
 Contato:  Lucio Sanches Esteves Pinto - (11) 3177-7119  
  ou lucio.sanches@extrafarma.com.br
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