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Emissão de Atestados e Receituários 
no Espaço do Médico – CREMERS 

 

Uma alternativa para emissão de Atestados e Receituários está disponível no portal do CREMERS, 
no Espaço do Médico: https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-pessoafisica-web/login.html#/login. Este 
espaço é destinado a Médicos com inscrição ativa no Conselho, e agrupa as informações específicas e os 
serviços on-line disponíveis para o Médico. 

 

No menu Serviços, entre outros serviços disponíveis ao Médico, está o botão Atestados e 
Receituários. 

 

Ao clicar em Atestados e Receituários, abre a ferramenta com duas abas: Atestados e Receitas. 
As duas opções têm como campo obrigatório o e-mail do Paciente, que deve ser preenchido para que ele 
receba o atestado ou o receituário em arquivo pdf. 

ATESTADO 

Quando escolhida a opção Atestado é possível ver os atestados já emitidos ou incluir um novo, 
clicando no botão Adicionar. 

https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-pessoafisica-web/login.html#/login
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É necessário indicar os dados do Paciente (nome, CPF ou RG e e-mail), os dias de afastamento e 
a descrição, com o texto do atestado. Para facilitar a descrição do atestado, o Médico pode clicar no botão 
Gerar Descrição, que gera um texto padrão com os dados do paciente e os dias de afastamento já 
informados, sendo que o Médico somente precisa fazer as complementações ou alterações necessárias. 

 

Ao clicar em Salvar, o arquivo do atestado é imediatamente enviado ao e-mail do Paciente e 
aberto na tela do Médico. 
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RECEITUÁRIO 

Quando escolhida a opção Receituário é possível ver os receituários já emitidos ou incluir um 
novo, clicando no botão Adicionar. 

 

Ao clicar em Adicionar, entre as informações a serem preenchidas, é necessário indicar o tipo de 
receituário a ser criado: Comum ou Controle Especial. 

Receituário Comum 
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 Nesta opção, devem ser informados os dados do Paciente (nome, CPF ou RG e e-mail) e realizada 
a prescrição médica. 

 

Receituário de Controle Especial 

Nesta opção, devem ser informados os dados do Paciente (nome, CPF ou RG, e-mail e endereço 
completo) e realizada a prescrição médica. 

 

Nas duas opções de Receituário, ao clicar em Salvar, o arquivo do documento é imediatamente 
enviado ao e-mail do Paciente e pode ser aberto na tela do Médico através do botão Abrir. 
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VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Todos os Atestados e Receituários emitidos têm um QRCODE que leva a uma plataforma de 
validação de documentos. Essa plataforma também pode ser acessada no site indicado nos documentos. 
Junto a essas informações está o código para validação do documento. 

https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador 

Assim, quando a empresa ou a farmácia recebe o documento, pode fazer a validação da sua 
autenticidade. 

https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador
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No caso de Receituário de Controle Especial, ao validar a autenticidade do documento, o 
farmacêutico pode informar a dispensação do medicamento desse receituário, clicando no botão 
Adicionar Medicamento Fornecido.  

  

 Neste caso, são exigidos o CNPJ e a razão social da farmácia; o CRF, a UF e o nome do 
farmacêutico; e o preenchimento de um campo para indicar o medicamento fornecido, com 2 mil 
caracteres, que permite informar medicamentos, lotes, validades e qualquer outra informação relevante 
na dispensação. 
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Após concluir a dispensação, clicando em Atualizar e Visualizar Receita, o farmacêutico envia 
automaticamente a receita com dispensação para o Paciente, que abre na sua tela a nova receita já com 
a dispensação atualizada. 
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Dessa forma, a ferramenta permite que o Paciente compre diferentes medicamentos prescritos 
em uma única receita em estabelecimentos diferentes, e permite, ainda, as dispensações de 
medicamentos mensais. 

Quando uma receita já tem uma dispensação e um farmacêutico consulta sua autenticidade, a 
ferramenta informa as dispensações anteriores. Assim, cabe ao farmacêutico atentar para as regras de 
fornecimento de novos medicamentos. 

 


