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Emissão de Atestados e Receituários 
no Espaço do Médico – CREMERS 

Atualizada em 29/04/2020 

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

 

A nova ferramenta não utiliza Certificação Digital, e permite a emissão de receituário comum e de controle 
especial. A Anvisa não permite emissão digital dos demais tipos de receituários. 

Para utilizar a ferramenta, o Médico deve fazer login (com usuário e senha) e acessar o menu Serviços, 
entrar em Atestados e Receituários e, após, clicar em Acessar. 

 

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. 

https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-pessoafisica-web/login.html#/login
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ATESTADO 

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

 

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, 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 
automaticamente aberto na tela do Médico (nos casos em que o navegador permite a abertura de pop 
up). 

Caso o atestado não seja automaticamente aberto, devido ao navegador não permitir pop up, o Médico 
pode clicar no botão Abrir para visualizar o arquivo. 

Quando o Paciente informar que não recebeu o e-mail com o arquivo do atestado, o Médico pode utilizar 
o botão Reenviar para fazer novo envio do e-mail ao Paciente. 

Toda vez que o Médico editar e salvar um atestado, é gerado um novo QRCode. Além disso, o Paciente 
recebe um novo documento por e-mail. Todos os QRCodes antigos (anteriores ao último gerado) ficam 
inválidos. 
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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. 
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Ao clicar em Adicionar, entre as informações a serem preenchidas, é necessário indicar o tipo de 
receituário a ser criado: Comum ou de Controle Especial. 

Receituário Comum 

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, o médico pode indicar para acrescentar o seu telefone facilitando assim 
o contato com ele e pode indicar se trata-se de prescrição de anabolizantes, sendo necessário a indicação 
do CID e inclusão do seu CPF. 

Ao clicar em Salvar, o arquivo do documento é imediatamente enviado ao e-mail do Paciente e 
automaticamente aberto na tela do Médico (nos casos em que o navegador permite a abertura de pop 
up). 
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Caso o receituário não seja automaticamente aberto, devido ao navegador não permitir pop up, o Médico 
pode clicar no botão Abrir para visualizar o arquivo. 

Quando o Paciente informar que não recebeu o e-mail com o arquivo do receituário, o Médico pode 
utilizar o botão Reenviar para fazer novo envio do e-mail ao Paciente. 

Toda vez que o Médico editar e salvar um receituário, é gerado um novo QRCode. Além disso, o Paciente 
recebe um novo documento por e-mail. Todos os QRCodes antigos (anteriores ao último gerado) ficam 
inválidos. 

Se o paciente for menor de idade e não tiver documento (CPF ou RG), o receituário pode ser preenchido 
com o número do documento do responsável legal e, no campo Descrição, deve ser colocada a seguinte 
observação: “Documento constante nesta receita, sob o n°:..........., em nome de: ......................................., 
responsável legal.” 

 



 

C:\Users\rebeca\Desktop\Atestados e Receitas\23.04.2020 - MANUAL Atestados e Receituários_rev.docx              6 
 

 

 

VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Todos os atestados e receituários emitidos têm um QRCode que leva a uma plataforma de validação de 
documentos. Esta 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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Se o QRCode for identificado como inválido na farmácia, provavelmente, o Paciente não apresentou o 
receituário válido, ou seja, o último receituário gerado pelo Médico. 

Ao validar a autenticidade do documento, o farmacêutico pode informar a dispensação do medicamento 
desse receituário, clicando no botão Adicionar Anotação da Dispensação.  
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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. 

 

 

 

Após concluir a dispensação, clicando em Atualizar e Visualizar Receita, o farmacêutico envia 
automaticamente o receituário 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. 

 

 


