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1 Visão Geral

1.1 O que é o Sifar-2 ?

O Sistema de Informação Farmacoterapêutica (Sifar-2), desenvolvido pelo Centro
Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, do Conselho Federal de Farmácia
(Cebrim/CFF), é um sistema de gestão de demandas (perguntas e respostas) sobre
farmacoterapia, com acesso a usuários externos e internos, gestão de pareceres
técnicos  da  Assessoria  Técnica  e  Científica  do  CFF e  do  Cebrim,  com acesso
interno, gestão de pareceres jurídicos, da Consultoria Jurídica do CFF, com acesso
interno,  e  gestão de pareceres técnicos e notas  técnicas da Rede Brasileira  de
Farmacêuticos que atuam na judicialização da saúde, com acesso externo e interno.
Trata-se de uma evolução do Sifar, também desenvolvido pelo Cebrim/CFF, que
estava em uso desde 2010.

1.2 Gestão de Demandas

O aprimoramento do Sifar tem o objetivo de aumentar o grau de automatização das
tarefas  de  rotina;  proporcionar  maior  confiabilidade  às  informações  dos  setores
envolvidos;  subsidiar  a  preparação  de  relatórios  que  permitam  monitorar  os
serviços, bem como orientar a tomada de decisões e apoiar o desenvolvimento de
pesquisas técnico-científicas.

A partir da gestão eficiente das atividades técnicas do CFF, pretende-se aumentar a
eficiência dos serviços prestados, com a utilização de ferramentas de consulta aos
dados cadastrados no Sifar-2.

O Sifar-2 deve proporcionar  ganhos de produtividade para as atividades por  ele
gerenciadas,  com  busca  ágil  e  reutilização  de  informações  já  cadastradas  nos
bancos de dados, evitando retrabalho e duplicidade de esforços, com ganhos de
tempestividade na obtenção dos resultados.

1.3 Boas Práticas de Utilização do Sifar-2

Portabilidade: o Sifar-2 é 100% acessado e operado pela Internet,  por meio dos
principais navegadores disponíveis no mercado: Microsoft Egde (Internet Explorer),
Firefox e Google Chrome;
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Acesso Remoto: a portabilidade do Sifar-2 possibilita acesso remoto por diversos
tipos  de  equipamentos,  como  microcomputadores,  notebooks,  tablets  e
smartphones de vários sistemas operacionais (Windows, Linux, IOS e Android);

Acesso de usuários externos: o Sifar-2 gerencia o acesso de usuários externos a
solicitações e expedientes administrativos que lhes digam respeito, permitindo que
tomem conhecimento das respostas a suas demandas com maior celeridade;

Controle de nível de acesso: o Sifar-2 gerencia a criação e o trâmite de demandas e
assuntos  restritos  e  sigilosos,  permitindo  o  acesso  aos  dados  completos  das
solicitações/pareceres  apenas  ao  solicitante  cadastrado,  ao  técnico  responsável
pelo atendimento e ao administrador do Sistema. O solicitante acessa por completo
apenas suas próprias demandas;

Tramitação em múltiplas unidades: incorpora o conceito de processo eletrônico, que
rompe  com  a  tradicional  tramitação  linear,  inerente  à  limitação  física  do  papel.
Desse modo, várias unidades podem ser demandadas simultaneamente a tomar
providências e manifestar-se no mesmo expediente administrativo, sempre que os
atos sejam autônomos entre si;

Funcionalidades específicas: controle de prazos, ouvidoria, estatísticas da unidade,
tempo  de  resposta,  base  de  conhecimento,  pesquisa  em  todo  teor,
acompanhamento especial, modelos de documentos, textos padrão, sobrestamento
e organização dos fluxos, acesso externo, entre outros; 

Sistema intuitivo: estruturado com boa navegabilidade e usabilidade.
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2 Iniciando Operações no Sifar-2

2.1 Acesso ao Sifar-2

O Sistema é acessado a partir do link http://sifar.cff.org.br/.
Ao acessar o referido sítio, abre-se a tela de entrada do Sifar-2.  Após inserir “e-
mail” e “senha” (ou criar uma nova conta), o usuário terá acesso ao Sistema. O nível
de acesso estará limitado às permissões atribuídas ao seu perfil  (Administrador,
Técnico, Solicitante). 

Acesso ao sistema
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Para novos usuários, ao clicar no botão [Criar conta], na tela de acesso, abre-se um
formulário  para  preenchimento  e  definição  de  senha.  Neste  formulário,  são
requeridas as seguintes informações:
➢ Nome;
➢ E-mail;
➢ Senha (mínimo de 7 caracteres);
➢ Confirmação da senha;
➢ Telefone;
➢ Instituição (tipo  de instituição a  que o  usuário  esteja  ligado.  Esse campo já

oferece uma série de tipos de instituições, mas, caso não encontre o tipo que
melhor representa a do solicitante, escolha a opção “outra”);

➢ Profissão (o Sistema oferece uma série de profissões. Caso não encontre a
profissão relativa ao solicitante, escolha a opção “outra”);

➢ Especialização  (apesar  do  cadastro  já  trazer  a  “profissão”  do  usuário,  a
indicação de sua área de especialização vai auxiliar a Equipe Técnica do CFF, a
atender  a  demanda  de  forma  mais  personalizada  e  apropriada  à  real
necessidade do solicitante). Caso não encontre vossa especialização, escolha a
opção outra;

➢ CPF;
➢ UF (Unidade da Federação - indicar a sigla do Estado em que o usuário se

encontra); 
➢ Cidade;
➢ CEP;
➢ Endereço;
➢ Bairro.

Após o total preenchimento, clique no botão [Registrar].
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Tela de criação de nova conta de usuário
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2.2 Tela de Usuário Logado

Tela inicial do sistema, para usuário logado

O usuário identifica que ele é a pessoa que está “logada” no Sistema constatando
seu e-mail indicados no canto superior direito das telas.

A tela de usuário logado é composta pelo menu lateral esquerdo, abas superiores (à
direita) e pela parte central da página, onde são exibidas as informações a respeito
de suas solicitações.
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2.3 Menu Lateral

 Menu do usuário

O menu lateral esquerdo permite que o usuário tenha acesso às opções de telas do
sistema:

➔ Tela Início
➔ Tela Realizar Solicitação

➔ Tela Solicitações atendidas (Públicas)
➔ Tela Manuais

Cada uma dessas opções permite que o usuário tenha acesso às funcionalidades
do sistema, conforme descrito a seguir.

8



2.4 Tela Início

Tela Início

A Tela Início é um painel administrativo onde o usuário poderá visualizar tanto as
suas solicitações que estão pendentes de resposta, quanto suas solicitações que já
foram  respondidas.  Além  disso,  a  partir  desta  tela,  é  possível  criar  uma  nova
demanda.
É  possível  realizar  buscas  abertas  (usando  qualquer  termo  que  possa  ser
encontrado nas perguntas), por meio de campo, denominado “Buscar”, situado na
parte  superior  direita  da  tela.  Os  botões  [ Anterior]  e  [Próximo  ]  permitem 
retroceder e avançar, respectivamente, no quadro de solicitações “Não respondidas
e “Respondidas”. 
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2.5 Tela Realizar Solicitação

Tela de realização de nova solicitação

Tela de realização de nova solicitação
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Ao  realizar  uma  Solicitação,  o  usuário  deverá  preencher  diversos  campos,
indicando:

➢ Tipo: se a demanda é uma “Pergunta”, uma “Nota Técnica” ou um “Parecer”;
➢ Sua pergunta: espaço amplo para o usuário inserir sua demanda (o campo

recebe até 65.353 caracteres);
➢ Paciente envolvido: quando a solicitação envolver diretamente um paciente,

tal  situação  deverá  ser  indicada  (marcada).  Nessa  hora  serão  abertos
campos para registro do sexo do paciente, idade (anos ou meses), peso e
altura. Além disso, se for o caso de paciente em condições especiais (ex.:
insuficiência renal, hepática, etc.) ou com alguma hipersensibilidade, também
deverá ser lançado;

➢ Urgente: quando se tratar de caso que envolva situação de urgência, isso
deverá ser indicado, para que a solicitação receba a devida priorização; 

Após o preenchimento, o usuário clica em “Enviar a solicitação”. Essa ação grava os
registros digitados e remete a demanda para a área responsável.

A partir daí, a solicitação entra no Sistema e o usuário será atendido, recebendo
retorno por e-mail e no próprio Sistema. 
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2.6 Tela Solicitações Atendidas (Públicas)

Tela de Solicitações Atendidas (Públicas)

Todas as solicitações, ao serem respondidas, são alocadas em um dos seguintes
grupos: “Particulares” ou “Públicas”.

No  primeiro  momento,  todas  as  respostas  são  alocadas  apenas  no  grupo
"Particulares", situação em que ficam acessíveis apenas para o usuário e para a
equipe técnica que o atendeu.

O usuário solicitante é orientado a realizar prévia consulta no banco de dados de
“Solicitações atendidas (públicas)”, antes de nos encaminhar uma nova solicitação,
pois sua dúvida pode já ter sido previamente respondida pelo Centro. 

É possível realizar buscas abertas (usando qualquer termo que possa ser encontrado 
nas perguntas ou nas respostas), por meio de campo, denominado “Buscar”, situado 
na parte superior direita da tela. Os botões [ Anterior] e [Próximo

]  permitem  retroceder  e  avançar,  respectivamente,  no  quadro  de  solicitações

"Respondidas" ou de "Solicitações atendidas (públicas).
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2.7 Atualização de Perfil de Usuário

Menu superior

A atualização dos dados do usuário é feita em tela específica, que pode ser acessada
com um clique no botão “Editar  perfil”,  o qual  surge ao clicar  sobre o email  do
usuário conectado, localizado no canto superior direito das telas do Sistema.

             Editando o perfil do usuário
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Após as alterações, o formulário deverá ser salvo antes de fechar, caso contrário, os
dados serão perdidos e o procedimento deverá ser repetido.
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