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DELIBERAÇÃO Nº 914/2017 

Dispõe sobre a Assistência 
Técnica Farmacêutica nos Es-
tabelecimentos Farmacêuticos 
Públicos 

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-
PR, diante das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei n.º3.820/60 e 
pelo artigo 2º, X do Regimento Interno do CRF-PR, pelo Plenário reunido em 
17 de março de 2017, e considerando: 

O plano de fiscalização para o ano de 2016 e seguintes contemplando a assis-
tência técnica de acordo com o horário integral de funcionamento declarado; 

Os termos da Lei no 3.820/1960 que cria o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Farmácia, e dá outras providências; 

Os termos do Decreto Federal nº 85.878/1981 que estabelece normas para 
execução da Lei nº 3.820/60, sobre o exercício da profissão de farmacêutico, e 
dá outras providências; 

Os termos da Lei 13.021/2014 que impõe a obrigatoriedade de responsabilida-
de e assistência técnica de farmacêutico para funcionamento de farmácias de 
qualquer natureza; 

A busca pela qualidade da assistência farmacêutica prestada aos pacientes do 
SUS, por meio da disponibilização adequada e do uso racional de medicamen-
tos aos usuários das farmácias públicas integrantes do SUS; 

A atuação do Farmacêutico nas ações voltadas a segurança do paciente e ga-
rantia de eficiência na gestão pública; 

A assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde nos estabelecimentos públicos que desempenham atividades farmacêu-
ticas visando a assegurar o uso racional, a segurança e a eficácia terapêutica 
dos medicamentos, assim como observar os aspectos técnicos e legais dos 
receituários; 

A necessidade de ponderar a exigência da assistência integral com o número 
de profissionais disponíveis no serviço público e as necessidades de adequa-
ção e realização de concursos públicos; 

 

DELIBERA: 
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Art. 1º  Para efeitos desta deliberação são adotados os seguintes conceitos: 

I. Assistência Farmacêutica: conjunto de ações e de serviços que visem a 
assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recu-
peração da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempe-
nhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial 
e visando ao seu acesso e ao seu uso racional (Lei Federal nº 13.201/2013); 

II. Estabelecimento Farmacêutico Público: unidades integrantes da Admi-
nistração Pública ou por ela instituídos nas quais são realizadas as ações para 
a gestão e operacionalização da Assistência Farmacêutica;  

III. Farmácia: unidade de prestação de serviços destinada a prestar assis-
tência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e co-
letiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos 
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos 
farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos, cujo o exercício da profis-
são farmacêutica é regulamentado pela Res. CFF nº 357/2001; 

IV. Distribuidora: unidade que exerça direta ou indiretamente o armazena-
mento e a distribuição de medicamentos e correlatos a outros estabelecimentos 
ou empresas, públicas ou privadas, equivalentes no serviço público a Centrais 
de Abastecimento Farmacêutico, de Insumos e/ou de Rede de Frio, cujo exer-
cício da profissão farmacêutica é regulamentado pela Res. CFF nº 365/2001; 

V. Gestão da Assistência Farmacêutica: conjunto de procedimentos técni-
cos gerenciais destinados a formulação, organização e execução de políticas 
que visem a garantia da Assistência Farmacêutica, tais como planejamento, 
monitoramento e avaliação, seleção de medicamentos, programação, educa-
ção profissional, ações de promoção do Uso Racional de Medicamentos, entre 
outras, cujo exercício da profissão farmacêutica é regulamentado pela Res. 
CFF nº 578/2013; 

VI. Serviços clínicos: conjunto de atividades desenvolvidas pelo profissional 
farmacêutico voltadas para o cuidado ao paciente, família e comunidade, de 
forma a promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, 
com o propósito de alcançar resultados definidos que melhorem a qualidade de 
vida do paciente, cujo exercício da profissão farmacêutica é regulamentado 
pela Res. CFF nº 585/2013. 

Art. 2º A garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito da Administração Pú-
blica pressupõe a existência de profissionais farmacêuticos atuando nos diver-
sos estabelecimentos constituídos e organizados conforme o porte, complexi-
dade dos serviços ofertados e peculiaridades do município, região e estado. 

Parágrafo Único: São considerados estabelecimentos farmacêuticos públicos 
com suas respectivas ações de operacionalização da Assistência Farmacêuti-
ca: 
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I. Secretaria estadual ou municipal de saúde em seus diversos níveis de 
organização: Gestão da Assistência Farmacêutica; 

II. Farmácias em construções próprias, integradas ou anexas a outros es-
tabelecimentos, tais como Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde, Clí-
nicas, Unidades de Pronto Atendimento, Ambulatórios de Especialidades, Cen-
tros de Atenção e afins: Dispensação, serviços clínicos, assistência à saúde e 
orientação sanitária acerca de medicamentos e produtos para saúde; 

III. Distribuidoras: Recebimento, armazenamento, distribuição e outras 
ações de apoio logístico; 

IV. Unidades de saúde e afins que não dispensem ou gerenciem medica-
mentos: Serviços clínicos, assistência à saúde e educação em saúde. 

Art. 3º Os estabelecimentos farmacêuticos públicos deverão registrar-se peran-
te o Conselho Regional de Farmácia e promover a anotação de responsabili-
dade técnica por farmacêutico inscrito e habilitado na forma da Lei, de acordo 
com a natureza do estabelecimento e em período compatível com a legislação 
específica, com atribuições profissionais e horário de funcionamento declara-
dos.  

§1º. Não se aplicam as exigências do caput às unidades de saúde e semelhan-
tes que não dispensem ou não gerenciem medicamentos. 

§2º.  Os profissionais que desempenham atividades de serviços clínicos, assis-
tência à saúde e orientação sanitária em uma ou mais unidades de saúde e 
afins, inscritas ou não no CRF-PR, deverão proceder a Anotação de Atividade 
Profissional do Farmacêutico conforme a Res. CFF nº 507/2009.  

Art. 4º O ente federado que não atender ao disposto no Art. 3º da presente De-
liberação deverá apresentar em até 60 (sessenta) dias prorrogáveis por até 30 
(trinta) dias Plano de Ação a contar da notificação pelo CRF-PR, que conside-
re: 

Fase I – Garantir a inscrição no CRF-PR e responsabilidade técnica de todos 
os estabelecimentos farmacêuticos públicos que armazenem, distribuam, dis-
pensem e gerenciem medicamentos sujeitos a controle especial em até 180 
dias da apresentação do Plano de Ação; 

Fase II – Garantir, além do previsto na Fase I, a inscrição no CRF-PR e res-
ponsabilidade técnica de 2/3 de todos os estabelecimentos sob sua responsa-
bilidade em até 2 anos da apresentação do Plano de Ação; 

Fase III – Garantir o pleno cumprimento do Art. 3º em até 4 anos da apresenta-
ção do Plano de Ação; 
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§1° Até o prazo máximo previsto no caput deste artigo os entes públicos deve-
rão garantir assistência profissional com carga horária dedicada para gestão da 
assistência farmacêutica, nos termos da Resolução CFF nº 578/2013, com re-
gistro no Conselho Regional de Farmácia. 

§2° Os entes públicos que já possuem quantidade superior de estabelecimen-
tos já regularizadas junto ao CRF-PR não poderão retroceder na proporção de 
estabelecimentos regularizados. 

§3º O Conselho Regional de Farmácia poderá atualizar as exigências mínimas 
e/ou prazos para cumprimento da regularização conforme considerar necessá-
rio. 

§4º Situações e prazos de regularização diferentes do previsto nesta delibera-
ção serão submetidos ao Conselho Regional de Farmácia. 

Art. 5º  O Plano de Ação deverá ser elaborado conforme modelo em anexo e 
conter:  

I. Relação de estabelecimentos farmacêuticos públicos e tipo dos medi-
camentos ou insumos gerenciados em cada um; 

II. Relação do número de farmacêuticos, com indicação do vínculo profissi-
onal, lotação, atividades desenvolvidas e carga horária; 

III. Proposta de contratação e alocação de profissionais para cumprimento 
do previsto nesta deliberação. 

 

Art. 6º A não apresentação ou o não cumprimento do Plano de Ação poderá 
acarretar às autuações e penalidades definidas em Lei. 
 
Art. 7º Casos omissos deverão ser encaminhados ao Conselho Regional de 
Farmácia do Paraná. 
 
Art. 8º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

Curitiba, 17 de março de 2017. 

 

 

Arnaldo Zubioli 
Presidente do CRF-PR 
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ANEXO - MODELO DE PLANO DE AÇÃO 
(Exemplo de Preenchimento) 

Nome do Município: São Felix 
Regional de Saúde: 30ª 
População: 80.000 
Total de estabelecimentos públicos de saúde do município: 18 
Total de estabelecimentos farmacêuticos públicos do município (vide artigo 2º): 12 

 
Relação de estabelecimentos farmacêuticos públicos 

Estabelecimentos de 
saúde 

Endereço 

Horário de 
funcionamen-
to Estabele-

cimento 

Horário de 
funcionamen-
to da Farmá-
cia e/ou CAF 

Nº CNES 
Gerencia me-
dicamentos? 

Gerencia medi-
camentos sujei-
tos a controle 

especial? 

Dispensa medi-
camentos? 

Dispensa medi-
camentos a 

usuários assis-
tidos em outras 

unidades? 

Secretaria Municipal de 
Saúde 

Rua Amazonas, 300 
8h-12h e  
13h-17h 

- 1234 NÃO NÃO NÃO - 

Farmácia Central Rua Tibagi, 200 8h-16h 8h-16h 1235 SIM SIM SIM SIM 

Central de Abastecimento 
Rua Paranapane-

ma, 100 
8h-12h e  
13h-18h 

8h-12h e  
13h-18h 

1236 SIM SIM NÃO - 

Unidade Básica de Saúde Rua Paraná, 400 8h-18h 8h-18h 1237 SIM NÃO SIM SIM 

Unidade de Pronto Aten-
dimento 

Rua Tietê, 500 24h 
8h-12h e  
13h-17h 

1238 SIM SIM NÃO NÃO 
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Relação de farmacêuticos 

Nº do CRF-PR 
Vinculo profis-

sional 

Estabelecimento 
Registrado no 

CRF 

Carga Horária 
Semanal (h) 

Atividades Profissionais 

Gestão da AF Dispensação Distribuição Serv. Clínicos 

987 Estatutário Farmácia Central 40  X   

986 CLT 
Unidade Básica de 
Saúde 1, 2, 3 e 4 

30    X 

985 Estatutário 
Central de Abaste-

cimento 
40 X   X 

984 Comissão  20 X    

 

Lotação profissional e Proposta de contratação 

Nome do Estabelecimento 
Nº de Farmacêuticos Inscritos 

no CRF-PR 

Nº Contratados Fase I (6m) 
100% Estabelecimentos que 

dispensem controlados 

Nº Contratados Fase II (2a) 
2/3 de todos os Estabeleci-

mentos 

Nº Contratados Fase III (4a) 
Todos os estabelecimentos 

Secretaria Municipal de Saúde 0 0 0 1 

Farmácia Central 1 0 0 0 

Central de Abastecimento 1 0 0 0 

Unidade Básica de Saúde 0 0 1 0 

Unidade de Pronto Atendimento 0 1 0 0 

 

 


