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233/2017

DELIBERAÇÃO Nº 233 - 19/09/2017
A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando:


Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”;



Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências”;



Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que “Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos da administração pública”;



Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, que “Dispõe sobre as regras de financiamento e execução
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ”;



Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, que “Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial”;



Resolução SESA nº 590, de 10 de setembro de 2014, que “Estabelece a Norma Técnica para abertura,
funcionamento, condições físicas, técnicas e sanitárias de farmácias e drogarias no Paraná”;



Que a Assistência Farmacêutica envolve um grupo de ações desenvolvidas de forma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento
dos medicamentos e insumos essenciais, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma
comunidade;



Que a Assistência Farmacêutica contempla o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de
suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos
medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre
medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para
assegurar o uso racional de medicamentos;



O Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - Farmácia do Paraná, definido como
programa estratégico da SESA e estruturante das Redes de Atenção à Saúde, previsto nos Planos Estaduais
de Saúde 2012-2015 e 2016-2019;



A prévia apresentação das devidas motivações e justificativas para a instituição do Serviço "Farmácia do
Paraná - Entrega em Casa", bem como a proposta de execução de projeto piloto, uma vez que se trata de
atividade inovadora para a gestão estadual.

APROVA “AD Referendum”
1.

A instituição do Serviço "Farmácia do Paraná - Entrega em Casa", que tem por objetivo promover a entrega
de medicamentos a usuários cadastrados na Farmácia do Paraná e que estejam enquadrados nos critérios
de inclusão, conforme Resolução SESA-PR, a ser publicada;

2.

Implantação do projeto piloto do Serviço “Farmácia do Paraná – Entrega em Casa” com abrangência para
a população usuária e residente no município sede da 2ª Regional de Saúde.
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