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DELIBERAÇÃO Nº 896/2016 
 
Dispõe sobre as Fontes de 
informação de medicamentos a 
serem utilizadas no exercício das 
atividades farmacêuticas 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-

PR, no uso de suas atribuições legais, na forma de seu Regimento Interno e por seu 
Plenário reunido em 23 de setembro de 2016, e considerando: 

 
O disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor; 
 
A Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP); 
 
A Resolução/CFF nº 357, de 20 de abril de 2001, que aprova o regulamento 

técnico das Boas Práticas de Farmácia; 
 
A Resolução/CFF nº 499, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a 

prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, e dá outras 
providências, alterada pela Resolução/CFF nº 505, de 23 de junho de 2009; 

 
O disposto na Resolução/CFF n.º 585, 29 de agosto de 2013 que regulamenta 

as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências, com destaque para 
o atigo 8º incisos de I a VII e artigo 9º Inciso III, IV e V; 

 
Que as fontes de informação são ferramentas de apoio para profissional 

farmacêutico realizar o processo de cuidado; 
 
Que as fontes de informação são indispensáveis para conferir qualidade ao 

exercício profissional farmacêutico na resolução dos problemas de saúde 
relacionados ao uso racional ou a falta de uso de medicamentos; 

 
Que as fontes de informação são indispensáveis para a orientação sobre o 

processo de uso de medicamentos dispensados pelo farmacêutico; 
 
Que as atividades de assistência farmacêutica e assistência à saúde realizada 

na farmácia de qualquer natureza e dirigida aos pacientes e de orientação sanitária 
individual e coletiva devem estar baseadas em evidências técnico-científicas; 
 
DELIBERA:  



  
 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR 
RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO, 1296 – HUGO LANGE – CURITIBA – PR 
CEP 80040-452 – Fone/Fax: (41) 3363-0234 
E-mail: crfpr@crf-pr.org.br           www.crf-pr.org.br 

 

 
Art. 1º. É recomendável ao farmacêutico manter no estabelecimento de sua 
responsabilidade pelo menos um exemplar das seguintes fontes de informação 
terciárias1, em formato impresso, digital ou eletrônico, na forma de aplicativos, com 
os seguintes temas: 

I. Farmacologia 
II.Farmacoterapia Geral 
III.Catálogo sobre Medicamentos      
IV.Interação medicamentosa     
V.Farmacoterapia para Condições Especiais (geriatria, gestante/ lactante/ 
pediatria)  
VI.Clinica Medica/ Medicina Interna 
VII.Interpretação de Exames Laboratoriais 
VIII.Farmacovigilancia 
IX.Guias de Práticas Clínicas    
X.Boletins sobre Medicamentos   

 
§ 1º. O CRF-PR disponibilizará o “Manual de Fontes de informação sobre 
medicamentos - ferramentas para o exercício das atividades clínicas do 
farmacêutico” com fontes de informações recomendadas, com atualização a cada 02 
(dois) anos. 
 
§ 2º. Poderão ser utilizadas fontes de informação para uso clínico de forma 
digitalizada. 
 
§ 3º É recomendável que as fontes de informação do acervo sejam atualizadas, com 
no máximo 05 (cinco) anos de sua edição. 
 
Art. 2º. É recomendável que o farmacêutico elabore Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP) de orientação para a realização de pesquisa de fontes de informação 
para uso clínico, bem como organize em seu acervo eventuais consultas formuladas 
ao Centro de Informações sobre Medicamentos – CIM-CRF/PR. 
 
Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Curitiba, 23 de setembro de 2016. 

 
 
 

Arnaldo Zubioli 
Presidente do CRF-PR 

                                                           
1
 Cadastro atualizado com dados técnico-científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na 

farmácia 


