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02 apresentação

próximo de atingir seu décimo sex-

to ano de atividades, o Consórcio 

Paraná Saúde continua inspirado pe-

los inúmeros desafios em sua missão 

de contribuir com dedicação na promoção da 

assistência farmacêutica básica nos 394 muni-

cípios consorciados. O anseio pela ampliação 

do acesso da população aos medicamentos da 

atenção primária continua sendo seu principal 

objetivo. Nos últimos anos, com o reconhe-

cimento do nível de consolidação atingido 

pela estratégia de aquisição centralizada, o 

Consórcio direcionou seu enfoque para as 

melhorias operacionais. 

Neste encargo, priorizou soluções para 

agilizar a tarefa de entrega dos medicamen-

tos e produtos para a saúde. Para tanto, além 

da descentralização – um trabalho feito em 

uma vitoriosa parceria com 

a Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná, o que pro-

moveu a implantação de 24 

novos locais de entrega até 

o momento – o Consórcio 

executou uma reestrutura-

ção funcional, de modo a otimizar as ativida-

des de acompanhamento de entrega da tota-

lidade dos itens, estimulando fornecedores a 

prezarem pela qualidade, pelo cumprimento 

de prazos e pelas especificações exigidas nos 

processos licitatórios. 

O sucesso desse trabalho deveu-se à 

organização interna e à rápida adaptação de 

novos funcionários na área técnica, bem como 

à automação dos mecanismos de controle, fru-

to da criatividade e dedicação dos colabora-

dores da área administrativa. 

Nas páginas que seguem, você acom-

panhará o detalhamento dos resultados de 

algumas ações do Consórcio. Mais do que ín-

dices relevantes ou avanços estruturais e ope-

racionais, a instituição tem procurado manter 

honrada a estratégia inovadora, diferenciada 

e sólida que a tornou referência.

ernesto alexandre basso
Prefeito de Nova América da Colina
Presidente do Conselho Deliberativo
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PerCeNtuAl De muNiCíPios PArANAeNses 
CoNsorCiADos em 2015, Por fAixA PoPulACioNAl

fAixA PoPulACioNAl Nº De muNiCíPios 
Nº De muNiCíPios 

CoNsorCiADos

%  
muNiCíPios  

CoNsorCiADos

menos de 5.000 94 94 100

5.000 - 9.999 108 108 100

10.000 - 19.999 107 106 99,1

20.000 - 50.000 57 57 100

50.000 - 99.999 15 15 100

100.000 ou mais 18 14 77,8

total 399 394 98,7

o cenário da 
constituição 
do consórcio
em 1998, a comissão Intergestores tripartite pactuou valores 

destinados à Assistência Farmacêutica Básica, instituindo 

o Incentivo à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 

(IAFAB). 

Desse contexto se deu o surgimento do Consórcio 

Paraná Saúde em 1999, com base na experiência do Estado 

do Paraná na constituição de consórcios municipais de 

saúde, somada à necessidade de definição por uma estra-

tégia de aquisição centralizada de medicamentos e de ge-

renciamento destes recursos. Foi concebido pelas autorida-

des de saúde vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde 

do Paraná (SESA), Associação dos Municípios do Paraná 

(AMP) e Conselho dos Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS-PR). 

Atualmente, o Consórcio conta com 394 municí-

pios consorciados:

Assembleia de constituição do Consórcio, junho/1999

Primeira reunião na sede atual do Consórcio, dezembro/2001. 
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aspectos legais
a constituição de consórcios tem amparo legal pela Constituição Federal, pelas leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, pela 

Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM/MS nº 3.916/1998) e pela Lei Complementar Estadual nº 82/1998. 

Essas e demais normativas estão apresentadas na tabela abaixo. 

O Consórcio Paraná Saúde foi criado a partir da pactuação na Comissão Intergestores Bipartite do Paraná 

e publicação da Deliberação CIB-PR nº 10/1999. Foi constituído como instituição jurídica de direito privado, com 

adesão voluntária dos municípios do Paraná, tendo como objetivo adquirir medicamentos – com redução de custos 

e otimização de recursos.

Os recursos financeiros de origem federal e estadual dos municípios são repassados ao Consórcio por meio 

de convênio firmado com a SESA. 

Diante dos inúmeros desafios a serem superados para a sua estruturação, o apoio da SESA teve papel funda-

mental na garantia da sustentabilidade inicial, no aporte de estrutura administrativa, no desenvolvimento do espa-

ço físico e na contratação dos funcionários para o desenvolvimento das atividades. A disponibilização da estrutura 

das 22 (vinte e duas) Regionais de Saúde – que se mantêm até hoje – para as atividades operacionais, foi, e tem sido, 

fundamental para a permanência dessa importante e inovadora estratégia.

LegIsLação ÂmbIto de reguLamentação

C.f. 1988 Art. 241 e emenda 
Constitucional 19/98

Dispõe sobre a regulamentação de consórcios públicos e convênios de cooperação 
entre os entes federados.

lei nº 8.080/90 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saú-
de, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.

lei nº 8.142/90
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema Único de saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências.

Portaria Gm/ms nº 3.916/98 Aprova a Política Nacional de medicamentos.

lei Complementar nº 82/98
Dispõe sobre a criação e implantação de Consórcio intermunicipal relacionado 
com a prestação de serviços públicos de interesse comum, nas funções, áreas e 
setores que especifica.

Portaria Gm/ms nº 176/99
Estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao 
incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e define valores a serem transferidos.

Deliberação CiB nº 026-A/99
Aprova o Plano estadual de Assistência farmacêutica Básica para o estado 
do Paraná.

Deliberação CiB nº 010/99
Aprova a Criação do Consórcio intergestores Paraná medicamentos, com adesão 
voluntária dos municípios.

lei nº 11 .107/05
Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá ou-
tras providências.
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uma estratégia com  
economia de escala
a aquisição dos medicamentos e produtos para a saúde é realizada em obediência aos preceitos estabelecidos na lei 

de licitação pública e legislação complementar, por meio da modalidade de pregão eletrônico, sistema de registro 

de preços. Utiliza-se o sistema informatizado de licitação do Banco do Brasil, disponibilizado gratuitamente via web 

<www.licitacoes-e.com.br>.

O uso dessa modalidade de compra tem se revelado vantajoso, pois permite a contratação por meio de ata 

de registro de preço por 12 meses, mantendo-se o preço do item durante esse período.

Os editais dos processos licitatórios exigem a apresentação documental de habilitação – no que se refe-

re às exigências jurídicas, à qualificação técnica 

das empresas e produtos, à qualificação econô-

mico-financeira e à comprovação de cumprimento 

das responsabilidades trabalhistas, entre outras. 

Especificamente em relação aos medicamentos e 

produtos para a saúde, os editais são regularmente 

atualizados pela equipe técnica, visando o atendi-

mento às normas sanitárias que regem a sua aqui-

sição e o fornecimento de produtos de qualidade 

para a população. 

Os pregões eletrônicos são realizados pe-

riodicamente, com o objetivo de garantir a dis-

ponibilização de todo o elenco a cada programa-

ção trimestral. 

controle e 
transparência
por se tratar de recursos públicos, o Consórcio obser-

va as normas de direito público, sendo submetido ao 

controle social, interno e externo.

O controle social se torna possível por 

meio de canais de comunicação implantados, como 

a Ouvidoria.

O controle interno é exercido por meio 

da controladoria e o controle externo é exercido 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) e 

da União (TCU), a quem são submetidas as contas pú-

blicas para apreciação.

A transparência da gestão do dinheiro público 

é garantida em consulta por meio do fly transparência 

no site <www.consorcioparanasaude.com.br>, das lici-

tações, receitas e despesas executadas.

leGislAção relACioNADA 
à liCitAção PÚBliCA

•	 Lei nº 8.666/1993 – Institui normas para licita-

ções e contratos da Administração Pública.

•	 Lei nº 10.520/2002 – Institui modalidade de li-

citação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns.

•	 Lei Complementar nº 123/2006 – Estabelece 

normas gerais relativas ao tratamento dife-

renciado e favorecido a ser dispensado às mi-

croempresas e empresas de pequeno porte.

•	 Decreto nº 3.555/2000 – Aprova o regulamento 

para a modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços, no 

âmbito da União.

•	 Decreto nº 5.450/2005 – Regulamenta o pregão, 

na forma eletrônica, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências.

•	 Decreto nº 5.504/2005 – Estabelece a exigência 

de utilização do pregão, preferencialmente na 

forma eletrônica, para entes públicos ou priva-

dos, na contratação de bens e serviços comuns. 

•	 Decreto nº 7.892/2013 – Regulamenta o Sistema 

de Registro de Preços e dá outras providências.

ouvidoria
 rua Voluntários da Pátria, 400, sala 1702,  

Centro – Curitiba. 

 0800 644-4414 | (41) 3323-7829

 ouvidoria@consorcioparanasaude.com.br
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financiamento 
do componente 
básico da 
assistência 
farmacêutica
desde a implantação do Iafab, em 1998, quando da publicação da 

Portaria GM/MS nº 176/1998, a assistência farmacêutica no âmbito 

municipal vem se organizando com mais efetividade. 

Em 1999, a responsabilidade da assistência farmacêutica na 

atenção básica passou a ser compartilhada pelas esferas federal, 

estadual e municipal, com definição dos valores financeiros e da 

forma de participação de cada um dos entes federados. A regula-

mentação do financiamento e a transferência dos recursos federais, 

na forma de blocos de financiamento, se deu com a publicação da 

Portaria GM/MS nº 204/2007; a AF passou a compor um bloco de 

financiamento, sendo um de seus componentes o Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).

A Portaria GM/MS nº 1.555/2013 estabelece as normas de fi-

nanciamento e de execução do CBAF atuais:

esferA
reCurso 

(r$ Por hABitANte/ANo)

federal 5,10

estadual 2,36 a 2,58 (*)

municipal 2,36 
(*) discriminação positiva baseada na aplicação de indicadores de saúde

Nos termos da Portaria, cabe ao gestor municipal a respon-

sabilidade de aquisição dos medicamentos e insumos para usuários 

insulinodependentes, a saber, seringas para aplicação de insulina 

com agulha acoplada, lancetas para punção digital, tiras e apare-

lhos para medida de glicemia capilar, com recursos financeiros das 

três esferas de gestão.

Estado e municípios devem pactuar na Comissão 

Intergestores Bipartite o estabelecido em portaria do CBAF. 

No Paraná, a deliberação vigente é a Deliberação CIB/PR nº 33, de 

27 de março de 2015.

 Per CAPitA
A Portaria GM/MS nº 1.555/2013 

contempla a população dos muni-

cípios estimada pelo Censo IBGE 

01/07/2011, sendo essa a popula-

ção utilizada para fins de cálculo 

financeiro. Nos municípios que 

tiveram sua população reduzida, 

foi mantida a estimativa do Censo 

IBGE 2009, evitando redução do 

custeio do CBAF. 
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a equipe e o espaço de trabalho
ciente de sua responsabilidade como prestador de serviços para os municípios consorciados, o Consórcio realiza 

adequações em sua estrutura à medida que crescem o número de atividades e a complexidade dessas. 

O espaço físico que ocupa em um imóvel localizado na região central da capital do estado vem sendo ade-

quado e organizado para corresponder às necessidades que se apresentam. Recursos gerenciais e de informática 

têm sido implantados para possibilitar a realização de todas as atividades e a gestão da informação.

Em relação à equipe, é importante ressaltar os dois processos seletivos públicos para a contratação de pes-

soal, em 2008 e em 2013.

A equipe atual conta com: três farmacêuticos, quatro técnicos administrativos, contador, auxiliar de serviços 

gerais, além de direção, assessoria jurídica e controladoria. 

o consórcio paraná saúde tem como propósito principal 

suprir os municípios com medicamentos e produtos para 

a saúde em quantidade, qualidade e menor custo, visando 

a regularidade do atendimento à população e funciona-

mento de serviços municipais de saúde.

  Ao longo dos anos, novos municípios aderiram ao Consórcio. 

Eram 336 na sua constituição e hoje são 394 municípios con-

sorciados, de um total de 399!

Em 2015, a população beneficiada é de aproximadamente 

oito milhões de habitantes.

Desde 1999, o Consórcio 
distribuiu 9.672.519.989 
unidades, executando 
recursos no valor de 
R$ 548.090.906,18 
até o primeiro 
trimestre de 2015.

o crescimento do consórcio

colaboradores externos – 
o perfil dos fornecedores
o consórcio tem contado a cada programação, em média, 

com 45 fornecedores, entre laboratórios fabricantes e dis-

tribuidoras de medicamentos e produtos para a saúde. Há 

uma efetiva participação de empresas de todo o território 

nacional. Na primeira compra do ano de 2015, efetuada no 

mês de fevereiro, envolveram-se 46 fornecedores, sendo 

17 empresas fabricantes e 29 distribuidoras de medica-

mentos e produtos para a saúde. Essas 46 empresas estão 

concentradas, em sua maioria, nas regiões sul e sudeste 

do país, o que concorre para facilitar a operação de en-

trega dos medicamentos.

O quadro geral de localização destes fornecedo-

res é o seguinte: 

reGião sul 11 – Pr 4 – sC 5 – rs

reGião suDeste 11 – sP 7 – mG 2 – rJ

reGião CeNtro-oeste 4 – Go

reGião Norte 1 – to

reGião NorDeste 1 – Ce
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VAlor ANuAl Per CAPitA muNiCiPAl iNVestiDo Por 
meio De CoNVêNio Com o CoNsórCio (r$)

Nº De muNiCíPios 
CoNVeNiADos / 201 3

Nº De muNiCíPios 
CoNVeNiADos / 2014

Até 1,00 12 11

1,01 a 1,85 25 16

1,86 a 3,00 30 27

3,01 a 5,00 51 60

5,01 a 7,00 34 35

7,01 a 9,00 20 33

9,01 a 11,00 14 18

11,01 ou mais 6 19

total de municípios 192 219

Total financeiro r$ 14.433.762,92 r$ 18.575.542,25

mais informações na página do Consórcio <www.consorcioparanasaude.com.br>, em Convênios municipais, onde se encontra o modelo de convênio, de lei 
municipal e demais informações.

a celebração  
do convênio municipal 
o município consorciado pode também celebrar convênio com o Consórcio para aplicar o recurso oriundo da esfera 

municipal. O município transfere recursos próprios para a aquisição dos itens nas mesmas condições dos recursos 

federal e estadual, usufruindo dos mesmos benefícios, com a mesma sistemática de trabalho. 

Os dados consolidados de fevereiro de 2015 contabilizam 196 municípios com convênio vigente à época da 

programação, com aplicação de recurso financeiro de R$ 5.480.205,00.

O histórico da aplicação dos valores per capita pelos municípios que mantiveram convênio durante os anos de 

2013 e 2014 está apresentado na tabela:
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um compromisso fundamentado em 
responsabilidades compartilhadas
desde 2001, os municípios consorciados contribuem com uma taxa de manutenção, 

por meio de rateio das despesas previsto no orçamento anual. O valor do rateio é 

proporcional aos recursos financeiros de cada município, gerenciados pelo Consórcio. 

Esse investimento, empregado na manutenção da estrutura física e administrativa, 

garante a autonomia das atividades executadas pelo Consórcio.

Cabe à SESA o repasse financeiro dos recursos federal e estadual, a assesso-

ria técnica e a promoção de atividades de capacitação dos profissionais no âmbito 

da AF no estado. 

  Para atingir as metas 
e cumprir sua missão, o 
Consórcio conta com o 
trabalho, imprescindível, 
das Regionais de Saúde 
(RS) e municípios com 
entrega descentralizada.

resPoNsABi-
liDADes CoNsórCio reGioNAis De sAÚDe muNiCíPios

Aquisição

•	Realização dos processos 
licitatórios

•	Comunicação da 
programação às RS

•	Disponibilização e consolidação 
da programação

•	Apoio técnico aos municípios

•	Emissão dos empenhos 
aos fornecedores

•	Comunicação da programação 
aos municípios

•	Orientação aos municípios

•	Inventário de estoque

•	Cálculo da demanda da 
programação dos medicamentos

entregas
•	Acompanhamento das entregas 

junto aos fornecedores

•	Cadastro de fornecedores 

•	Recebimento dos medicamentos 
e produtos para a saúde

•	Notificação de ocorrências

•	Armazenamento temporário e 
distribuição aos municípios

•	Transporte dos produtos da 
RS ao município

•	Armazenamento

•	Distribuição aos serviços 
de saúde

•	Acompanhamento da utilização 
do medicamento

financeiro

•	Registro de Danfes no sistema

•	Pagamento dos fornecedores

•	Aplicação de penalidades

•	Emissão das Guias 
de Distribuição 

•	Certificação dos Danfes

•	Envio dos Danfes ao Consórcio

•	Encaminhamento das Guias de 
Distribuição aos municípios

•	Encaminhamento das Guias 
de Distribuição assinadas para 
efeitos de prestação de contas 
aos órgãos de controle 

interface 
com a 
vigilância 
sanitária

•	Interface com a vigilância 
sanitária da SESA e fornecedores

•	Acompanhamento de 
recolhimento de lotes

•	Notificação de queixas técnicas 

•	Comunicação aos municípios e 
ao Consórcio

•	Recolhimento/reposição de lotes

•	Notificação de reações adversas 
e queixas técnicas

•	Comunicação ao Consórcio

•	Recolhimento/reposição de lotes

Adminis-
trativas

•	Manutenção do registro de todas 
as atividades

•	Prestação de contas junto ao 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e 
órgãos externos de controle

•	Manutenção do registro de todas 
as atividades

•	Manutenção do registro de todas 
as atividades

09
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a capilaridade da entrega 
dos medicamentos e 
produtos para a saúde

reGioNAis De  
sAÚDe

muNiCíPios  
Com eNtreGA 

DesCeNtr AlizADA

reGioNAis  
De sAÚDe

muNiCíPios 
Com eNtreGA 

DesCeNtrAlizADA

1. Paranaguá Paranaguá 12. umuarama umuarama

2. metropolitana 
Almirante tamandaré, Campo largo, 
Colombo, Pinhais, Piraquara, são 
José dos Pinhais

13. Cianorte Cianorte

3. Ponta Grossa (**) 14. Paranavaí Paranavaí

4. irati irati 15. maringá maringá

5. Guarapuava Guarapuava 16. Apucarana Apucarana e Arapongas

6. união da Vitória união da Vitória 17. londrina londrina

7. Pato Branco Pato Branco 18. Cornélio Procópio Cornélio Procópio

8. francisco Beltrão francisco Beltrão 19. Jacarezinho  (*)

9. foz do iguaçu (**) 20. toledo toledo

10. Cascavel Cascavel 21. telêmaco Borba telêmaco Borba

11. Campo mourão Campo mourão 22. ivaiporã  (*)

(*) A partir de 2008, o Consórcio passou a implantar como estratégia para otimizar o recebimento dos medicamentos e dos produtos para a saúde, a entrega 
descentralizada em alguns municípios. esta iniciativa atende a uma recomendação do tCu e tem como propósito auxiliar na logística de distribuição pelas rs. 
Os locais são definidos em conjunto com a SESA. Atualmente, são 24 municípios contemplados; em maio de 2015, serão contempladas neste processo a 19ª 
RS – Jacarezinho e a 22ª RS – Ivaiporã. 
(**) Os municípios-sede da 3ª RS- Ponta Grossa e 9ª RS – Foz do Iguaçu não são consorciados; portanto, não ocorre entrega nesses locais.

4. Paranavaí

12. umuarama 13. Cianorte

15. maringá
17. londrina

19. Jacarezinho

18. Cornélio Procópio

22. ivaiporã

16. Apucarana

3. Ponta Grossa

21. telêmaco Borba

11. Campo mourão
20. toledo

10. Cascavel

5. Guarapuava

6. união da Vitória

8. francisco Beltrão

7. Pato Branco

9. foz do iguaçu 4. irati
2. metropolitana

1. Paranaguá

Em fevereiro de 2015 a entrega 
descentralizada ocorreu em 46 
locais (22 RS e 24 municípios). 

A previsão é de 50 locais 
ao final do ano!

regionais de saúde

municípios com entrega 
descentralizada

regional de saúde e 
município com entrega 
descentralizada
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a assistência farmacêutica é um grupo de atividades 

relacionadas ao medicamento, com ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio 

do acesso aos medicamentos e da promoção de seu uso 

racional. No âmbito da atenção primária, o CBAF tem 

financiamento pelos três níveis de gestão, com respon-

sabilidade de execução municipal.

As atividades estão organizadas em etapas, que 

juntas integram o ciclo da AF:

  A mais recente revisão do elenco do CBAF foi realizada 

durante o segundo semestre de 2013, após a publicação 

da Portaria GM/MS nº 1.555/2013. 

Na imagem, a reunião realizada em Curitiba, em 

28/11/2013, com participação da SESA (nível central e 

RS), Consórcio, representantes de municípios e espe-

cialistas convidados.

seleção
a seleção de medicamentos é uma das atividades mais importantes do ciclo da AF, sendo considerada o seu ponto 

de partida e base para todas as demais atividades. Está fortemente vinculada ao conceito de uso racional, e busca 

selecionar medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos a serem disponibilizados para os usuários do SUS. No 

âmbito municipal, o processo de seleção deve levar em conta os dados epidemiológicos da população, dos serviços de 

saúde disponibilizados, as informações referentes ao consumo de medicamentos, a disponibilidade do medicamento 

no mercado e seu custo, e a(s) indicação(ões) terapêutica(s), entre outras.

No Estado do Paraná, o elenco é resultado de discussão compartilhada que se inicia em cada município e 

prossegue na coletividade dos municípios no âmbito regional. A consolidação do trabalho se dá no nível central, 

conduzida pela Assistência Farmacêutica da SESA e que conta com a contribuição do Consórcio.

O elenco resultante dessa discussão foi pactuado na CIB-PR, resultando em deliberação; esse é o documento 

que estabelece a lista de medicamentos e produtos para a saúde que o Consórcio tem como responsabilidade dispo-

nibilizar para a programação dos municípios consorciados. 

ciclo da 
assistência 
farmacêutica

dIspensação programação

aquIsIção
Atividade principal 

do Consórcio

seLeção

armaZenamento

dIstrIbuIção

cIcLo 
af
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 meDiCAmeNto

1 Aciclovir 200 mg comprimido

2 Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido

3 Ácido fólico 0,2 mg/ml solução oral

4 Ácido fólico 5 mg comprimido

5 Albendazol 400 mg comprimido mastigável

6 Albendazol 40 mg/ml suspensão oral 

7 Alendronato de sódio 70 mg comprimido

8 Alopurinol 300 mg comprimido

9 Amiodarona (cloridrato) 200 mg comprimido

10 Amitriptilina (cloridrato) 25 mg comprimido

11 Amitriptilina (cloridrato) 75 mg comprimido

12 Amoxicilina 500 mg comprimido/cápsula

13 Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral

14 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml 
pó para suspensão oral

15 Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 mg 
+ 125 mg comprimido

16 Anlodipino (besilato) 5 mg comprimido

17 Atenolol 50 mg comprimido

18 Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral 

19 Azitromicina 500 mg comprimido 

20 Beclometasona (dipropionato) 250 mcg/dose aerossol/spray oral

21 Beclometasona (dipropionato) 50 mcg/dose aerossol/spray oral

22 Benzilpenicilina benzatina 600.000 ui pó para suspensão 
injetável

23 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pó para 
suspensão injetável

24 Benzilpenicilina procaína + potássica 300.000 ui + 100.000 ui 
pó para suspensão injetável

25 Biperideno (cloridrato) 2 mg comprimido

26 Budesonida 32 mcg/dose aerossol/spray nasal

27 Budesonida 64 mcg/dose aerossol/spray nasal

28 Captopril 25 mg comprimido

29 Carbamazepina 200 mg comprimido

30 Carbamazepina 400 mg comprimido

31 Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral

32 Carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente 500 mg de cálcio) 
comprimido

33 Carbonato de cálcio + colecalciferol 600 mg de cálcio + 400 ui 
comprimido

34 Carbonato de lítio 300 mg comprimido

35 Carvedilol 3,125 mg comprimido

36 Carvedilol 6,25 mg comprimido

37 Carvedilol 12,5 mg comprimido

38 Carvedilol 25 mg comprimido

39 Cefalexina 500 mg cápsula/comprimido

 meDiCAmeNto

40 Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral/pó para suspensão oral

41 Cetoconazol 20 mg/g (2%) xampu

42 Ciprofloxacino (cloridrato) 500 mg comprimido

43 Claritromicina 500 mg comprimido

44 Clomipramina (cloridrato) 25 mg comprimido

45 Clonazepam 2,5 mg/ml solução oral

46 Cloreto de sódio 9 mg/ml (0,9%) solução nasal 

47 Clorpromazina (cloridrato) 100 mg comprimido

48 Clorpromazina (cloridrato) 25 mg comprimido

49 Dexametasona (fosfato dissódico) 4 mg/ml solução injetável

50 Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme

51 Dexametasona 4 mg comprimido

52 Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 mg/ml solução oral/xarope

53 Dexclorfeniramina (maleato) 2 mg comprimido

54 Diazepam 5 mg comprimido

55 Digoxina 0,25 mg comprimido

56 Dipirona sódica 500 mg/ml solução injetável

57 Dipirona sódica 500 mg/ml solução oral

58 Dipirona sódica 500 mg comprimido

59 Doxazosina (mesilato) 2 mg comprimido

60 enalapril (maleato) 10 mg comprimido

61 enalapril (maleato) 20 mg comprimido

62 eritromicina (estolato) 50 mg/ml suspensão oral

63 espinheira-santa (maytenus ilicifolia mabb.) cápsula

64 espiramicina 500 mg comprimido

65 espironolactona 25 mg comprimido

66 espironolactona 100 mg comprimido

67 estriol 1 mg/g creme vaginal

68 estrogênios conjugados 0,3 mg comprimido

69 fenitoína sódica 100 mg comprimido

70 fenobarbital 100 mg comprimido

71 fenobarbital 40 mg/ml solução oral

72 finasterida 5 mg comprimido

73 fluconazol 150 mg cápsula

74 fluoxetina (cloridrato) 20 mg comprimido/cápsula

75 folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comprimido

76 furosemida 40 mg comprimido

77 Gentamicina (sulfato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio)

78 Glibenclamida 5 mg comprimido

79 haloperidol (decanoato) 50 mg/ml solução injetável

80 haloperidol 1 mg comprimido

81 haloperidol 2 mg/ml solução oral

82 haloperidol 5 mg comprimido

83 hidroclorotiazida 25 mg comprimido

elenco de referência estadual de medicamentos e Insumos 
do componente básico da assistência farmacêutica
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 meDiCAmeNto

84 hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml suspensão oral

85 hipromelose 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio)

86 ibuprofeno 300 mg comprimido

87 ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral

88 ibuprofeno 600 mg comprimido

89 ipratrópio (brometo) 0,25 mg/ml solução inalante

90 Isoflavonas de soja (Glycine max (l.) merr) cápsula/comprimido 

91 isossorbida (mononitrato) 20 mg comprimido

92 isossorbida (dinitrato) 5 mg comprimido sublingual

93 itraconazol 100 mg cápsula

94 ivermectina 6 mg comprimido

95 lactulose 667 mg/ml solução oral/xarope

96 lancetas para punção digital 

97 levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg cápsula de libe-
ração prolongada

98 levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg comprimido/comprimi-
do dispersível

99 levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido

100 levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg comprimido

101 levonorgestrel + etinilestradiol 0,15 mg + 0,03 mg comprimido 
ou drágea

102 levotiroxina sódica 100 mcg comprimido

103 levotiroxina sódica 25 mcg comprimido

104 levotiroxina sódica 50 mcg comprimido

105 lidocaína (cloridrato) 20 mg/g (2%) gel

106 loratadina 1 mg/ml solução oral/xarope

107 loratadina 10 mg comprimido

108 losartana potássica 50 mg comprimido

109 medroxiprogesterona (acetato) 150 mg/ml suspensão injetável

110 metformina (cloridrato) 850 mg comprimido

111 metildopa 250 mg comprimido

112 metoclopramida (cloridrato) 10 mg comprimido

113 metoclopramida (cloridrato) 4 mg/ml solução oral

114 metoprolol (succinato) 50 mg comprimido de libe-
ração controlada

115 metoprolol (tartarato) 100 mg comprimido

116 metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal

117 metronidazol (benzoato) 40 mg/ml suspensão oral

118 metronidazol 250 mg comprimido

119 miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme 

120 miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme vaginal

121 mikania glomerata spreng. (guaco) solução oral/xarope

122 Nistatina 100.000 ui/ml suspensão oral

123 Nitrofurantoína 100 mg cápsula

124 Noretisterona (enantato) + estradiol (valerato) 50 mg/ml + 5 
mg/ml solução injetável

 meDiCAmeNto

125 Noretisterona 0,35 mg comprimido

126 Nortriptilina (cloridrato) 25 mg cápsula

127 Nortriptilina (cloridrato) 75 mg cápsula

128 óleo mineral 

129 omeprazol 20 mg cápsula

130 ondansetrona (cloridrato) 4 mg comprimido ou compri-
mido dispersível

131 Paracetamol 200 mg/ml solução oral

132 Paracetamol 500 mg comprimido

133 Pasta d'água 

134 Permetrina 10 mg/ml (1%) loção

135 Permetrina 50 mg/ml (5%) loção

136 Pirimetamina 25 mg comprimido

137 Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/ml solução oral

138 Prednisona 20 mg comprimido

139 Prednisona 5 mg comprimido

140 Prometazina (cloridrato) 25 mg comprimido

141 Propranolol (cloridrato) 40 mg comprimido

142 ranitidina (cloridrato) 150 mg comprimido

143 ranitidina (cloridrato) 15 mg/ml solução oral/xarope

144 sais para reidratação oral 

145 salbutamol (sulfato) 100 mcg/dose aerossol oral

146 seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina 

147 sinvastatina 20 mg comprimido

148 sinvastatina 40 mg comprimido

149 sulfadiazina 500 mg comprimido

150 sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme

151 sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml 
suspensão oral

152 sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido

153 sulfato ferroso 25 mg/ml de fe ii solução oral

154 sulfato ferroso 40 mg de fe ii comprimido

155 tiamina (cloridrato) 300 mg comprimido

156 timolol (maleato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio)

157 tiras reagentes para medida de glicemia capilar 

158 Valproato de sódio ou ácido valproico 288 mg (equivalente 250 
mg de ácido valproico) cápsula

159 Valproato de sódio ou ácido valproico 57,624 mg/ml (equivalente 
50 mg/ml de ácido valproico) solução oral/xarope

160 Valproato de sódio ou ácido valproico 576 mg (equivalente 500 
mg de ácido valproico) comprimido

161 Varfarina sódica 5 mg comprimido

162 Verapamil (cloridrato) 80 mg comprimido

Deliberação CiB-Pr nº 33, de 27 de março de 2015, Anexo i, em atendimento à Portaria Gm/ms nº 1.555/2013 e rename 2014.
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programação
a programação de compra é disponibilizada trimestralmente (fevereiro, maio, agosto 

e novembro), via web, em área de acesso restrito ao município, em aplicativo de-

senvolvido pelo Consórcio para esta finalidade.

Cada município define os medicamentos e os quantitativos necessários 

para compor seu estoque nos intervalos entre as programações. A garantia da 

autonomia nesse processo possibilitou melhor organização das atividades geren-

ciais relacionada às compras no âmbito municipal.

O Consórcio exige que haja farmacêutico e farmácia, ou central de abaste-

cimento farmacêutico, registrados no Conselho Regional de Farmácia do Paraná; 

o não atendimento a essa exigência impossibilita a programação de medicamen-

tos sujeitos a controle especial, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

aquisição 
uma vez consolidada a programação dos municípios, o Consórcio realiza os processos administrativos internos para 

a emissão dos empenhos e os entrega aos fornecedores contratados por meio das atas de registro de preço. Ao final 

da entrega da totalidade dos itens contratados, nas condições estabelecidas nos editais dos processos licitatórios, 

ocorre a efetivação do pagamento aos fornecedores.

recebimento, armazenamento temporário e distribuição
a entrega dos produtos adquiridos pelo Consórcio é de responsabilidade do fornecedor, efetuada diretamente nas 22 

Regionais de Saúde do Estado (RS) e nos municípios de entrega descentralizada.

Alguns fornecedores possuem frota própria; a maioria, no entanto, contrata empresas de transporte para 

realizar a entrega. Os editais do Consórcio exigem o cumprimento das Boas Práticas de Transporte de Produtos 

Farmacêuticos e Farmoquímicos, para garantir a preservação da qualidade dos produtos adquiridos.

O convênio com a SESA contempla o recebimento, armazenamento temporário pelas RS e distribuição aos 

municípios consorciados da área de abrangência da RS. Cada município tem a responsabilidade de proceder a re-

tirada dos medicamentos programados, na RS, tendo como base o documento que registra os itens e quantitativos 

que programou.

O Consórcio disponibiliza em seu site documento com os procedimentos operacionais padrão, que definem 

as rotinas a serem atendidas na recepção, armazenamento temporário e distribuição. Apresenta também as ações a 

serem tomadas quando ocorrem situações de não conformidade na entrega; registra-se que todas as entregas são 

acompanhadas pela equipe do Consórcio até sua conclusão, para que providências pertinentes sejam tomadas.

dispensação
É o ato farmacêutico em que o profissional deve assegurar que o medicamento de qualidade seja entregue ao paciente 

na dose prescrita em quantidade adequada ao tratamento, acompanhado das informações e orientações necessárias 

para o seu uso correto.

Trata-se de um momento muito importante no atendimento ao usuário do SUS, pois é uma oportunida-

de para o farmacêutico esclarecer ao paciente a forma adequada do uso do medicamento, visando a efetividade 

do tratamento.

  A comprovação de far-

macêutico com respon-

sabilidade técnica no 

CRF-PR é uma exigência 

que busca não só aten-

der à legislação, como 

garantir melhor atendi-

mento à população.
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a contribuição para a estruturação da af 
nos municípios consorciados
a atuação do consórcio vem contribuindo positivamente para a estruturação da 

AF nos municípios, desenvolvendo ações em parceria com eles, com a SESA e com o 

governo federal. Muitas das estratégias e ações implantadas ao longo desses anos de 

existência resultaram em benefícios para os gestores, profissionais de saúde e para a 

população atendida.

Em 2008, foi realizada a aquisição de computadores, impressoras e outros equipa-

mentos como pallets para as centrais de abastecimento farmacêutico nas RS. Por ocasião 

das comemorações do 12º aniversário do Consórcio, em 2011, ocorreu a entrega de 315 

computadores aos municípios (com menos de 20 mil habitantes) em regime de cessão, 

para uso nas atividades inerentes à AF.

A estratégia de aquisição centralizada passou a ser adotada para a aquisição dos 

produtos para a saúde destinados aos usuários insulinodependentes (nos termos das normativas da AFAB): desde 2008, adquirem-

se tiras e aparelhos para medida de glicemia capilar e, a partir de 2013, as seringas para insulina com agulha acoplada e as lancetas 

descartáveis para punção digital. 

A capacitação dos profissionais é executada em parceria com a SESA, com atividades realizadas com as Regionais de Saúde e 

municípios, contemplando temas da AF e outros importantes, como a articulação com a vigilância sanitária.

Destaca-se também o apoio às iniciativas de âmbito federal, como o Programa QualifarSUS do Ministério da Saúde e o trabalho 

em parceria com o COSEMS-PR e CONASEMS, inclusive na produção de informação para essas instâncias de gestão.

Muitas das estratégias e ações implantadas ao longo destes anos de existência resultaram em benefícios para os gesto-

res, profissionais de saúde e para a população atendida.

Ações imPlANtADAs e resultADos AlCANçADos

ação resultado 

  Aquisição de medicamentos do elenco do CBAf pactua-
do no estado   Aplicação do recurso na finalidade proposta

  realização dos processos licitatórios pelo consórcio por 
meio de sistema de registro de preço utilizando pregão 
eletrônico do BB

  redução da burocracia para os municípios, que não necessi-
tam realizar licitação deste elenco, e a garantia da transparência 
do processo

  Centralização da compra por parte de vários municípios   economia na utilização de recursos

  implantação de sistema informatizado de controle de 
licitação e aquisição pelo Consórcio e programação pelos 
municípios

  Agilidade nos processos de aquisição, programação, entre-
ga e controle

  existência de sistema informatizado de registro do 
Documento Auxiliar de Nota fiscal eletrônica (Danfe)

  Acompanhamento da entrega dos produtos pelos 
fornecedores

  emissão de Guia de Distribuição de medicamentos e 
assinatura pelo gestor municipal

  Prestação de contas da aplicação do recurso aos  
órgãos competentes

  exigência de farmácia e farmacêutico regularizados no 
Crf-Pr   Auxílio nas atividades desenvolvidas pelo município

  Descentralização de entrega para municípios   redução do volume de entrega nas rs 

  elaboração de documentos técnicos   Auxílio aos municípios na gestão e execução das ativida-
des técnicas

  Apoio às ações de farmacovigilância   monitoramento da qualidade dos produtos adquiri-
dos e distribuídos

Adaptado de: LAMB, Lore; PONTAROLLI, Deise R.S.; CAPUTO, Deise S. P.; GROCHOCKI, Mônica H. C. Consórcio Paraná Saúde: a experiência do estado do Paraná na aqui-
sição de medicamentos da assistência farmacêutica na atenção básica. p. 363-372. in: osório-De-CAstro, Cláudia serpa. Assistência farmacêutica: gestão e prática 
para profissionais de saúde. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2014.

  O Guia de Medicamentos, lançado 

em 2011, contempla informações so-

bre os medicamentos disponibilizados 

no SUS, no âmbito da atenção básica. 

Tem como objetivo subsidiar os profis-

sionais da saúde do SUS na prescrição, 

dispensação e utilização dos medica-

mentos. O documento está disponível 

para download no site do Consórcio, em 

<www.consorcioparanasaude.com.br>.



pubLIcação do  
consórcIo paraná saúde
ABril De 2015

estrutura

equipe

©
 l

u
C

A
s

 C
o

s
tA

gestão atual
conseLho deLIberatIvo
PresiDeNte
Prefeito de Nova América da Colina
ernesto Alexandre Basso

ViCe-PresiDeNte
Prefeito de são Pedro do iguaçu
Natal Nunes maciel

seCretÁriA
Prefeita de farol
Ângela Maria Moreira Kraus

CoNselheiros
Prefeito de Bela Vista do Paraíso
João monza

Prefeito de Balsa Nova
luiz Cláudio Costa

Prefeito de icaraíma
Paulo de Queiroz souza

representantes sesA
sezifredo Paulo Alves Paz
suzan mirian do Patrocínio Alves
Deise regina sprada Pontarolli
José Carlos silva de Abreu
Pythagoras schmidt schroeder

secretário municipal da saúde 
de fazenda rio Grande
francisco roberto Barbosa

conseLho fIscaL
Prefeito de Godoy moreira
Primis de oliveira

secretário municipal  
da saúde de maringá
Antônio Carlos figueiredo Nardi

representante sesA
roberto hartmann 

dIretorIa executIva
Diretor exeCutiVo
Carlos Roberto Kalckmann Setti

Diretor ADmiNistrAtiVo
Dourival Gardez Júnior

DiretorA téCNiCA
mônica holtz Cavichiolo Grochocki

a estrutura do consórcio é formada por:

•	 Assembleia Geral: órgão máximo e soberano do Consórcio, constituí-

do pelos prefeitos dos municípios consorciados, tendo como compe-

tência definir os membros que compõem o Conselho Deliberativo e o 

Conselho Fiscal;

•	 Conselho Deliberativo: composto por 12 conselheiros, sendo seis repre-

sentantes dos municípios e seis representantes do estado (indicados 

pela SESA), eleitos a cada dois anos. Tem como competência deliberar 

sobre assuntos gerais da gestão, aprovar proposta orçamentária anual 

e relatórios de gestão e prestar contas a órgãos públicos, entre outras;

•	 Conselho Fiscal: formado por três conselheiros indicados a cada dois 

anos, sendo um representante da SESA, um secretário municipal de saú-

de e um prefeito. Acompanha e fiscaliza a contabilidade do Consórcio, 

emite pareceres sobre relatórios em geral e aprova contas;

•	 Diretoria Executiva: responsável pelas atividades do Consórcio, contan-

do com diretoria técnica e diretoria administrativa;

•	 Equipe Executiva: conta com nove  funcionários, sendo farmacêuticos, 

auxiliares administrativos, contador e auxiliar de serviços gerais;

•	 Controle Interno: visa o fortalecimento da gestão dos recursos financei-

ros, patrimoniais e humanos; 

•	 Assessoria Jurídica: apoio jurídico e elaboração de pareceres dos proces-

sos licitatórios e de prestação de contas, entre outras atividades.

assembleia geral

diretoria executiva

d. técnico diretor adm. /financ.

farmacêuticos contador aux. serviços geraisaux. administrativo

assesor Jurídico controlador

conselho deliberativo conselho fiscal

Rua Voluntários da Pátria 400, sala 1702
Centro - Curitiba - Paraná

CEP 80.020-000


