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Recomendações aos farmacêuticos na dispensação emergencial de prescrições 

eletrônicas com assinatura do prescritor NÃO CERTIFICADA digitalmente pela 

ICP-Brasil: 

 

1. Prescrição eletrônica SUS recebida em farmácia pública: previsão da prescrição 

eletrônica no âmbito do SUS local/regional, e que seja apenas para receituário cuja 

dispensação não exija retenção de receita; 

 

2. Prescrição eletrônica SUS recebida em farmácia comercial: seja apenas para 

receituário cuja dispensação não exija retenção de receita E QUE ESTEJA 

CONSIGNADA, por termo de colaboração entre o farmacêutico e o gestor do SUS; 

 
3. Prescrição eletrônica institucional recebida pela farmácia da própria instituição: 

previsão da prescrição eletrônica no âmbito da instituição; 

 
4. Prescrição eletrônica institucional recebida em farmácia comercial: seja apenas para 

receituário cuja dispensação não exija retenção de receita E QUE ESTEJA 

CONSIGNAD, por termo de colaboração entre o farmacêutico e o gestor do SUS; 

 
5. Prescrição eletrônica institucional, vinculada ou não ao SUS, e recebida em 

farmácia pública: seja apenas para receituário cuja dispensação não exija retenção 

de receita E QUE ESTEJA CONSIGNADA, por termo de colaboração entre o 

farmacêutico e o serviço de saúde; 

 
6. Sobre a aceitação em farmácias de receituário eletrônico, cuja dispensação exija 

retenção de receita ou de notificação de receita, é de regulação exclusiva da Anvisa, 

cuja norma ainda não foi publicada. 
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 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão 
 

 

Recomendações aos farmacêuticos na dispensação emergencial de prescrições 

eletrônicas com assinatura do prescritor CERTIFICADA digitalmente pela ICP-

Brasil: 

 

1. Validar a prescrição digital em https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.1/ ; 

 

2. Em se tratando de receituário que exija retenção de receita para dispensação, 

arquivar cópia da prescrição digital de acordo com as regras estabelecidas pelo 

Arquivo Nacional, a fim de garantir a integridade e autenticidade em relação ao 

documento digital gerado. 

IMPORTANTE: 

1- O farmacêutico possui autonomia técnica na definição dos critérios a serem 

utilizados para validação de receituário, conforme legislação vigente, e na tomada 

de decisão decorrente desta validação; 

 

2- Somente o farmacêutico habilitado pelo Conselho Regional de Farmácia pode 

realizar acordo de colaboração com prescritores. 

 
3- Somente na presença do farmacêutico na farmácia pode ser dispensado 

medicamento antimicrobiano e medicamento sujeito ao controle da Portaria 

SVS/MS nº 344/1998. 


