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RESUMO 
 

 
A Política Nacional de Medicamentos tem como principal objetivo a garantia do 
acesso da população a medicamentos essenciais. Com o intuito de tornar possível a 
avaliação da disponibilidade, a OMS desenvolveu e divulgou listas de medicamentos 
essenciais principais ou traçadores que funcionam como marcadores que permitem 
o monitoramento. Este estudo objetivou analisar a disponibilidade de medicamentos 
essenciais traçadores, nos serviços de Atenção Básica à Saúde, avaliados no 
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Trata-se de um estudo descritivo 
de corte transversal, utilizando dados secundários do banco de dados da base 
nacional da avaliação externa do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB) realizado em 41 Unidades Básicas de Saúde de 
município polo da indústria farmacêutica no país. Utilizou-se as listas de 
medicamentos essenciais traçadores (global list e regional list) propostas pela OMS 
em 2008, para seleção das variáveis analisadas nesse estudo. O principal resultado 
encontrado referente a fatores organizacionais foi a presença de farmácias nas 
Unidades Básicas de Saúde sem salas de estocagem. A média de disponibilidade 
para o conjunto dos medicamentos essenciais traçadores investigados foi de 
51,41%, ficando abaixo do valor aceitável de 80% proposto pela OMS. Nem todas as 
UBS que disseram ter o medicamento em estoque, o tinham em quantidade 
suficiente para atender as demandas da população. Em relação aos medicamentos 
essenciais traçadores controlados, estavam indisponíveis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). Concluiu-se, que a disponibilidade de medicamentos 
essenciais traçadores não atende a demanda da Atenção Básica apesar deste 
município ser polo da indústria farmacêutica. Repensar a partir dos gestores locais 
os processos e a organização da Assistência Farmacêutica, incluindo recursos 
humanos, uma vez que esses medicamentos essenciais deveriam estar disponíveis 
em todas as UBS em quantidade suficiente para atender às necessidades da 
população.  
 
 
Palavras – chave: Atenção Primária à Saúde; Medicamentos Essenciais; 
Assistência Farmacêutica  
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ABSTRACT 
 
 

The National Drug Policy aims to guarantee people's access to essential drugs. In 

order to make possible the evaluation of drugs availability, WHO developed and 

disseminated lists of principle essential drugs or tracers that function as markers that 

allow monitoring. This study aimed to analyze the tracer drugs availability, in primary 

health care services, evaluated in Program for Access and Quality Improvement. This 

is a descriptive cross-sectional study, using secondary data from national database 

of the external evaluation of the Program for Access and Quality Improvement in 

Primary Care (PMAQ-AB) carried out in 41 Primary Health Care facilities at the city 

that’s hub of pharmaceutical industry in the country. The lists of tracer drugs (global 

list and regional list) proposed by WHO in 2008 were used to select the variables 

analyzed in this study. The main finding related to organizational factors was the 

presence of pharmacies in the Basic Health Units (BHU) without storage rooms. The 

average of availability for all tracer drugs investigated was 51.41%, lower than the 

acceptable value proposed by WHO. Not all BHU who said they had the drug in 

stock, have had them enough to meet the demands of the population. About 

controlled tracer drugs, they were unavailable in all the Basic Health Units (BHU). It 

was concluded that the availability of essential tracer drugs do not meet the demand 

of primary care despite of being on the city that’s pole of the pharmaceutical 

industry. Local managers have rethink processes and the organization of 

Pharmaceutical Services, including human resources, since these essential drugs 

should be available in all BHU in sufficient quantity to meet the population's needs. 

 
 
Key-words: Primary Health Care; Drugs, Essentials; Pharmaceutical Services. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Brasil avançou muito nos últimos 40 anos na área das Políticas Públicas de 

Assistência Farmacêutica (AF). Partiu de um contexto de centralização da 

Assistência Farmacêutica e assistência à população de baixo poder aquisitivo na 

época da Central de Medicamentos - CEME, para um contexto de universalidade do 

atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS após a sua criação em 

1990 e descentralização da Assistência Farmacêutica após a extinção da CEME 

com posterior criação da Política Nacional de Medicamentos e Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica. 

No entanto, a despeito dos avanços da AF no SUS e Atenção Básica à Saúde, 

muitos gargalos são encontrados nessa área e a AF se configura como um dos 

maiores desafios para o SUS, por seus custos elevados e por sua complexidade. 

Um dos problemas frequentes no SUS e na Atenção Básica à Saúde é a 

indisponibilidade de medicamentos essenciais. 

Ao se abordar o tema disponibilidade de medicamentos essenciais nos serviços de 

Atenção Básica à Saúde, fica evidente sua relação com a questão do acesso da 

população a medicamentos essenciais. 

Diante disso, a pesquisa nacional do Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica – PMAQ-AB surgiu como uma oportunidade de traçar 

a disponibilidade dos medicamentos essenciais na Atenção Básica à Saúde.  

Como uma forma de abordagem dos dados do PMAQ-AB, utilizou-se os 

medicamentos traçadores das listas globais e regionais da Organização Mundial de 

Saúde - OMS. 

Optou-se pela análise municipal, porque a descentralização da gestão da 

Assistência Farmacêutica conferiu aos municípios a responsabilidade pela 

aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos 

essenciais na Atenção Básica. 

Portanto, com o intuito de analisar a disponibilidade de medicamentos essenciais 

traçadores na Atenção Básica, o município de Anápolis foi escolhido, por se tratar de 



 

município importante do Estado de Goiás e por ser município polo da Indústria 

Farmacêutica no país, composto principalmente pelas indústrias de genéricos. 

O estudo dessa temática vai ao encontro à minha trajetória profissional. Desde 

minha graduação em Farmácia já me interessava pelos estudos em Saúde Coletiva. 

E tive a oportunidade de me inserir na saúde coletiva, atuando como farmacêutica 

do Núcleo de Apoio a Saúde da Família em Anápolis, por três anos, desde a sua 

implantação. 

No NASF, pude vivenciar os melindres da Atenção Básica, apoiando de forma 

matricial 13 Unidades Básicas de Saúde - UBS do município e tendo a oportunidade 

de trabalhar o tempo todo em equipe multiprofissional, participando ativamente 

também do processo integrador da Atenção Básica com a rede de saúde.  

Inserida no contexto da Assistência Farmacêutica e da Atenção Farmacêutica na 

Atenção Básica, o trabalho no NASF me permitiu principalmente o contato direto 

com os usuários da Atenção Básica no SUS, por meio de visitas domiciliares, 

trabalhos em grupos e atendimentos diretos nas UBS. 

E todas as vezes que me deparo com usuários que necessitam de medicamentos 

para prevenir, controlar ou tratar agravos à saúde e não têm acesso a esses 

medicamentos por indisponibilidade dos mesmos nas UBS, me sinto na 

responsabilidade de fazer algo concreto para contribuir para melhoria das condições 

de vida dessa população. 

Sob essa perspectiva, essa dissertação do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva 

é uma forma de por luz a uma realidade vivenciada, que poderá alertar os gestores 

municipais a terem um novo olhar sobre a Assistência Farmacêutica oferecida pelo 

município e quiçá possa haver algum efeito positivo na vida do usuário. 

Atualmente, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal como 

farmacêutica – bioquímica em laboratório de análises clínicas, em consequência da 

fragilidade dos contratos temporários na Atenção Básica do município de Anápolis.  

Para estruturar a pesquisa desenvolvida e com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, apresenta-se o 

desenvolvimento desse material em capítulos. 



 

O capítulo 1 descreve a introdução, na qual são apontados pontos relevantes 

referentes à disponibilidade de medicamentos essenciais na Atenção Básica, como 

uma dimensão do acesso a medicamentos, a utilização de medicamentos traçadores 

para permitir essa análise e a importância desse estudo na complexidade da 

Assistência Farmacêutica.  

Apresenta-se no capítulo 2 o objetivo desse estudo e em seguida no capítulo 3 o 

referencial teórico que foi construído em três subcapítulos que dão sustentação às 

discussões: A Atenção Básica no Brasil; Assistência Farmacêutica no SUS; e 

Medicamentos Essenciais Traçadores. 

O método descrito no capítulo 4 apresenta o tipo de estudo, local do estudo, amostra 

do estudo e a forma como os dados foram coletados e analisados.  

Os resultados e discussão compõem o capítulo 5, apresentado em 2 subcapítulos, o 

primeiro descreve os fatores organizacionais relacionados a disponibilidade de 

medicamentos essenciais e o segundo subcapítulo analisa a disponibilidade dos 

medicamentos essenciais traçadores investigados e permite levantar questões 

importantes para melhoria da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica do 

município de Anápolis. 

Esse trabalho integra uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde - MS com a 

intenção de avaliar a Atenção Básica em todo o País. No estado de Goiás, é a 

primeira produção científica que analisa a disponibilidade de medicamentos 

essenciais traçadores na Atenção Básica, com a finalidade de induzir mudanças nos 

processos de trabalho e ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, 

melhorando também o acesso e a qualidade da Atenção Básica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS tem desenvolvido, nos últimos anos, 

metodologias para analisar a situação farmacêutica nos países, contemplando 

dimensões como serviços farmacêuticos, acesso, qualidade e Uso Racional de 

Medicamentos (EMMERICK; LUIZA; PEPE, 2009).  

Essas análises podem ser realizadas em um país, região ou mesmo em uma 

unidade de saúde. Para isso, a OMS desenvolveu um número limitado de 

indicadores, que têm como características serem simples, objetivos e permitirem 

comparações entre locais diferentes (SCHURMANN, 2012).  

Na dimensão acesso podemos destacar a disponibilidade de medicamentos 

essenciais como um dos fatores determinantes para que a população possa ter 

acesso ao medicamento nos serviços públicos de saúde. Com o objetivo de tornar 

possível a avaliação da disponibilidade de medicamentos, a OMS desenvolveu e 

divulgou listas de medicamentos essenciais principais ou traçadores que funcionam 

como marcadores que permitem o monitoramento da disponibilidade de 

medicamentos essenciais no mundo (WHO/HAI, 2008).  

Quando falamos em medicamentos essenciais traçadores é preciso lembrar que 

antes de serem traçadores, esses medicamentos são essenciais, ou seja, fazem 

parte da lista de medicamentos essenciais. 

Uma lista de medicamentos essenciais contém os medicamentos básicos e 

indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população e 

devem estar continuamente disponíveis à população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998a). 

O Brasil desenvolveu sua primeira lista de medicamentos essenciais antes mesmo 

de possuir uma Política Nacional de Medicamentos (DAL PIZZOL et al, 2010). Essa 

lista veio sendo atualizada ao longo dos últimos 50 anos e atualmente é denominada 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja última atualização 

ocorreu em novembro de 2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a). 

O conceito de medicamentos essenciais vem sendo aceito e adotado em vários 

lugares do mundo e é fortalecido em um contexto de multiplicidade de 
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medicamentos disponíveis no mercado, desenvolvimento de novos fármacos e 

necessidade de racionalização do uso de medicamentos, apoiada pela prática 

clínica baseada em evidências e pela necessidade de ampliar o acesso da 

população a esses medicamentos (DAL PIZZOL et al, 2010). 

É importante perceber que o acesso regular a medicamentos pode evitar a morte 

prematura de crianças e adultos que vivem em países em desenvolvimento 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSÓRIO-DE-CASTRO, 2007). 

Dados de países com baixa renda, por exemplo, sugerem que a incidência de 

câncer deve aumentar 82% de 2008 a 2030, enquanto nos países de alta renda a 

incidência aumentaria em ritmo bem menor, 40%, devido ao amplo acesso a vacinas 

e medicamentos (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS para o 

DESENVOLVIMENTO, 2015). 

Além disso, o acesso a medicamentos influencia na situação de saúde individual, 

que está relacionada à sua capacidade produtiva e de geração de renda, podendo 

afetar o desenvolvimento econômico de um país (GARCIA et al, 2013).   

O acesso a medicamentos é também um indicador de qualidade e efetividade nos 

serviços de saúde e evita o descontentamento da sociedade e a desmotivação dos 

profissionais (OLIVEIRA; LABRA; BERMUDEZ, 2006; GARCIA et al, 2013). 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, 66,9% das 

famílias com menor renda, tiveram registro de gasto com medicamentos, enquanto 

entre as famílias com renda mais alta, essa proporção correspondeu a 85,8% 

(GARCIA et al, 2013).  

O perfil de gastos com medicamentos analisado por Garcia et al (2013) na POF 

2008-2009, também aponta que as famílias brasileiras com menor renda gastam um 

valor absoluto menor por mês com medicamentos comparado às famílias de maior 

renda, no entanto o impacto desse gasto é maior na renda das famílias de baixo 

poder aquisitivo. E os gastos com medicamentos representam a maior parcela dos 

gastos com saúde para essas famílias de menor renda. 

Nesse contexto, pode-se ressaltar a importância da disponibilidade de 

medicamentos essenciais nos serviços de Atenção Básica à Saúde, para permitir o 

acesso a medicamentos tanto no sentido de desonerar as famílias brasileiras, 
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quanto no sentido de salvar vidas, recuperar a saúde das pessoas e manter as 

pessoas produtivas, gerando crescimento econômico para o país. 

O provimento da assistência terapêutica integral, incluindo a Assistência 

Farmacêutica (AF) foi assegurado aos usuários do SUS pela Lei 8.080, em seu 

artigo 6º (BRASIL, 1990a). A Assistência Farmacêutica faz parte da integralidade do 

cuidado que deve ser prestado aos usuários do SUS e é definida como: 

“...um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu 
uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e 
a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação da 
sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e 
da melhoria da qualidade de vida da população” (CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

 

As principais etapas da AF para a gestão são: seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-

CASTRO, 2007). Após essa longa cadeia de etapas, o produto final será a 

disponibilidade de medicamentos no serviço para dispensação adequada. 

No Brasil, há algumas legislações importantes, que demonstram a preocupação da 

gestão pública com a garantia do acesso ao medicamento e seu uso racional 

(PORTELA et al, 2010). Dentre elas, as mais importantes são: Portaria 3916, de 30 

de outubro de 1998 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a), que aprova a Política 

Nacional de Medicamentos; a Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999, que cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999a); Lei 

9787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento genérico 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999b); e Resolução Conselho Nacional de Saúde 338, 

de 06 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

O país tem feito esforços para ampliar o acesso a medicamentos essenciais 

inseridos na Assistência Farmacêutica. Porém um dos desafios para o SUS é a 

situação epidemiológica brasileira que tem sido definida como tripla carga de 

doenças, caracterizada pela convivência de infecções, desnutrição e problemas de 

saúde reprodutiva com doenças crônicas e com o crescimento das causas externas 
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(MENDES, 2010). Esse contexto de tripla carga de doenças torna a atenção à saúde 

no Brasil ainda mais complexa, justificando em parte, as dificuldades enfrentadas 

pela Assistência Farmacêutica, na Atenção Básica à Saúde e por todo o SUS para 

responder oportunamente às várias necessidades de saúde da população. 

A Assistência Farmacêutica na Atenção Básica tem como objetivo abastecer de 

medicamentos seguros e de qualidade as Farmácias Básicas das Unidades de 

Saúde, assim como garantir o correto armazenamento e dispensação desses 

medicamentos nessas Farmácias Básicas, incluindo orientação ao paciente quanto 

ao Uso Racional dos Medicamentos (BRASIL, 2006a).  

Portanto compreende-se que a Atenção Básica é um conjunto de ações e serviços 

desenvolvidos, no âmbito individual e coletivo, para a proteção, promoção, 

recuperação e reabilitação da saúde. Constitui-se na principal porta de entrada dos 

usuários no SUS e deve ser o principal centro de comunicação da Rede de Atenção 

à Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

Os princípios orientadores são a universalidade, acessibilidade, vínculo, 

continuidade do cuidado, integralidade de atenção, responsabilização, humanização, 

equidade e participação social. É desenvolvida a partir do trabalho em equipe com 

áreas de abrangência definidas, de forma a cuidar das necessidades da população 

de maneira mais próxima e singular (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

A Atenção Básica se propõe a resolver 85% dos problemas de saúde mais 

frequentes na população (MENDES, 2010), assim como contribuir para prevenção 

de agravos, promoção da saúde e oferecer um cuidado mais próximo das 

especificidades loco regionais.  

A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 

da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A Política Nacional de Atenção Básica tem 

a Saúde da Família como prioridade para consolidação da Atenção Básica 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

A Estratégia Saúde da Família, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, as 

Equipes de Consultórios nas Ruas e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
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(NASF) constituem estratégias e programas para a expansão e maior resolubilidade 

da Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

Além da situação epidemiológica brasileira, há diversos fatores estruturais e 

organizacionais que interferem na qualidade da ABS prestada aos usuários do 

sistema. Conforme apresentação realizada no II Fórum Nacional de Gestão da 

Atenção Básica, os principais pontos críticos são a infraestrutura inadequada e não 

informatizada das Unidades Básicas de Saúde, financiamento não suficiente, 

problemas de fixação de profissionais, acesso e qualidade da ABS (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

Nessa perspectiva de enfrentar os entraves e estimular a melhoria da qualidade dos 

serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é que foi criado e implantado o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) instituído pela portaria de nº 1.654 GM/MS, do dia 19 de julho de 2011 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

O PMAQ-AB foi produto de um importante processo de negociação e pactuação das 

três esferas de gestão do SUS. Desenvolvido em quatro fases, denominadas: 

Adesão e Contratualização; Desenvolvimento; Avaliação Externa e 

Recontratualização. Essas fases se complementam e constituem um ciclo contínuo 

da melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012b).  

 O PMAQ-AB possibilita a elevação dos recursos do incentivo federal para os 

municípios participantes de acordo com a melhoria no padrão de qualidade no 

atendimento de cada equipe de saúde avaliada (PMAQ-AB, 2015a). 

Dentre os itens de infraestrutura das UBS avaliados pelo PMAQ-AB está a 

disponibilidade de medicamentos essenciais na Farmácia Básica. A disponibilidade 

de medicamentos essenciais é uma das dimensões do acesso a medicamentos 

essenciais (PMAQ-AB, 2015b). 

Nessa perspectiva, esse estudo utilizou os dados da pesquisa PMAQ-AB, com 

recorte nos dados de disponibilidade de medicamentos essenciais. Além disso, 

utilizou-se os medicamentos essenciais traçadores definidos pela OMS como 

ferramenta de análise da disponibilidade de medicamentos. 
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É importante analisar a disponibilidade de medicamentos essenciais nos serviços de 

Atenção Básica, porque o SUS tem como meta garantir o acesso universal aos 

serviços de saúde e no que diz respeito aos medicamentos, essa garantia é 

reafirmada pela Resolução 468 do Conselho Nacional de Saúde que determina que, 

nas três esferas de governo do SUS, seja estabelecido o direito de todas as pessoas 

à Assistência Farmacêutica para o tratamento das doenças de modo resolutivo, com 

a oferta de todos os medicamentos prescritos no SUS, órteses e próteses, com 

vigilância do tratamento (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2013).  

E o estudo da disponibilidade de medicamentos essenciais nos serviços de Atenção 

Básica à Saúde é uma das dimensões que permitem verificar o alcance dessa meta. 

Embora os dados nacionais e estaduais possam servir para aprimorar políticas, 

programas, diretrizes e investimentos que influenciem na gestão municipal, neste 

trabalho focamos nos dados do município de Anápolis, pela relevância de se realizar 

uma análise municipal, uma vez que, as ações e execução do SUS ocorrem 

principalmente no âmbito do município, de forma ascendente e descentralizada. 

Além disso, os municípios são os principais responsáveis pela provisão de 

medicamentos no contexto da ABS (MENDES et al, 2014). Portanto é muito 

importante a análise detalhada dos dados municipais para subsidiar a tomada de 

decisões pelos gestores municipais e estaduais para destacar as peculiaridades de 

cada município. Lembrando que o município estudado é pólo da indústria 

farmacêutica do estado de Goiás, se configurando como um dos municípios 

importantes do Estado, tanto em termos econômicos como populacionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Analisar a disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores nos serviços de 

Atenção Básica à Saúde avaliada pelo Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

  

Descrever fatores organizacionais da Assistência Farmacêutica que estejam 

relacionadas à disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores na Atenção 

Básica, com base nos dados do PMAQ-AB. 

 

Identificar os medicamentos essenciais traçadores disponíveis nas Unidades 

Básicas de Saúde no município de Anápolis - GO, com base nos dados do PMAQ-

AB. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Atenção Básica à Saúde no Brasil 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a saúde passa a ser um  

 

“...direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde” (CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2005a). 

 

Nesta lógica, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado através da Lei 8.080 de 19 

de setembro de 1990 e é constituído por ações e serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições públicas, que têm como princípios doutrinários norteadores a 

universalidade, a equidade e a integralidade (BRASIL, 1990a).  

O SUS é organizado em níveis de atenção à saúde, visando garantir o princípio da 

integralidade da atenção à saúde do indivíduo (MENDES, 2010).  

Sendo a Atenção Básica o nível de atenção à saúde que se propõe a resolver 85% 

dos problemas de saúde mais frequentes na população, assim como contribuir para 

prevenção de agravos, promoção da saúde e oferecer um cuidado mais próximo das 

especificidades loco regionais (MENDES, 2010). 

As primeiras ideias sobre Atenção Primária à Saúde (APS) surgiram na Grã- 

Bretanha, em 1920, que serviram de base para a reorganização dos serviços de 

saúde em vários países (GOMES et al., 2011).  

No entanto, foi a partir da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em 

Saúde realizada em Alma-Ata (1978) que os princípios da Atenção Primária à Saúde 

passaram a ser consensuais e universais (VALENTIM; KRUEL, 2007). 
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 No Brasil, por exemplo, esses princípios foram amplamente debatidos na VIIIª 

Conferência Nacional de Saúde que antecedeu a criação do Sistema Único de 

Saúde - SUS (VALENTIM; KRUEL, 2007).  

Desde Alma-Ata (1978) diferentes termos vêm sendo utilizados para nomear a 

Atenção Primária. O termo, internacionalmente, reconhecido é Atenção Primária à 

Saúde (APS). Contudo, a terminologia adotada no Brasil pelo Ministério da Saúde 

(MS) é Atenção Básica à Saúde (ABS). Muito embora, os dois termos estejam sendo 

utilizados no Brasil como semelhantes conceitualmente. Nesse estudo, adotamos o 

termo Atenção Básica à Saúde (CONASS, 2011b).   

A Atenção Básica à Saúde (ABS) é um conjunto de ações e serviços desenvolvidos, 

no âmbito individual e coletivo, para a proteção, promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

A ABS constitui-se na principal porta de entrada dos usuários no SUS e deve ser o 

principal centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (MENDES, 2010).  

Seus princípios orientadores são a universalidade, acessibilidade, vínculo, 

continuidade do cuidado, integralidade de atenção, responsabilização, humanização, 

equidade e participação social. É desenvolvida a partir do trabalho em equipe com 

áreas de abrangência definidas, de forma a cuidar das necessidades da população 

de maneira mais próxima e singular (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 

da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

A Estratégia Saúde da Família, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, as 

Equipes de Consultórios nas Ruas e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) constituem estratégias e programas para a expansão e maior resolubilidade 

da ABS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

Embora a Atenção Básica venha impactando os indicadores de saúde brasileiros 

positivamente, a situação epidemiológica brasileira tem sido definida como tripla 

carga de doenças, caracterizada pela convivência de infecções, desnutrição e 

problemas de saúde reprodutiva com doenças crônicas e com o crescimento das 

causas externas (MENDES, 2010).  
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Esse contexto de tripla carga de doenças torna a atenção à saúde no Brasil ainda 

mais complexa, justificando em parte, as dificuldades enfrentadas pela ABS e por 

todo o SUS para responder oportunamente às várias necessidades de saúde da 

população (MENDES, 2010). 

Além da situação epidemiológica brasileira, há diversos fatores estruturais e 

organizacionais que interferem na qualidade da ABS prestada aos usuários do 

sistema.  

Conforme apresentação realizada no II Fórum Nacional de Gestão da Atenção 

Básica, os principais pontos críticos da ABS são: a infraestrutura inadequada e não 

informatizada das Unidades Básicas de Saúde (UBS), financiamento não suficiente, 

problemas de fixação de profissionais, acesso e qualidade da Atenção Básica 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Nessa perspectiva de enfrentar os entraves e estimular a melhoria da qualidade dos 

serviços nas UBS é que foi criado e implantado o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) instituído pela portaria de nº 

1.654 GM/MS, do dia 19 de julho de 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a).  

Para garantir um padrão de qualidade o PMAQ-AB utilizou um conjunto de 

estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes 

de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b). 

Além disso, o PMAQ- AB possibilita a elevação dos recursos do incentivo federal 

para os municípios participantes de acordo com a melhoria do padrão de qualidade 

no atendimento de cada equipe de saúde avaliada (PMAQ-AB, 2015).  

 

3.2 Assistência Farmacêutica no SUS 

 

3.2.1 Assistência Farmacêutica: Conceitos e Definições 

 

O conceito de  ssistência Farmacêutica é definido pela Resolu  o           artigo 

         como 

“...um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 
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medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao 
seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o 
desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, 
bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, 
dispensação, garantia de qualidade dos produtos e serviços, 
acompanhamento e avaliação da sua utilização, na perspectiva 
da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 
qualidade de vida da população” (CONSELHO NACIONAL DE 
SAÚDE, 2004). 

 

É possível perceber no conceito de Assistência Farmacêutica a clara ideia de 

intersetorialidade e interdisciplinaridade para desenvolvimento das ações de 

Assistência Farmacêutica para benefício final do sistema de saúde e do ser humano 

(OSORIO DE CASTRO et al, 2014). 

O modelo de gestão da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde segue 

os mesmos moldes do modelo de gestão da saúde. É necessário que se faça uma 

divisão entre Assistência Farmacêutica Hospitalar e Assistência Farmacêutica 

ambulatorial (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010):  

Na Assistência Farmacêutica Hospitalar, a dispensação dos medicamentos é feita 

para administração aos pacientes nos serviços de saúde e é exercida principalmente 

por instituições privadas prestadoras de serviços ao SUS.   

Já a Assistência Farmacêutica Ambulatorial é aquela na qual ocorre a dispensação 

de medicamentos diretamente ao paciente para o uso em suas residências. E a 

mesma é realizada, quase que exclusivamente, por instituições públicas estatais, 

vinculadas às secretarias estaduais ou municipais de saúde. E com a 

descentralização administrativa das unidades de saúde da esfera federal e estadual 

para os municípios, a Assistência Farmacêutica também passou a ser executada, na 

maior parte, pela esfera municipal.  

Os profissionais das secretarias municipais de saúde passaram a realizar as etapas 

da Assistência Farmacêutica - seleção, programação, aquisição, armazenamento, 

distribuição, prescrição e dispensação de medicamentos (OSORIO DE CASTRO et 

al, 2014).  

Embora pareça que o suprimento de medicamentos, nos serviços de saúde, 

dependa apenas do setor de compras de medicamentos, não é tão simples assim. A 

disponibilização de medicamentos com qualidade, nas quantidades, no momento e 

no local adequado para a população depende de todas as etapas do ciclo da 
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assistência farmacêutica (Figura 1). As etapas da Assistência Farmacêutica 

demonstram a complexidade da mesma (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-

CASTRO, 2007).  

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo da Gestão da Assistência Farmacêutica 

Fonte: Oliveira, Bermudez e Ozorio-de-Castro, 2007. 

*P&D: Pesquisa e Desenvolvimento 

**Visa: Vigilância sanitária 

 

A primeira etapa do ciclo é a seleção de medicamentos, que tem como objetivo 

decidir de acordo com a melhor evidência farmacológico-clínica, quais 

medicamentos devem ser disponibilizados aos usuários (OLIVEIRA; BERMUDEZ; 

OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

Exemplo de execução dessa etapa de seleção de medicamentos, a nível nacional, é  

a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) cuja última atualização 
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foi realizada em 2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a). Nessa lista, constam os 

medicamentos selecionados para uso no SUS.  

As Relações Estaduais (REESME) e Municipais (REMUME) devem ser construídas 

incluindo somente medicamentos constantes da RENAME. A RENAME é 

imprescindível para que o país possa ampliar o acesso a medicamentos, devido à 

existência de um número muito grande de medicamentos, que nem sempre são 

custo-benefício adequados (DAL PIZZOL et al, 2010). As Unidades Básicas de 

saúde devem possuir a REMUME afixada em local acessível aos usuários do 

sistema, informando quais os medicamentos são de responsabilidade do município e 

devem ser disponibilizados à população (SIQUEIRA; CASTRO, 2010). 

O elenco de medicamentos da RENAME 2014 (9ª edição) se encontra no sítio 

eletrônico do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde - 

DAF/MS (www.saude.gov.br/medicamentos) e contempla 840 itens, dispostos em 

cinco anexos: Anexo I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico 

da Assistência Farmacêutica (325 itens); Anexo II - Relação Nacional de 

Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; Anexo III - 

Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica; Anexo IV - Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos; Anexo V - 

Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015a). 

Após a seleção de medicamentos, inicia-se o processo de suprimento, que começa 

pela programação de medicamentos. Esta etapa envolve a quantidade de 

medicamentos a ser comprado e suas especificações conforme a demanda 

(SOUZA; PORTO; LYRA JUNIOR, 2011). Nesse processo deve-se definir 

prioridades, considerar o orçamento, a estrutura e especificidades do serviço 

disponíveis. A demanda deve ser construída utilizando-se dados epidemiológicos 

atualizados e o consumo histórico (utilizado de forma moderada). Daí a importância 

crucial de um sistema de informação confiável, disponível para consulta e atualizado 

periodicamente (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

O Ministério da Saúde disponibiliza o Hórus (Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica). O Hórus é um sistema de informação, disponibilizado 

gratuitamente para os municípios, cujo objetivo é contribuir para a qualificação da 

gestão da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) e promover 
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a melhoria nos serviços prestados aos cidadãos brasileiros (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014b).  

A utilização do Hórus permite: aperfeiçoar os mecanismos de controle de estoque e 

aplicação dos recursos financeiros; conhecer o perfil de acesso aos medicamentos 

pelos usuários; contribuir para a formação da Base Nacional de dados de ações e 

serviços da Assistência Farmacêutica no SUS. Suas principais características são: 

Aplicação web; integrado ao Sistema do Cartão Nacional de Saúde (CADWEB); 

integrado ao Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

cadastro de medicamentos e produtos para saúde padronizado de acordo com o 

Catálogo de Materiais do Ministério da Saúde (CATMAT); livro eletrônico dos 

medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria SVS/MS nº 344/98); perfil de 

acesso de acordo com as especificidades do fluxo de distribuição e dispensação dos 

medicamentos. E ainda, possui de acordo com o componente da Assistência 

Farmacêutica as seguintes subdivisões: HÓRUS Básico, HÓRUS Estratégico, 

HÓRUS Especializado e HÓRUS Indígena (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

O processo de aquisição de medicamentos é a próxima etapa. Comprar 

medicamentos não é simples, porque é obrigatório comprar com qualidade. O 

farmacêutico é quem reúne competência e saber técnico para liderar o processo de 

compra. Sendo essencial conhecer a legislação sanitária, o mercado e a legislação 

de compras. Esse processo inclui atividades como: construir o pedido (incluindo o 

edital), verificar especificações, quantidades, cronograma, documentação de 

fornecedores, propostas, requisitos de recebimento, entrega e pagamento 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

Em seguida está a etapa de armazenamento, que deve seguir criteriosas regras 

para garantir a qualidade do medicamento. Essa etapa compreende o recebimento, 

a guarda dos medicamentos, controle de estoque e expedição. O estabelecimento 

que cumpre as Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos é chamado CAF 

(Central de Abastecimento Farmacêutico). Ressaltando que medicamentos exigem 

condições de temperatura, umidade, ventilação e iluminação adequadas para sua 

conservação (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 

Em seguida vem a etapa da distribuição de medicamentos que alimenta as 

unidades de saúde a partir de um depósito central ou CAF, utilizando-se transporte 

adequado. Terminando-se a distribuição, com medicamentos estocados em 
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quantidade e qualidade suficientes nas Unidades de Saúde, completa-se o ciclo com 

a etapa da utilização de medicamentos que passa pela prescrição, dispensação 

(ALENCAR et al, 2011), atenção farmacêutica, administração, seguimento e adesão 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007) .  

Outras atividades que estão anexas ao Ciclo da Assistência Farmacêutica, ainda 

que não o integrem propriamente, são: Pesquisa e Desenvolvimento (P e D) de 

fármacos e medicamentos, Produção e Registro que permitem que o medicamento 

chegue ao mercado para o consumo. Essas atividades influenciam no preço do 

medicamento (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 

As ações de Vigilância Sanitária estão presentes tanto regulando a qualidade dos 

medicamentos como monitorando a sua utilização através da farmacovigilância que 

envolve a detecção, o registro e a avaliação dos efeitos dos medicamentos em uma 

população. E finalmente, penetrando em todo o Ciclo da Assistência Farmacêutica 

estão as atividades de planejamento e gestão, monitoramento e avaliação, 

financiamento, recursos humanos e informações. (OLIVEIRA; BERMUDEZ; 

OSORIO-DE-CASTRO, 2007) 

Embora a Assistência Farmacêutica tenha o medicamento como insumo essencial, 

há uma tendência no país, em conformidade com as recomendações da OMS em 

priorizar os serviços farmacêuticos voltados para o indivíduo, a família e à 

comunidade, conferindo extrema importância à dispensação, à farmacovigilância e 

atividades de promoção à saúde trabalhando de forma multidisciplinar. (OSORIO-

DE-CASTRO et al, 2014) 

 

3.2.2 Assistência Farmacêutica e as Políticas Públicas 

 

Quando analisamos a descrição sobre o que seria Assistência Farmacêutica, 

percebe-se que sua correta aplicação contribuiria efetivamente nas ações do SUS. 

No entanto, é na área da Assistência Farmacêutica, que se encontram os maiores 

desafios para o SUS, pois é onde ficam mais evidentes as desigualdades sociais e 

econômicas que determinam restrições ao pleno acesso aos medicamentos 

(PORTELA et al, 2010).  
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O gasto farmacêutico em muitos países tornou-se uma ameaça à sustentabilidade 

dos sistemas públicos de saúde. As despesas são crescentes para prover 

medicamentos à população e esse aumento nos gastos não tem correspondido a 

melhorias significativas dos indicadores de saúde (MOTA et al, 2008; SIQUEIRA; 

CASTRO, 2010).  

O aumento nos gastos farmacêuticos pode ser justificado pelas mudanças 

epidemiológicas, envelhecimento populacional, ampliação da cobertura dos serviços 

de saúde e da oferta de medicamentos, surgimento de fármacos novos, expectativas 

dos pacientes, uso irracional de medicamentos (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SAUDE, 2002; SIQUEIRA; CASTRO, 2010) e problemas, como burocracia no 

processo de compra de medicamentos, que prejudicam a gestão adequada da 

Assistência Farmacêutica e geram gastos desnecessários. 

O Uso Racional de Medicamentos (URM), de acordo com OMS (Nairóbi, Quênia, 

1985), “ocorre quando os pacientes recebem a medicação adequada às suas 

necessidades clínicas, nas doses correspondentes com base em seus requisitos 

individuais, durante um período de tempo adequado e ao menor custo possível para 

eles e a comunidade” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015c). Em contrapartida, “o uso 

irracional de medicamentos gera desperdício de recursos, desigualdades de acesso 

e pode modificar de forma negativa a qualidade de vida de pessoas” (SIQUEIRA; 

CASTRO, 2010).  

Portela et al (2010) ao realizar levantamento bibliográfico sobre as políticas públicas 

no setor de medicamentos brasileiro, concluiu que todas as ações e projetos foram 

direcionados para reorientação da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, 

garantindo, em consequência, o acesso e o Uso Racional de Medicamentos 

essenciais. 

 

3.2.2.1 A Central de Medicamentos – CEME 

 

A história da Assistência Farmacêutica no Brasil como política pública, se inicia com 

a criação da CEME (Central de Medicamentos) através do Decreto Nº 68.806 de 25 

de junho de 1971 (BRASIL, 1971). A CEME foi criada como uma Autarquia Especial 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  
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Os objetivos iniciais de sua criação eram possibilitar o acesso a medicamentos às 

classes de baixo poder aquisitivo. Posteriormente esses objetivos foram ampliados, 

ou mesmo alterados por decretos e documentos posteriores (OLIVEIRA; ASSIS; 

BARBONI, 2010).  

 Embora no início da constituição da CEME, em 1971, a produção de medicamentos 

da CEME fosse realizada somente pelos laboratórios públicos de medicamentos, 

logo adiante, em 1972, as indústrias farmacêuticas existentes na época, através da 

Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (ABIFARMA) manifestaram 

publicamente o interesse das indústrias privadas em participar da produção de 

medicamentos da CEME (MARQUESINI; CARMO, 2015). 

 A proposta de que ao invés de o governo investir na ampliação da capacidade de 

seus laboratórios, o mesmo deveria utilizar a capacidade ociosa das indústrias do 

setor privado adquirindo os medicamentos por preço inferior em 55% ao cobrado às 

farmácias e em contrapartida daria isenção de impostos sobre a produção e adotaria 

um sistema de embalagens especiais (MARQUESINI; CARMO, 2015) .  

Em meio à pressão, o governo formalizou a introdução da participação das 

indústrias privadas com redução de 43,5% no preço de venda à CEME. E já em 

janeiro de 1973, o segundo relatório de atividades da CEME, demonstrou 

participação de 26,4% da indústria privada na produção de medicamentos para a 

CEME (MARQUESINI; CARMO, 2015).  

 A CEME priorizou a produção, a distribuição e a pesquisa de medicamentos e foi 

um órgão federal centralizador da Assistência Farmacêutica. A aquisição de 

medicamentos era realizada pela CEME e depois distribuída aos Estados e 

Municípios. Esses medicamentos eram destinados ao uso no nível primário, 

secundário e terciário de atenção à saúde. A gestão da CEME também era 

centralizadora, sendo estados e municípios excluídos de todo processo decisório 

(COSENDEY et al, 2000; OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010).  

Os recursos financeiros eram provenientes de convênio entre a CEME e o INPS 

(Instituto Nacional da Previdência Social) até o início dos anos 90, quando o INPS foi 

extinto e a CEME passou a pertencer ao Ministério da Saúde, que junto com as 

Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais adquiriam medicamentos da CEME 

por meio de convênios (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010). 
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Durante a existência da CEME investiu-se em incremento à pesquisa científica e 

tecnológica no campo químico farmacêutico (produção de matérias-primas, pesquisa 

de processos de produção de medicamentos, etc.); a indústria privada entrou na 

cadeia da Assistência Farmacêutica pública; e com a intenção de conter as 

despesas do Governo que naquela época comprava metade da produção da 

indústria farmacêutica criou-se uma lista de medicamentos essenciais com 320 

medicamentos (MARQUESINI; CARMO, 2015).  

Nesse sentido, a CEME iniciou a organização e ampliação da Assistência 

Farmacêutica no Brasil, sendo que uma das mais importantes ações da CEME foi a 

elaboração da lista de medicamentos essenciais (RENAME) em 1975, antes mesmo 

da OMS elaborar uma lista de medicamentos essenciais em 1977 (SILVA, 2000; 

DAL PIZZOL et al, 2010; PORTELA et al, 2010). 

Porém, ao longo dos anos, a CEME apresentava alguns problemas: pequena 

utilização da RENAME pelos prescritores, imensas perdas de medicamentos por 

dificuldades de logística e programação decorrentes da centralização da aquisição 

dos medicamentos, além de recursos financeiros insuficientes. Esse quadro, aliado a 

escândalos de corrupção e divergências com laboratórios oficiais levaram à sua 

extinção por meio do Decreto Nº 2.283 de 24 de julho de 1997 (OLIVEIRA; ASSIS; 

BARBONI, 2010). 

 

3.2.2.2 A Política Nacional de Medicamentos – PNM 

 

A regulamentação do SUS pela lei 8.080/90, com diretrizes de descentralização da 

gestão e financiamento da atenção à saúde, demandava uma política nacional de 

medicamentos em consonância com o SUS (BERMUDEZ; POSSAS, 1995; 

OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010). 

Política Nacional de Medicamentos (PNM) é um documento oficial que expressa um 

compromisso do governo com a promoção do URM e do acesso da maioria da 

população a medicamentos essenciais, de qualidade assegurada e de eficácia e 

segurança comprovadas (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  
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Diante de um contexto político favorável, a PNM do Brasil foi elaborada em 1998, 

seguindo as diretrizes da OMS contidas no documento intitulado How to Develop 

and Implement a National Drug Policy e as diretrizes e princípios do SUS 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

Sua elaboração passou por um processo de discussão interna dentro do MS e após 

consenso interno, o documento foi discutido em oficinas de trabalho com 

representantes das três esferas de governo que compõem o SUS, da sociedade 

civil, profissionais de saúde, organismos internacionais e da indústria farmacêutica 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

Após ser apresentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e pela 

Comissão Inter-Gestores Tripartite a PNM foi oficializada pela Portaria 3.916 de 30 

de outubro de 1998 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

Pode-se dizer que a PNM marcou o ressurgimento da Assistência Farmacêutica no 

País, estabelecendo diretrizes e prioridades para o desenvolvimento do setor 

(ALENCAR et al, 2011).  

A PNM trouxe como principal propósito, garantir a necessária segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população 

àqueles considerados essenciais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

Para alcançar tais propósitos, as ações dos gestores dos três níveis de governo, 

com estreita parceria, devem ser balizadas pelas seguintes diretrizes: a adoção da 

Relação de Medicamentos Essenciais; a regulação sanitária de medicamentos; a 

reorientação da Assistência Farmacêutica; a promoção do Uso Racional de 

Medicamentos; o desenvolvimento científico e tecnológico; a promoção da produção 

de medicamentos; a garantia de segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; 

e o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998a).  

Com relação à adoção da RENAME, a PNM ressalta que a mesma é composta por 

um elenco de medicamentos essenciais que devem orientar a produção 

farmacêutica, o desenvolvimento científico e tecnológico e as listas estaduais e 

municipais, esta última considerando critérios epidemiológicos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998a).   
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Sendo que medicamentos essenciais s o aqueles “produtos considerados básicos e 

indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população e 

devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles 

necessitem, nas formas farmacêuticas apropriadas” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998a, pág. 12). 

As instâncias estadual e municipal, com a participação financeira e técnica do MS, 

passam a ser responsáveis pelo suprimento de suas redes de serviços, favorecendo 

a descentralização da gestão (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010). 

Quanto à regulação sanitária de medicamentos, a PNM enfatiza a questão do 

registro de medicamentos e autorização de funcionamento de empresas, além do 

estímulo à utilização de medicamentos genéricos e descentralização das ações de 

vigilância sanitária, com a criação de grupos técnicos para regulamentar cada 

questão especificamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

A reorientação da Assistência Farmacêutica é a diretriz que descentraliza a 

Assistência Farmacêutica e amplia suas ações. A Assistência Farmacêutica passou 

a contemplar, em todas as esferas do SUS, todas as ações relacionadas à 

promoção do acesso da população a medicamentos essenciais (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998a).  

A Assistência Farmacêutica, a partir dessa diretriz, deixou de se restringir apenas à 

aquisição e distribuição e passou a englobar no SUS, as atividades de seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e 

utilização – nesta compreendida a prescrição e a dispensação (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006a).  

A PNM, ainda nessa diretriz, estabeleceu diferentes papéis das esferas de governo 

no provimento de medicamentos, com implementação da cooperação técnica e 

financeira intergestores, por exemplo, através da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) e sob acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas pelo Conselho 

Nacional de Saúde. 

 A diretriz de promoção do Uso Racional de Medicamentos ressalta o processo 

educativo dos consumidores de medicamentos, capacitação dos profissionais 

prescritores e dispensadores de medicamentos, adequação dos currículos 
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profissionais, regulação de propaganda de produtos farmacêuticos e estímulo ao uso 

de medicamentos genéricos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

No que diz respeito ao desenvolvimento científico, a PNM estimulou uma maior 

articulação das instituições de pesquisas e das universidades com o setor produtivo, 

com vistas ao desenvolvimento de tecnologias de produção de fármacos, 

principalmente os constantes da RENAME, estímulo à produção nacional, e 

consolidação e expansão do parque industrial instalado no país, composto pelos 

segmentos de produção: nacional público, nacional privado e de empresas de capital 

transnacional no setor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

  diretriz “Promo  o da produ  o de medicamentos” abordou  principalmente, a 

concentração de esforços na produção de medicamentos da RENAME pelas 

indústrias oficiais, nacionais privadas e transnacionais privadas. E estimulou a 

utilização da capacidade instalada dos laboratórios oficiais para suprirem as 

demandas de medicamentos essenciais das esferas estaduais e municipais, 

principalmente daqueles medicamentos destinados à Atenção Básica (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1998a).  

A garantia da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos fundamenta-

se no cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de 

inspeção e fiscalização, com as quais é feita a verificação regular e sistemática. 

Além disso, à Secretaria de Vigilância Sanitária Nacional coube a elaboração de 

roteiros de inspeção, sistemas de informação para o setor e procedimentos e 

instrumentos de avaliação. A PNM ressaltou também a unificação, reestruturação e 

reconhecimento nacional e internacional da Rede Brasileira de Laboratórios 

Analítico-Certificadores em Saúde (REBLAS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

A PNM colocou que o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos devem 

constituir ações sistemáticas que permearão todas as medidas, iniciativas, 

programas e atividades decorrentes dessa política, e devendo ocorrer de forma 

articulada e intersetorial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

A PNM trouxe ainda dentro das diretrizes um conjunto de prioridades, dentre elas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a):  

 a revisão permanente da RENAME;  
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 a descentralização da Assistência Farmacêutica, estabelecendo a 

transferência de recursos federais fundo a fundo para os municípios e 

estados adquirirem diretamente os medicamentos. Nessa prioridade cita-se e 

trata-se do reajuste de preços do grupo de medicamentos incluídos na 

composição dos custos dos procedimentos realizados pelos prestadores de 

serviços ao SUS e faturados segundo tabela definida pelo Ministério da 

Saúde;  

 promoção do Uso Racional de Medicamentos através de campanhas 

educativas, registro e uso de medicamentos genéricos, elaboração de 

formulário terapêutico nacional, ações de farmacoepidemiologia e 

farmacovigilância, formação de recursos humanos para promoção do URM;  

 Organização das Atividades de Vigilância Sanitária de Medicamentos 

compreendendo o desenvolvimento e elaboração de procedimentos 

operacionais sistematizados, treinamento de pessoal do Sistema de Vigilância 

Sanitária e consolidação do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária. 

A PNM abordou também as responsabilidades das Esferas de Governo no Âmbito 

do SUS e ressaltou a articulação intersetorial para implementação da política.  

Ao Gestor Federal coube a implementação e a avaliação da PNM e dentre suas 

responsabilidades, podemos destacar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a):  

 promover a atualização contínua da RENAME, da Farmacopeia Brasileira e a 

elaboração e divulgação do Formulário Terapêutico Nacional;  

 acompanhar e divulgar o preço dos medicamentos, em especial daqueles 

constantes da RENAME;  

 destinar recursos para a aquisição de medicamentos, mediante o repasse 

fundo a fundo para estados e municípios, definindo, para tanto, critérios 

básicos para o mesmo;  

 promover a revisão, atualização e ajuste diferenciado do grupo de 

medicamentos incluídos na composição dos custos dos procedimentos 

relativos à assistência hospitalar e ambulatorial faturados segundo tabela;  

 adquirir e distribuir produtos em situações especiais;  
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 coordenar e monitorar os sistemas nacionais básicos para a Política de 

Medicamentos, como o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica 

e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública. 

Dentre as principais responsabilidades do Gestor Estadual estão (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998a):  

 prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento 

das suas atividades e ações relativas à Assistência Farmacêutica;  

 apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à 

prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo de 

assistência como objeto de consórcios de saúde;  

 definir a relação estadual de medicamentos, com base na RENAME, e em 

conformidade com o perfil epidemiológico do estado;  

 definir elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo 

estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional, e destinando 

orçamento adequado à sua aquisição;  

 coordenar o processo de aquisição de medicamentos pelos municípios, 

visando, prioritariamente, que seja utilizada a capacidade instalada dos 

laboratórios oficiais. 

O Gestor Municipal ficou responsável por coordenar e executar a Assistência 

Farmacêutica em seu âmbito de atuação, podendo ser através de consórcios 

intermunicipais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). E ainda, por:  

 definir a Relação de Medicamentos Essenciais para o município, com base na 

RENAME e no perfil epidemiológico do local.  

 assegurar a dispensação adequada de medicamentos e promover seu uso 

racional.  

 adquirir os medicamentos da Atenção Básica e outros medicamentos que 

estejam na programação do Plano Municipal de Saúde como 

responsabilidade concorrente do município.  

 garantir o recebimento, armazenamento e distribuição adequados dos 

medicamentos.  
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 Suprir as necessidades de medicamentos do município utilizando 

principalmente a capacidade dos laboratórios oficiais.  

 Investir em infraestrutura das farmácias dos serviços de saúde e centrais 

farmacêuticas para garantir a qualidade dos medicamentos. 

E, finalmente, a PNM apresentou um tópico sobre avaliação e monitoramento, que 

diz que a Secretaria de Políticas de Saúde devem apoiar os órgãos do Ministério e 

as demais instâncias do SUS na identificação e aferição de metodologias e 

indicadores capazes de mensurar a efetividade e a eficiência de componentes-chave 

de cada uma das prioridades definidas na política, incluindo-se aqueles 

preconizados pela OMS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a).   

Essa avaliação deve ter como principal objetivo “conhecer a repercussão da Política 

de Medicamentos na saúde da população, dentro de uma visão sistêmica e 

intersetorial, verificando, também, em que medida está sendo consolidados os 

princípios e diretrizes do SUS” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a, pág. 33). Deve-se, 

também, avaliar os resultados e impactos da Política de Medicamentos em termos, 

por exemplo, de eficiência, cobertura e qualidade. 

 

3.2.2.3 Repercussões da Política Nacional de Medicamentos 

 

O setor de medicamentos no Brasil é regulado atualmente pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), um dos marcos da ação da PNM, criada pelo 

Ministério da Saúde através da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1999a).  

A ANVISA é uma autarquia sob regime especial que, consequentemente, possui 

independência administrativa, autonomia financeira e estabilidade de seus dirigentes 

durante seus respectivos mandatos (ANVISA, 2015).  

Além disso, a ANVISA está vinculada ao Ministério da Saúde e integra o Sistema 

Único de Saúde (SUS), com funções de regulação, normatização, controle e 

fiscalização na área de vigilância sanitária (ANVISA, 2015).  
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É uma Agência reguladora cuja miss o é “promover e proteger a saúde da 

população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e 

serviços sujeitos à vigilância sanitária” (ANVISA, 2015).  

A ANVISA realiza tanto regulação sanitária, como regulação econômica de mercado. 

Coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e no tocante a 

medicamentos, é responsável por fiscalizar o controle de qualidade na fabricação de 

medicamentos (PORTELA et al, 2010), autorizar ou retirar do mercado 

medicamentos conforme sua segurança e eficácia e controlar e monitorar a 

dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial.  

É importante ressaltar que a ANVISA implantou um sistema informatizado (SNGPC – 

Sistema Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados) que possibilita um 

controle efetivo da movimentação da dispensação (entradas e saídas) dos 

medicamentos psicotrópicos, entorpecentes e seus precursores sujeitos ao controle 

especial conforme o regime da Portaria nº SVS/MS 344/98 e Portaria SVS/MS nº 

6/99 e suas atualizações, nas drogarias e farmácias comerciais do país (SNGPC, 

2015).  

Esse Sistema representou um grande avanço na promoção do URM, que causam 

dependência física e/ou psíquica. E recentemente incluiu os medicamentos 

antimicrobianos no rol dos medicamentos sujeitos a controle especial. 

Em drogarias, farmácias privadas e farmácias públicas que disponibilizem 

medicamentos mediante ressarcimento, como por exemplo, nas unidades próprias 

do Programa Farmácia Popular do Brasil, os medicamentos antimicrobianos devem 

ser dispensados, somente com retenção de uma via da receita e escrituração da 

movimentação de antimicrobianos, conforme RDC 20/2011. Já as farmácias que não 

comercializam medicamentos devem continuar com os mecanismos de prescrição e 

controle já existentes (ANVISA, 2011).  

Além da importante criação da ANVISA, a Política Nacional de Medicamentos 

refletiu na regulamentação da Lei de Genéricos no Brasil (BRASIL, 1999b).  

Essa lei estimulou a consolidação do uso de medicamentos genéricos no país e 

trouxe conceitos importantes, como os de medicamento de referência, medicamento 

similar e medicamento genérico. Garantiu, também, a intercambialidade de 

medicamentos similares e de referência pelo medicamento genérico, desde que 
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assegurados os testes necessários para comprovar bioequivalência e 

biodisponibilidade dos genéricos (BRASIL, 1999b).  

A Lei de Genéricos contribuiu fortemente para a melhoria do acesso a 

medicamentos essenciais, na medida em que possibilitou uma redução do custo dos 

medicamentos para os pacientes, que passaram a ter mais opções na compra de 

seus medicamentos (CONSENDEY et al, 2000; PORTELA et al, 2010).  

Houve, também, um incentivo explícito ao desenvolvimento de indústrias no país 

para a produção de medicamentos genéricos, que culminou com o crescimento de 

pólos industriais farmacêuticos no país, como é o caso do município de Anápolis, 

que concentra indústrias farmacêuticas de medicamentos genéricos e similares, 

sendo considerado o terceiro maior polo farmoquímico do Brasil (ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2015). 

Além desses marcos legislativos e políticos, em março de 2006, houve uma 

reformulação na forma de financiamento da Assistência Farmacêutica, com a 

aprovação da Portaria GM 698/2006 que instituiu um bloco de financiamento para a 

Assistência Farmacêutica constituído de 04 componentes: Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, 

Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional e Componente de 

Organização da Assistência Farmacêutica. Sendo que o último foi retirado do bloco 

de financiamento pela Portaria nº 204/2007 (OLIVEIRA, ASSIS E BARBONI, 2010). 

O componente básico da Assistência Farmacêutica é destinado para a aquisição de 

medicamentos e insumos de AF no âmbito da Atenção Básica à Saúde. Atualmente, 

a AF na Atenção Básica continua sendo financiada pelo Ministério da Saúde, 

Estados e Municípios, através do bloco de financiamento da Assistência 

Farmacêutica e seus componentes.  

 

3.2.2.4 Política Nacional de Assistência Farmacêutica - PNAF 

 

Em seguida, em 09 de junho de 2003 o Decreto nº 4.726 criou a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) que incorporou as funções da 

extinta Secretaria de Políticas de Saúde, que realizava atividades no âmbito da 
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Atenção Básica. A partir desse decreto foi criado o Departamento de Assistência 

Farmacêutica (DAF) institucionalizando a Assistência Farmacêutica no Ministério da 

Saúde (PORTELA et al, 2010).  

O DAF assumiu atribuições de formular e implementar a PNM, função que era 

exercida por Assessoria Técnica ligada diretamente ao Secretário de Políticas 

Públicas anteriormente (PORTELA et al, 2010).  

Em setembro de 2003, foi realizada pela primeira vez no Brasil, a Conferência 

Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica que apresentou como tema 

principal “ cesso  Qualidade e Humaniza  o da  ssistência Farmacêutica com 

Controle Social” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005b; PORTELA et al, 2010).  

E, em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) 

pelo Conselho Nacional de Saúde através da Resolução nº 338/2004 (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

A PNAF trouxe princípios e eixos estratégicos que direcionariam a Assistência 

Farmacêutica no país, definindo Assistência Farmacêutica e englobando a Atenção 

Farmacêutica, assim como enfocando o URM, incentivando o uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos como alternativa terapêutica, utilização da RENAME, 

estímulo ao desenvolvimento de recursos humanos, dentre outros (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

 

3.2.3 A Inserção do Farmacêutico no SUS 

 

Siqueira e Castro (2010) afirmam que a falta de farmacêuticos nas farmácias é um 

dos fatores que contribuem negativamente para o URM. 

O perfil do profissional Farmacêutico, no Brasil, veio sofrendo alterações ao longo do 

século XX e XXI que podem justificar o não reconhecimento desse profissional como 

parte da equipe de saúde e seu papel como profissional da saúde coletiva 

(ALENCAR et al, 2011; SATURNINO et al, 2012).  

Com a industrialização da produção de medicamentos, o uso de medicamentos se 

transformou em um problema mundial de saúde pública, gerando a necessidade de 

o farmacêutico retomar seu papel como agente de saúde (SATURNINO et al, 2012). 



47 

 

 

Surgiu então uma nova filosofia de prática que passou a ser conhecida como 

Atenção Farmacêutica primeiramente conceituada por Mikeal, Brown, Lazarus 

(1975), e posteriormente conceituada de forma mais bem estruturada por Hepler e 

Strand (1990) como a provisão responsável do tratamento farmacológico com o 

propósito de alcançar resultados concretos que melhorassem a qualidade de vida do 

paciente. 

Porém no Brasil, a reflexão do papel do farmacêutico no SUS e a prática da atenção 

farmacêutica passaram a ocorrer efetivamente após as reuniões pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em Nova Delhi (WHO, 1988), Tóquio (WHO, 1993), 

Vancouver (WHO, 1997) e Haia (WHO, 1998), além do Fórum Farmacêutico das 

Américas (OPS, 1999) (SATURNINO et al, 2012).  

Nesse período, ocorreu a criação em 1990 do SUS e a partir de 1998 foram editadas 

políticas de Assistência Farmacêutica no país. No entanto, apesar de todos os 

avanços políticos, Ivama et al (2002) destaca que houve uma certa falta de sintonia 

entre o conceito de Assistência Farmacêutica proposto pela PNM e a perspectiva da 

promoção da saúde e atenção integral, contexto no qual a atenção farmacêutica 

deve ser desenvolvida.  

Uma nova concepção da Assistência Farmacêutica, no entanto, é dada pela PNAF 

transferindo o foco do medicamento para o usuário (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2004). Há muitas barreiras a serem vencidas, já que a PNAF não definiu 

limites e competências da atuação do farmacêutico na atenção primária e não há 

uma referência histórica da atuação do farmacêutico nesse nível de atenção 

(SATURNINO et al, 2012). 

Na perspectiva da atuação do farmacêutico no SUS, as diretrizes do curso de 

Farmácia foram reformuladas em 2002 com o objetivo de formar um farmacêutico 

generalista. As novas diretrizes curriculares enfatizam o SUS como foco privilegiado 

da formação (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002).  

Os novos farmacêuticos veem sendo formados sob nova matriz curricular, no 

entanto há ainda algumas dificuldades práticas a serem vencidas com a integração 

cada vez maior entre as universidades e o serviço de saúde (LORANDI, 2000; 

SATURNINO et al, 2012). 
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Perante tantas demandas e necessidades do SUS, os serviços farmacêuticos não 

são prioridade na disputa por recursos nos orçamentos da saúde pública e sua 

importância ainda não é clara para a maior parte dos gestores públicos. Isso pode 

ser percebido no reduzido número de vagas nas farmácias públicas (SATURNINO et 

al, 2012).  

Embora a Lei 5991/1973 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1973) considere a dispensação 

de medicamentos uma prática exclusiva do farmacêutico e que este profissional 

deveria permanecer na farmácia enquanto a mesma estivesse aberta, a maioria das 

Unidades Básicas de Saúde não possui o farmacêutico em suas farmácias e os 

medicamentos são geralmente dispensados por profissionais que não foram 

devidamente treinados para essa função (SOUZA; PORTO; LYRA JÚNIOR, 2011; 

ALENCAR et al, 2011). 

A ausência da orientação do farmacêutico durante a dispensação pode acarretar o 

descontrole na entrega da farmacoterapia, aumento dos custos diretos com 

medicamentos e insumos farmacêuticos (SOUZA; PORTO; LYRA JÚNIOR, 2011). 

Além disso, a falta do cuidado farmacêutico pode ser fator determinante na baixa 

compreensão dos usuários sobre os medicamentos e na dificuldade do 

entendimento da prescrição (NAVES; SILVER, 2005).  

A dispensação pode ser definida como o  

“...ato profissional do farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à 

apresentação de uma receita elaborada por um profissional 

autorizado. Nesse ato o farmacêutico informa e orienta o 

paciente sobre o uso adequado dos medicamentos” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a).  

Essa orientação inclui a ênfase no cumprimento da farmacoterapia, a interação com 

outros medicamentos, alimentos e exames laboratoriais, o reconhecimento de 

reações adversas potenciais e condições de conservação do produto (SOUZA; 

PORTO; LYRA JÚNIOR, 2011).  

O farmacêutico pode também acompanhar a farmacoterapia do paciente através das 

metodologias e Atenção Farmacêutica, contribuindo para maior adesão do paciente 
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ao tratamento e colaborando com a equipe multidisciplinar nos ajustes necessários 

para o sucesso da terapia medicamentosa (ARAÚJO et al, 2008). 

Além disso, o Farmacêutico é preparado para participar de todas as etapas do ciclo 

da Assistência Farmacêutica, garantindo maior acesso da população aos 

medicamentos essenciais e promovendo o uso racional desses medicamentos. 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  

A falta ou a qualidade de uma etapa do ciclo da Assistência Farmacêutica 

compromete todas as etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica, que são cíclicas 

e interdependentes (EMMERICK; LUIZA; PEPE, 2009).  

 

3.3 Medicamentos Essenciais Traçadores 

 

O acesso a medicamentos essenciais tem sido pauta de diversas políticas no mundo 

e no Brasil. Em 1977, foi lançado o conceito e a primeira lista de medicamentos 

essenciais da OMS. Em 1978, a Conferência sobre Atenção Primária em Saúde 

(APS) em Alma Ata incluiu o acesso a medicamentos essenciais nos oito elementos 

da APS (OZORIO-DE-CASTRO et al, 2014).  

O conceito de medicamentos essenciais adotado no Brasil atualmente é: 

 

“Medicamentos essenciais s o aqueles que satisfazem às 
necessidades prioritárias de saúde da população. Selecionados 
levando-se em consideração as doenças prevalentes, a 
evidência de segurança e eficácia e a relação custo/efetividade 
comparativa, devem estar sempre disponíveis nos serviços de 
saúde, a todo momento, em quantidades adequadas e formas 
farmacêuticas apropriadas, com qualidade assegurada e a um 
pre o que o indivíduo e a comunidade possam pagar” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998a). 

 

No Brasil, em consonância com as normas do SUS, desde 1990, políticas e 

legislações (ANEXO 1) foram implementadas para estabelecer regras para 

organização e financiamento da Assistência Farmacêutica (OSORIO-DE-CASTRO et 

al, 2014). Essas políticas e legislações foram implementadas com o intuito de 
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garantir o acesso da população a medicamentos essenciais seguros e o seu uso 

racional (PORTELA et al, 2010). 

Com o intuito de ampliar o acesso da população brasileira aos medicamentos 

essenciais, foi criado em 2004, o Programa Farmácia Popular do Brasil (AGUIAR; 

BALISA-ROCHA; LYRA JÚNIOR, 2013).  

Esse programa disponibiliza medicamentos a preços reduzidos em farmácias da 

rede própria e em farmácias e drogarias privadas (onde é denominado “ qui tem 

Farmácia Popular”) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b).  

A Fundação Oswaldo Cruz produz uma relação de medicamentos essenciais de uso 

comum da população e os distribui para a rede do Programa, mediante 

ressarcimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b).  

Dentre os medicamentos disponibilizados, os medicamentos para hipertensão, 

diabetes e asma são disponibilizados ao usuário gratuitamente. Para ter acesso a 

esses medicamentos a população deve apresentar no ato da dispensação receita 

médica e documento de identificação pessoal, além do valor monetário para os 

demais medicamentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b).  

Esse Programa tem contribuído de forma complementar para ampliar o acesso da 

população aos medicamentos essenciais, principalmente no que diz respeito aos 

medicamentos para tratamento da diabetes, hipertensão e asma. 

Ressalta-se que o acesso regular a medicamentos pode evitar a morte prematura de 

crianças e adultos que vivem em países em desenvolvimento (OLIVEIRA; 

BERMUDEZ; OZORIO-DE-CASTRO, 2007). 

A disponibilidade de medicamentos essenciais é uma das quatro dimensões do 

acesso a medicamentos, sendo as outras três: capacidade aquisitiva, aceitabilidade 

e acessibilidade geográfica (MENDES et al, 2014). 

O Ministério da Saúde em parceria com Instituições de pesquisa e ensino superior 

realizou em 2012 o primeiro ciclo da avaliação externa do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) e incluiu nessa pesquisa a 

investigação de alguns aspectos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, 

principalmente quanto à disponibilidade de medicamentos essenciais (MENDES et 

al, 2014).  
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No contexto da Assistência Farmacêutica, o PMAQ-AB representou uma 

oportunidade de se conhecer o panorama da disponibilidade de medicamentos 

essenciais na Atenção Básica à Saúde (MENDES et al, 2014). O PMAQ-AB 

investigou a disponibilidade de 85 medicamentos essenciais alopáticos na Farmácia 

Básica. 

Há dois estudos de abrangência nacional importantes sobre disponibilidade de 

medicamentos essenciais. Um estudo que realizou um diagnóstico da Assistência 

Farmacêutica no Brasil (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005) 

seguindo a metodologia proposta pela OMS.  E um estudo utilizando dados do 

PM Q-       ciclo  sobre a disponibilidade de medicamentos essenciais na   S do 

Brasil (MENDES et al, 2014). 

Para verificar a disponibilidade de medicamentos essenciais no mundo, a OMS 

desenvolveu metodologias ao longo dos anos que permitem a padronização dos 

estudos para posterior comparação (EMMERICK, 2006; WHO/HAI, 2008; 

SHURMMAN, 2012). 

A OMS, a partir de um grupo de especialistas, desenvolveu listas de medicamentos 

principais ou traçadores para subsidiar investigações de disponibilidade de 

medicamentos essenciais, globalmente (WHO/HAI, 2008).  

Essa denominação tem como referência os eventos traçadores definidos por 

Kessner; kalk e Singer (1973), que consiste em eleger os principais problemas de 

saúde para servir como “tra adores” para avaliar a presta  o de servi os 

(EMMERICK, 2006).  

Os medicamentos selecionados como traçadores devem possuir algumas 

características: fazer parte da relação de medicamentos essenciais; ser amplamente 

utilizado; terapeuticamente importante; preferencial e comumente disponíveis para 

permitir comparações com outros países e locais (EMMERICK, 2006; SHURMMAN, 

2012). 

A metodologia proposta pela OMS em seu manual “Measuring medicine prices, 

availabilitly, affordability and price componentes”, 2008 sugere a utilização de 

medicamentos essenciais traçadores para verificação da disponibilidade de 

medicamentos essenciais.  
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A OMS os agrupa em três listas: Global, Regional e Suplementar. E aconselha que 

em uma avaliação nacional se utilize as três listas. A lista Global possui 14 

medicamentos essenciais traçadores, a lista Regional possui 16 medicamentos e a 

Suplementar possui 20 medicamentos (WHO/HAI, 2008).  

A lista Global e a Regional já são previamente definidas pela OMS, enquanto a lista 

Suplementar é definida pelo país a ser investigado, de acordo com as doenças mais 

prevalentes no país. Para o Brasil, a lista Regional corresponde à lista das Américas 

– América Latina e o Caribe (WHO/HAI, 2008). 

Exemplo da utilização dessas listas é o estudo de Shurmman (2012) que se baseou 

nesse manual (WHO/HAI, 2008) para definir uma lista suplementar de 

medicamentos traçadores para o Nepal, baseado na orientação da OMS de adaptar 

a lista às localidades, com o intuito de verificar se as condições mais importantes 

estavam sendo tratadas. 

O presente estudo, também utilizou medicamentos traçadores das listas da OMS 

como forma de possibilitar a análise dos dados do PMAQ-AB, considerando os 

atributos conferidos aos medicamentos essenciais traçadores, que permitiram sua 

utilização. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo descritivo de corte transversal utilizando dados secundários da avaliação 

externa do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ AB) em Goiás, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com 

Instituições de pesquisa e ensino superior, no período julho e setembro em 2012. 

Como logística do processo de avaliação externa da Atenção Básica no Brasil/MS, 

os estados brasileiros foram agrupados em seis consórcios. O estado de Goiás faz 

parte do consórcio composto pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal cuja coordenação geral está localizada 

na Universidade Federal de Pelotas - RS. Já a coordenação da pesquisa no estado 

de Goiás foi realizada em parceria com a Universidade Federal de Goiás 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 

O PMAQ foi desenvolvido em quatro fases: a primeira corresponde à adesão e 

contratualização por parte dos municípios; a segunda constitui-se o 

desenvolvimento, auto avaliação, monitoramento, educação permanente e apoio 

institucional; a terceira é composta pela avaliação externa e a quarta é formada pela 

recontratualização. 

Esse estudo está inserido na terceira fase do PMAQ - AB, que consiste na avaliação 

externa para a totalidade de municípios brasileiros e Equipes da Atenção Básica - 

EAB, participantes do Programa. Essa etapa tem por finalidade valorizar os esforços 

e resultados das equipes de Atenção Básica e dos gestores municipais de saúde na 

qualificação da Atenção Básica. 

Nesse sentido, estudos transversais são recomendados para avaliações de 

adequação da cobertura, da qualidade de serviços e também podem ser utilizados 

em avaliações de plausibilidade na comparação de modelos ou programas de saúde 

(HABITCH et al, 1999). 
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4.2 Local do Estudo  

 

Esse estudo utiliza-se da base de dados obtida na pesquisa vinculada ao primeiro 

ciclo do PMAQ- AB realizado, em 2012, nos serviços de saúde da Atenção Básica do 

município de Anápolis do estado de Goiás.  

O município de Anápolis possui população total de 334.613 habitantes, sendo a 

população urbana de 328.755 e somente 1,8% reside na zona rural. Anápolis se 

desponta como terceiro maior município em porte populacional no estado, ficando 

atrás somente de Goiânia e Aparecida de Goiânia e está localizado a 57 km da capital 

Goiânia e a 160 km de Brasília, capital do país (IBGE, 2010).  

A cidade tem o principal núcleo de indústrias do Estado - o DAIA (Distrito 

Agroindustrial de Anápolis) e hospeda o terceiro polo farmacêutico do País. Sedia, 

ainda, o Porto Seco Centro-Oeste e a primeira Estação Aduaneira Interior (EADI) da 

região Centro-Oeste, responsável pelo transporte de quantidade significativa de 

produtos de importação e exportação (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE ANÁPOLIS, 2015). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Anápolis é 0,822. O IDH 

varia de 0 a 1, significando que, quanto mais próximo de 0 pior é o desenvolvimento 

humano do município e quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento 

humano do município. O IDH leva em consideração a longevidade (saúde), renda e 

educação (PNUD, 2015).  

A Atenção Básica à Saúde no município de Anápolis possui 54 Equipes de Saúde da 

Família (ESF), três equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Sendo 

34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ESF e oito UBS sem ESF (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, 2015).  

A gestão da Atenção Básica é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde que 

possui a seguinte estrutura: um Secretário Municipal de Saúde, um Diretor da 

Atenção Básica, um Coordenador da Estratégia Saúde da Família, um Coordenador 

Geral de Ações Estratégicas e Programáticas e cinco Coordenadores de Programas 

Específicos (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, 2012). 

A Gerência de Assistência Farmacêutica no município atende às demandas de toda 

Rede de Atenção à Saúde. Existe uma Central de Abastecimento Farmacêutico - 
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CAF, essa central distribui medicamentos para todas as outras Unidades de Saúde do 

Município. Não existe um organograma documentado do funcionamento da 

Assistência Farmacêutica no município de Anápolis (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANÁPOLIS, 2015).  

O quadro de farmacêuticos foi ampliado para 20 profissionais efetivos com carga 

horária de 20 horas semanais (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, 2014). Os 

farmacêuticos estão lotados em Unidades de Saúde Secundárias, Hospital Municipal, 

Farmácia Popular do Brasil, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), na CAF 

(responsáveis pelo setor de compras, medicamentos controlados, mandatos de 

segurança e requisições do ministério público), um farmacêutico no Programa 

DST/AIDS e um responsável para fazer remanejamento de medicamentos entre as 

UBS. Ainda existem três farmacêuticos nas três equipes de NASF que cobrem 15 

UBS, atualmente, sob regime de contrato temporário (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANÁPOLIS, 2015) .  

A distribuição de medicamentos controlados é realizada apenas para Unidades que 

contam com a presença do farmacêutico para sua dispensação (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998b). 

 

4.3 Amostra do Estudo 

 

Os dados do PMAQ-AB utilizados nesse estudo foram obtidos das 41 Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Anápolis, representando a totalidade das UBS do 

município no período da coleta dos dados do estudo. Sob esse aspecto, destaca-se 

o ineditismo dos dados desse estudo, visto que investigou todas as UBS e não uma 

amostragem. 

Portanto o estudo foi constituído pelas 41 Unidades Básicas de Saúde, cujos 

profissionais de saúde, responderam ao módulo I da terceira fase da pesquisa que 

compõe a avaliação externa vinculada ao PMAQ.  

Como critério de exclusão, foi utilizada a ausência dos profissionais na equipe por 

motivo de férias ou licenças e a recusa por parte dos profissionais entrevistados em 

responder à pesquisa. 
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Independente da adesão ou não ao PMAQ, as 41 UBS participaram do estudo 

respondendo ao módulo I. 

 

4.4 Coleta de Dados  

 

Foi utilizado para coleta dos dados um instrumento estruturado, padronizado e 

previamente validado para a avaliação externa das Unidades Básicas de Saúde. 

Esse instrumento foi estruturado por uma equipe do Ministério da Saúde que inclui 

três módulos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b). 

Nesse estudo utilizamos dados contidos no módulo I (ANEXO 2),  que refere-se à 

observação das unidades de saúde e às condições de infraestrutura das UBS. Os 

demais módulos que compuseram o instrumento de coleta de dados não foram 

objeto do presente estudo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b). 

A coleta de dados ocorreu entre julho a setembro de 2012 e foi realizada por oito 

equipes distribuídas em oito rotas definidas no Estado de Goiás, o município de 

Anápolis fez parte da rota Goiânia (Figura 2). Cada rota era composta por uma 

supervisora de campo com uma média de quatro entrevistadores, devidamente, 

treinados para realização da pesquisa. 
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Figura 2 - Mapa do estado de Goiás com as oito rotas, 2012. 
Fonte: Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal de Minas Gerais - Coordenação da 
pesquisa. 

 

 

A aplicação do módulo I, em todas as unidades de saúde, teve a intenção de 

mapear todos os estabelecimentos de saúde do estado, a fim de evitar fraudes 

quanto a real situação da existência desses locais e de realizar um levantamento da 

situação das Unidades Básicas de Saúde quanto à estrutura física. 

Nessa pesquisa foi utilizado, para contemplar os objetivos propostos, questões do 

módulo I, do primeiro ciclo da avaliação externa do PMAQ-AB, que avaliam a 

disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores e as questões que avaliam 

fatores organizacionais da Assistência Farmacêutica (Quadro 1). 
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4.5 Aspectos Éticos  

 

Esse estudo utiliza os dados do projeto nacional de avaliação da Atenção Básica no 

Brasil do Ministério da Saúde denominado Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal de Pelotas com o número de protocolo 38/12 e 

teve como base os cuidados éticos necessários para pesquisa com seres humanos 

preconizados pela Resolução 466/2012, da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP (ANEXO 3). 

 

4.6 Análise dos Dados 

 

Para a análise das variáveis correspondentes à disponibilidade de medicamentos 

essenciais na farmácia básica, foram utilizadas medidas de frequência absoluta e 

frequência relativa. A Unidade de análise foi a disponibilidade de medicamentos 

essenciais traçadores conforme a lista da OMS e que foram investigados pelo 

PMAQ-AB (Quadro 1). 

A análise estatística foi realizada por meio do Software Statistical Package of Social 

Sciences - SPSS versão 19.0. Antes da análise propriamente dita, os dados foram 

transportados para um arquivo que pudesse ser analisado por meio desse software. 

Após essa transferência, cada item do instrumento de coleta de dados foi checado 

para assegurar que não tinha nenhuma inconsistência de informações no banco de 

dados. 

 

4.6.1 Variáveis do Estudo 

 

A seleção das variáveis do estudo foi realizada com base na metodologia proposta 

pela OMS em seu manual “Measuring medicine prices, availabilitly, affordability and 

price componentes”, 2008. Esta metodologia sugere a utilização de medicamentos 

essenciais traçadores, que são indicadores para avaliação da disponibilidade de 
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medicamentos essenciais. A OMS os agrupa em três listas: Global, Regional e 

Suplementar. E aconselha que em uma avaliação nacional se utilize as três listas 

(WHO/HAI, 2008).  

A lista Global possui 14 medicamentos essenciais traçadores, a lista Regional possui 

16 medicamentos e a Suplementar possui 20 medicamentos. A lista Global e a 

Regional já são previamente definidas pela OMS, enquanto a lista Suplementar é 

definida pelo país a ser avaliado, de acordo com as doenças mais prevalentes no 

país. Para o Brasil, a lista Regional corresponde à lista das Américas – América 

Latina e o Caribe (WHO/HAI, 2008). 

Foi feita uma comparação entre a lista Regional e Global de medicamentos 

essenciais traçadores da OMS (totalizando 30 medicamentos) com a lista de 

medicamentos investigados pelo PMAQ-AB (composta por 85 medicamentos). A 

partir dessa comparação selecionou-se os medicamentos essenciais traçadores 

presentes no PMAQ-AB, como ferramenta de análise e discussão dos dados. 

Verificou-se que todos os medicamentos traçadores da lista Global e Regional da 

OMS estão presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 

brasileira (WHO/HAI, 2008). Ressaltando-se que no PMAQ-AB foram investigados 

apenas os princípios ativos sem apresentação.   

É necessário observar, também, que os medicamentos essenciais traçadores 

“ moxicilina cápsula” e “ moxicilina suspens o” da lista da OMS foram agrupados 

no PMAQ-   como “ moxicilina” e os medicamentos essenciais tra adores 

“Enalapril” e “Captopril” da lista da OMS foram investigados juntos em uma única 

quest o como “Enalapril Captopril” no PMAQ-AB. Os medicamentos essenciais 

tra adores “ torvastatina”  “Ceftriaxona injetável”  “Clotrimazol creme tópico” e 

“Diclofenaco” da lista da OMS n o foram investigados pelo PM Q-AB. 

Portanto, os medicamentos essenciais traçadores da lista da OMS presentes no 

PMAQ-AB e suas respectivas variáveis e questões do instrumento de avaliação 

externa utilizado pelos entrevistadores do PMAQ-AB encontram - se descritos no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Variáveis utilizadas para análise do estudo, medicamentos essenciais 

traçadores da lista da OMS presentes no PMAQ-AB, 2015. 

MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 
TRAÇADORES OMS e PMAQ-AB 

VARIÁVEIS QUESTÃO 
MÓDULO I – 
PMAQ-AB 

Amoxicillina cápsula *(G) e  

suspensão *(R) 

 

 

Medicamento 
antibiótico 

 

 

 

I.14.43 

Azitromicina *(R) I.14.45 

Ciprofloxacino *(G) I.14.49 

Sulfametoxazol + 

 Trimetoprima *(G) 

I.14.57 

Metronidazol *(R) Medicamento 
antiparasitário 

I.14.2 

Anlodipino *(R)  

 

Medicamento anti-
hipertensivo /ação 

cardiovascular 

 

 

I.14.24 

Atenolol *(G) 1.14.25 

Captopril *(G) I.14.26 

Furosemida *(R) I.14.29 

Hidroclorotiazida *(R) I.14.30 

Sinvastatina *(G) I.14.35 

Glibenclamida* (G) Medicamento 
antidiabético 

 

I.14.39 

Metformina *(R) I.14.40 

Beclometasona *(R) Medicamento 
antiasmático 

 

I.14.12 

Salbutamol *(G) I.14.16 

Ibuprofeno *(R) Medicamento 
analgésico / 
antipirético 

 

I.14.64 

Paracetamol 

suspensão *(G) 

I.14.65 

Omeprazol *(G) Medicamento 
antiácido 

/antisecretor 

I.14.71 

Ranitidina *(R) I.14.70 
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Amitriptilina *(G) Medicamento 
controlado 

antidepressivo 

 

I.14.85 

Fluoxetina *(R) I.14.78 

Clonazepam *(R) Medicamento 
controlado ansiolítico 

1.14.74 

Diazepam *(G) I.14.86 

Fenitoína *(R) Medicamento 
controlado 

anticonvulsivante 

I.14.75 

Fatores Organizacionais relacionados a 
Assistência Farmacêutica 

Farmácia; Sala de 
Estocagem de 
Medicamentos 

I.9.7; I.9.10 

Fatores Organizacionais relacionados a 
Assistência Farmacêutica 

Disponibilidade da 
dispensação de 
medicamentos 

I.7.8 

Fatores Organizacionais relacionados a 
Assistência Farmacêutica 

Equipamentos de 
tecnologia da 
informação 

I.17.1; I.17.6; 
I.17.8 

Fatores Organizacionais relacionados a 
Assistência Farmacêutica 

Característica da 
dispensação de 
medicamentos 

controlados 

I.14.72 

*(G) – Esse medicamento faz parte da lista global da OMS; *(R) – Esse medicamento faz parte da 
lista regional da OMS. 

Fonte: Criado pela própria autora com base nas informações da OMS e do PMAQ-AB 2012. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir do banco de dados do PMAQ-AB, possibilitaram 

analisar a disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores na Atenção 

Básica a Saúde, no município de Anápolis, considerado como terceiro polo 

farmacêutico do Brasil (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 

2015).   

Para melhor compreensão os resultados estão organizados em unidades temáticas, 

primeiramente descrevemos os fatores organizacionais da Assistência Farmacêutica 

que estão relacionados à disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores, e 

a segunda unidade destinada aos medicamentos essenciais traçadores identificados 

nas Unidades Básicas de Saúde, conforme proposto na lista de medicamentos da 

OMS e que estavam presentes na avaliação do PMAQ-AB. 

 

5.1 Fatores Organizacionais da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 

 

Com relação aos fatores organizacionais da AF relacionadas à disponibilidade de 

medicamentos essenciais na Atenção Básica, presentes no PMAQ-AB, encontrou-se 

os seguintes resultados: 

O serviço de dispensação de medicamentos pela farmácia está disponível aos 

usuários durante os horários e dias de funcionamento da unidade de saúde em 40 

das 41 UBS do município de Anápolis.  

A dispensação de medicamentos na maioria das UBS desse município indica um 

panorama bom de pontos de provisão pública de medicamentos.  

Essa descentralização influi de forma positiva na acessibilidade geográfica aos 

medicamentos dispensados nessas UBS. Enquanto a média de UBS que dispensam 

medicamentos no país é de 7,5 em cada dez UBS (MENDES et al, 2014). 

No entanto 38 UBS possuíam uma farmácia. E apenas cinco UBS (12,2%) 

afirmaram que possuíam uma sala de estocagem de medicamentos (Tabela 1).  
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TABELA 1 - Quantidade de UBS com Farmácias, Salas de Estocagem e 
Equipamentos de Tecnologia da Informação, no serviço de Atenção Básica do 
município de Anápolis-GO. Primeiro ciclo PMAQ-AB, ano 2012.  

 

 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

(n = 41) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

Farmácia 38 92,70% 

Sala de Estocagem 5 12,20% 

Computador 33 80,50% 

Impressora 24 58,50% 

Internet 29 70,70% 

Fonte: Dados da Pesquisa Nacional de Avaliação Externa – PMAQ/MS, 2012. 

 

No que se refere às salas de estocagem, os resultados foram bastante 

insatisfatórios, abaixo da média nacional de 20%, podendo impactar de forma 

negativa na qualidade dos produtos e serviços, uma vez que o Ministério da saúde 

define diretrizes no que se refere a elementos estruturais na AF, como climatização 

na sala de estocagem de medicamentos, geladeiras para preservação de produtos 

termolábeis e ambientes adequados para armazenagem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009; MENDES et al, 2014). 

Boas práticas de armazenagem de medicamentos, dependentes diretamente da 

estrutura adequada das salas de estocagem de medicamentos, influenciam 

diretamente na disponibilidade dos medicamentos essenciais, na medida em que 

medicamentos mal armazenados podem sofrer avarias e perda de estabilidade 

química acarretando sua inutilização para o consumo humano e seu adequado 

descarte conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos Serviços de 

Saúde (PGRSS) do município (BALBINO; BALBINO, 2011).  

Quanto aos equipamentos de tecnologia da informação, a distribuição de 

computadores, impressoras e internet nas UBS também estão apresentadas na 

Tabela 1. Ressaltando-se que das UBS que possuíam computador e impressora, um 

computador e uma impressora não estavam em condições de uso. E uma UBS 

apresentava duas impressoras em condições de uso.  
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A presença de equipamentos de informação nas UBS e acesso a internet, contribui 

para aumentar a disponibilidade de medicamentos nas UBS, considerando que, é 

possível obter informações sobre medicamentos para apoiar a orientação ao 

paciente sobre o uso adequado. Além de obter informações em tempo real e 

atualizadas permanentemente com resultados de novos estudos.  

Com os avanços tecnológicos, manter as UBS equipadas torna possível a instalação 

de programas para o controle de estoque na farmácia. Um programa como o Hórus 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b) poderia ser uma possibilidade para as UBS 

informatizadas.  

O Hórus permitiria a realização de controle de estoque de medicamentos com 

oportunidade de acesso ao estoque, em tempo real, por parte do gestor municipal 

cadastrado, funcionando também como uma ferramenta importante de informação e 

de gestão. 

Ter acesso a essas informações subsidia o gestor na tomada de decisões e permite 

promover o remanejamento de medicamentos entre as unidades de saúde conforme 

a necessidade. 

Outra vantagem da implantação do Hórus nas UBS que possuem impressora, é a 

possibilidade de imprimir um extrato para o paciente do valor que o governo teria 

investido naquele medicamento dispensado. Ferramenta interessante do ponto de 

vista do controle social preconizado pela lei 8.142/90 (BRASIL, 1990b) e do 

envolvimento do usuário no seu processo terapêutico. Um dos impactos esperados 

seria, talvez, a agregação de valor simbólico ao medicamento, contribuindo para 

maior adesão do usuário ao tratamento ou mesmo para a maior valorização do 

atendimento recebido pelo SUS.  

Quanto à dispensação específica de medicamentos sujeitos a controle especial, 

para 24 (58,5%) UBS a dispensação de medicamentos controlados é centralizada e 

para 17 (41,5%) UBS esse serviço não é centralizado.  

Sobre a centralização da dispensação de medicamentos controlados, esse resultado 

demonstra uma lacuna no entendimento do conceito de dispensação centralizada, 

visto que não foi encontrado nenhum dos cinco medicamentos essenciais traçadores 

nas UBS, conforme dado apresentado mais detalhadamente no subcapítulo 5.2 

dessa seção do estudo. 
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Isso demonstra que provavelmente o município não distribui medicamentos sujeitos 

a controle especial para as UBS, apresentando um perfil de dispensação 

centralizado. 

Esse perfil pode estar relacionado à ausência de farmacêuticos nas UBS. Pois os 

locais que dispensam esses medicamentos devem contar obrigatoriamente com a 

presença de área física protegida para a armazenagem desses medicamentos, 

assim como com a responsabilidade técnica farmacêutica, sem exceção 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998b; MENDES et al, 2014). 

As farmácias das Unidades Básicas de Saúde, em sua maioria, possuem 

farmacêuticos apenas no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (SILVA 

JUNIOR; NUNES, 2012). O farmacêutico do NASF cobre várias UBS, o que impede 

uma assistência cotidiana às farmácias de cada UBS. Além disso, as atribuições do 

farmacêutico no NASF vão além da responsabilidade técnica pela farmácia, 

abrangendo atividades multiprofissionais e intersetoriais intra e extramuros 

(MENDES et al, 2014) que impossibilitam sua disponibilidade total para a farmácia. 

Outros estudos devem ser conduzidos para verificar os impactos dessa 

centralização sobre a acessibilidade geográfica a medicamentos essenciais 

controlados. 

 

5.2 Disponibilidade de Medicamentos Essenciais Traçadores na Atenção 

Básica 

 

Os resultados obtidos a partir da análise da disponibilidade dos medicamentos 

essenciais traçadores na Atenção Básica à Saúde, para o município de Anápolis, 

comparados à disponibilidade aceitável pela OMS para a Atenção Básica estão 

descritos a seguir (Tabela 2) e apresentados posteriormente por grupos 

farmacológicos (Tabela 3) para melhor compreensão. 
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TABELA 2 – Disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores nas UBS 
comparada à disponibilidade aceitável pela OMS, no serviço de Atenção Básica do 
município de Anápolis-GO. Primeiro ciclo PMAQ-AB, ano 2012.  

MEDICAMENTO ESSENCIAL 

TRAÇADOR OMS/PMAQ-AB 

DISPONIBILIDADE NAS UBS 

FREQUÊNCIA RELATIVA 

*Paracetamol  95,10% 

*Ranitidina 95,10% 

*Captopril / Enalapril 92,70% 

*Furosemida 92,70% 

*Metformina 92,70% 

*Glibenclamida 90,20% 

*Azitromicina 82,90% 

*Hidroclorotiazida 82,90% 

*Metronidazol 82,90% 

*Amoxicillina  80,50% 

Atenolol 78% 

Sulfametoxazol + Trimetoprima 73,20% 

Salbutamol  68,30% 

Ibuprofeno 63,40% 

Beclometasona  51,20% 

Anlodipino 7,30% 

Ciprofloxacino 4,90% 

Amitriptilina 0% 

Clonazepam 0% 

Diazepam 0% 

Fenitoína 0% 

Fluoxetina 0% 

Omeprazol 0% 

Sinvastatina 0% 

Fonte: Dados da Pesquisa Nacional de Avaliação Externa – PMAQ/MS, 2012. 
*Medicamentos essenciais encontrados nas UBS com disponibilidade acima da linha aceitável pela 
OMS. 
 

Disponibilidade 
aceitável pela 

OMS: ≥80% 
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A disponibilidade média do conjunto dos medicamentos essenciais traçadores 

investigados nesse estudo foi de 51,41% (O percentual médio de disponibilidade do 

conjunto dos traçadores foi obtido a partir da média dos percentuais da coluna 

“D SPON   L D DE N S U S – FREQUÊNCIA RELATIVA”). Abaixo da taxa de 

80% proposta pela OMS como disponibilidade aceitável para Atenção Básica à 

Saúde (WHO, 2008).  

Guerra Jr et al (2004) encontrou 46,9% de disponibilidade média dos medicamentos 

essenciais traçadores nas unidades públicas de saúde estudadas em duas regiões 

de Minas Gerais. 

Emmerick, Luiza e Pepe (2009) apresentaram os resultados de uma pesquisa de 

abrangência nacional (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005) 

utilizando indicadores de acesso, qualidade e URM e encontraram a disponibilidade 

média dos medicamentos essenciais traçadores para o estado de Goiás (78,4%), 

Espírito Santo (80,4%), Pará (65,7%), Rio Grande do Sul (61,2%), Sergipe (75,5%) e 

a média nacional que foi 73%. Enquanto Mendes et al (2014) encontrou 58,5% de 

disponibilidade média nas UBS do país conforme PMAQ-AB. 

Com certeza, a indisponibilidade de medicamentos controlados nas UBS do 

município de Anápolis contribuiu para reduzir significativamente a disponibilidade 

média do conjunto dos medicamentos traçadores.  

É necessário considerar que há algumas diferenças nos estudos comparados com 

relação à seleção das unidades de saúde estudadas, ao período dos estudos e ao 

conteúdo da lista dos medicamentos essenciais traçadores, que variou ligeiramente 

com o passar do tempo. Porém essas diferenças não impedem comparações, visto 

que o método utilizado foi semelhante. 

O ideal é que todos esses medicamentos essenciais traçadores estivessem 

disponíveis em 100% das UBS, visto que o principal objetivo da PNM é a garantia do 

acesso da população aos medicamentos essenciais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998a; OSÓRIO-DE-CASTRO et al, 2014).  

No entanto, nenhum dos medicamentos essenciais traçadores estavam disponíveis 

em todas as UBS, ou seja, nenhum deles apresentou 100% de disponibilidade. 

A disponibilidade de medicamentos essenciais nas UBS de acordo com a demanda 

da população é importante para garantir que o usuário que tiver acesso ao serviço 
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de saúde tenha também acesso aos medicamentos prescritos por profissional 

habilitado, uma vez que nem sempre o usuário tem condições financeiras de 

comprar medicamentos (GARCIA et al, 2013).  

Para esse usuário, a indisponibilidade do medicamento na UBS, provavelmente 

significará falta de acesso a esse medicamento e consequentemente, o usuário não 

receberá o tratamento adequado e poderá ter um episódio de agravamento da 

doença e possivelmente retornar ao serviço de urgência e emergência do SUS. Essa 

situação gera mais gastos para o Sistema de Saúde (OSÓRIO-DE CASTRO et al, 

2014). 

Embora a disponibilidade dos medicamentos essenciais traçadores pareça simples, 

esse estudo demonstra que não é. Garantir essa disponibilidade depende de todas 

as etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica acontecendo de forma adequada 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OZÓRIO-DE-CASTRO, 2007; MENDES et al, 2014).  

Ao analisar os medicamentos essenciais traçadores isoladamente, foi possível 

observar na Tabela 2 que ao menos um representante dos grupos farmacológicos 

de anti-hipertensivos, antidiabéticos, analgésicos e antipiréticos, antibióticos e 

antisecretores estavam disponíveis nas UBS em quantidades aceitáveis pela OMS 

na Atenção Básica. Entretanto, constatou-se que, todos os medicamentos do grupo 

farmacológico dos medicamentos psicotrópicos (controlados) investigados – 

Amitriptilina, Clonazepam, Diazepam, Fenitoína e Fluoxetina - estavam indisponíveis 

em todas as UBS.   

A disponibilidade de medicamentos controlados nas UBS é essencial, visto que pode 

ampliar o acesso a medicamentos utilizados no tratamento de agravos da saúde 

mental, como epilepsia, depressão e transtornos de ansiedade (RANG et al, 2007; 

MENDES et al, 2014). 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares – 2008-2009, 8,8% das famílias 

brasileiras gastam com medicamentos que atuam no sistema nervoso central 

(GARCIA et al, 2013). 

Em um estudo que avaliou dados de disponibilidade de medicamentos a nível 

nacional do PMAQ-AB, também encontraram baixa proporção de UBS ofertantes de 

medicamentos psicotrópicos e baixa disponibilidade nas UBS que os ofertam 

(MENDES et al, 2014).  
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As possíveis causas para essa indisponibilidade estão relacionadas à centralização 

da dispensação de medicamentos controlados no município, conforme discutido no 

subcapítulo anterior. 

É necessário ressaltar que esses medicamentos controlados traçadores fazem parte 

do Componente Básico da RENAME vigente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a). Isso 

significa que eles podem ser comprados pelo município com recursos destinados 

aos medicamentos para a Atenção Básica à Saúde.  

No entanto, a centralização da distribuição dos medicamentos controlados dificulta 

que os mesmos sejam dispensados aos usuários na ABS, pois mesmo que esses 

medicamentos estivessem disponíveis em unidades de saúde centrais, a população 

poderia ter dificuldade de acesso devido às distâncias geográficas da residência dos 

usuários aos serviços centralizados de distribuição. 

Neste sentido, a descentralização da dispensação de medicamentos controlados 

para as UBS, poderia ser a maneira de tornar mais acessível geograficamente para 

a população, essa é uma reivindicação apresentada no relatório final da I 

Conferência Municipal de Saúde Mental da Região Pireneus e II Conferência 

Municipal de Saúde Mental de Anápolis realizada em abril de 2010.  

Porém, alguns gestores defendem diferentes formatos de organização para as 

fontes de provisão, alguns sugerem a regionalização da provisão pública de 

medicamentos, no sentido de concentrar os investimentos em estruturas adequadas, 

garantindo a acessibilidade geográfica. No entanto para algumas realidades não 

parece ser o formato adequado e poderá ter diferentes impactos no acesso e na 

disponibilidade de medicamentos (MENDES et al, 2014). 

Quanto à disponibilidade dos medicamentos essenciais traçadores nas UBS de 

acordo com seus respectivos grupos farmacológicos, encontrou-se os resultados 

visualizados detalhadamente na Tabela 3. 
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TABELA 3 – Disponibilidade e quantidade dos medicamentos essenciais traçadores 
por grupo farmacológico, nas UBS do serviço de Atenção Básica do município de 
Anápolis-GO. Primeiro ciclo PMAQ-AB, ano 2012. 

GRUPO 
FARMACOLÓGICO 

MEDICAMENTO 
ESSENCIAL 
TRAÇADOR 

OMS/PMAQ-AB 

DISPONIBILIDADE 
NAS UBS 

QUANTIDADE SUFICIENTE 
NAS UBS 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

(n = 41) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

(n = 41) 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

 

Antiparasitário 

 

Metronidazol 

 

34 

 

82,90% 

 

23 

 

56,10% 

 

 

Antibiótico 

 

Azitromicina 

 

34 

 

82,90% 

 

24 

 

58,50% 

Amoxicillina 33 80,50% 22 53,70% 

Sulfametoxazol + 

Trimetoprima 

30 73,20% 26 63,40% 

Ciprofloxacino 2 4,90% 2 4,90% 

 

 

Anti-hipertensivo 

/ação 

cardiovascular 

 

Captopril / 

Enalapril 

 

38 

 

92,70% 

 

35 

 

85,40% 

Furosemida 38 92,70% 36 87,80% 

Hidroclorotiazida 34 82,90% 29 70,70% 

Atenolol 32 78,00% 23 56,10% 

Anlodipino 3 7,30% 2 4,90% 

Sinvastatina 0 0,00% 0 0% 

 

Antidiabético 

 

 

Metformina 

 

38 

 

92,70% 

 

36 

 

87,80% 

Glibenclamida 37 90,20% 35 85,40% 

 

Analgésico / 

antipirético 

 

Paracetamol 

 

39 

 

95,10% 

 

35 

 

85,40% 

Ibuprofeno 26 63,40% 18 43,90% 

 

Antiácido 

/antisecretor 

 

Ranitidina 

 

39 

 

95,10% 

 

34 

 

82,90% 

Omeprazol 0 0,00% 0 0% 

 

Antiasmático 

 

 

Salbutamol 

 

28 

 

68,30% 

 

26 

 

63,40% 

Beclometasona 21 51,20% 19 46,30% 

Fonte: Dados da Pesquisa Nacional de Avaliação Externa – PMAQ/MS, 2012. 
*O grupo de medicamentos sujeitos a controle especial não foi incluído nessa tabela, devido à sua 
total indisponibilidade anteriormente comentada. 
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A maioria dos medicamentos essenciais traçadores antibióticos e antiparasitários 

apresentaram disponibilidade acima de 70% (Tabela 3), à exceção do medicamento 

essencial traçador ciprofloxacino. Esses medicamentos essenciais não deveriam 

faltar nas UBS, pois são imprescindíveis para o tratamento de doenças infecciosas 

que acometem a maior parte da população. Doenças essas, que na maioria podem 

ser tratadas na ABS (RORIZ-FILHO et al, 2010). 

Foi possível perceber também, que houve diferença no resultado dos medicamentos 

traçadores, entre ter o medicamento na UBS e tê-lo em quantidade suficiente. Na 

maioria houve um decréscimo no resultado, ou seja, nem todas as UBS que 

relataram que possuíam o medicamento disponível o possuíam em quantidade 

suficiente. 

Apesar do medicamento “ciprofloxacino”  da classe farmacológica dos antibióticos  

ter apresentado disponibilidade baixa, estando presente em apenas 4,9% do total 

das UBS verificou-se que nas mesmas UBS que relataram que tinha o medicamento 

disponível, relataram também que o mesmo estava disponível em quantidade 

suficiente.  

Resultado que demonstra racionalidade na logística de distribuição desse 

medicamento pela Central de Abastecimento Farmacêutica do município, uma vez 

que garantiu a disponibilidade do medicamento para atender a demanda de duas 

Unidades de Saúde ao invés de abastecer insuficientemente algumas outras 

Unidades, muitas vezes não sendo suficiente nem mesmo para o tratamento 

completo de um único indivíduo.  

Porém a baixa disponibilidade do medicamento “ciprofloxacino” é um resultado 

preocupante devido à sua importância terapêutica, sendo medicamento muito 

utilizado atualmente para tratamento das infecções do trato urinário. Infecções do 

quadro urinário correspondem ao segundo sítio de infecção mais comum na 

população em geral (RORIZ-FILHO et al, 2010). Esse resultado demonstra que 

provavelmente grande parte dessa população acometida por infecções urinárias terá 

de recorrer às farmácias privadas ou à Farmácia Popular do Brasil, já que não 

encontram o medicamento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa.  

Os medicamentos essenciais traçadores utilizados no tratamento das doenças 

cardiovasculares, principalmente da hipertensão, apresentaram taxas relativamente 
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altas de disponibilidade (Tabela 3). Com exceção para o medicamento essencial 

traçador Anlodipino que estava disponível em apenas três UBS e Sinvastatina, que 

estava indisponível em todas as UBS. Isso significa dizer que o tratamento de 

dislipidemias não está acessível na Atenção Básica desse município (RANG et al, 

2007). 

Sinvastatina é um medicamento utilizado para redução das taxas elevadas de 

colesterol e triglicerídeos e é classificada farmacologicamente como uma estatina 

(RANG et al, 2007).  

As dislipidemias são fatores de risco para a mortalidade por Doença Aterosclerótica 

(DAC), que é a principal causa de morte e morbidade no país. Embora o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) não apresente a mesma relação epidemiológica com o 

colesterol sérico, como na DAC, o uso de estatinas por diversos mecanismos 

também determina redução de sua incidência (XAVIER et al, 2013). 

Em relação aos medicamentos Metformina e Glibenclamida utilizados no tratamento 

da diabetes mellitus, estavam disponíveis na maior parte das UBS (92,70% e 

90,20%, respectivamente) (Tabela 3). Resultado diferente do encontrado por Guerra 

Jr et al (2004) em unidades públicas de saúde de duas regiões de Minas Gerais para 

a disponibilidade de glibenclamida (21%). 

Pode-se sugerir que, a alta disponibilidade da maioria dos medicamentos essenciais 

traçadores utilizados no tratamento da hipertensão e do diabetes, esteja relacionada 

aos avanços do Programa Hiperdia na Atenção Básica. 

O Hiperdia é um Programa do Ministério da Saúde que se destina ao cadastramento 

e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus 

atendidos na rede ambulatorial do SUS. O Hiperdia permite gerar informação para 

aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e 

sistemática a todos os pacientes cadastrados (HIPERDIA, 2015).  

Esse resultado pode apontar para uma relativa eficiência do Hiperdia no município 

de Anápolis – GO. 

Com relação aos medicamentos analgésicos, antipiréticos e antinflamatórios, a alta 

disponibilidade do medicamento essencial tra ador “Paracetamol” (95,10%) parece 

não reduzir os gastos da população com os medicamentos analgésicos (Tabela 3). A 

maior parte dos gastos com medicamentos pela população de mais baixa renda é 
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composto por medicamentos analgésicos (GARCIA et al, 2013). Essa realidade 

pode estar relacionada com o problema da automedicação. Pois nas UBS, é 

necessário apresentar a receita para receber o medicamento prescrito e nas 

farmácias privadas e drogarias, esses são medicamentos de venda livre (SILVA 

JUNIOR; NUNES, 2012). 

No grupo dos medicamentos antisecretores (Tabela 3), o medicamento essencial 

traçador Omeprazol também estava indisponível em todas as UBS. No entanto, 

Ranitidina estava presente em 95,10% das UBS. Mesmo assim, devido ao 

mecanismo de ação dos dois medicamentos utilizados no tratamento de úlcera 

péptica e esofagite de refluxo ser diferente, isso prejudica o acesso ao tratamento de 

algumas condições de saúde (RANG et al, 2007).  

Quanto aos medicamentos utilizados no tratamento da asma e rinite, podemos 

perceber uma disponibilidade abaixo do recomendado pela OMS (Tabela 3). Sendo 

assim, um número significativo de UBS não possuíam esses medicamentos 

disponíveis. A despeito dessa realidade, os pacientes podem retirar os mesmos 

medicamentos gratuitamente nas farmácias privadas cadastradas no Programa 

Farmácia Popular, configurando uma alternativa de acesso a esses medicamentos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b). 

No Brasil, cerca de 11,4% das pessoas têm asma. A Asma constituiu-se na quarta 

causa de hospitalização pelo SUS (2,3% do total) e na terceira causa entre crianças 

e adultos jovens, com um custo aproximado de 361 reais por internação 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012c). Essas significativas taxas de hospitalização e de 

prevalência da asma na população brasileira, associadas ao risco de morte e ao 

acometimento funcional que a doença pode ocasionar, são fatores preponderantes 

para que o município melhore o provimento desses medicamentos nas UBS. 

Os gestores públicos ainda não reconhecem a necessidade de um farmacêutico 

para cada farmácia pública, realidade que precisa ser mudada com urgência, uma 

vez que os problemas com a má gestão dos medicamentos e com a má utilização 

dos mesmos veem aumentando progressivamente (SILVA JUNIOR; NUNES, 2012). 

A avaliação em questão serve de alerta aos gestores no que diz respeito ao 

investimento na contratação de mais farmacêuticos de modo a reforçar os 

programas de Assistência Farmacêutica nas Unidades de atenção à saúde e com 
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isso garantir, além do acesso a medicamentos, a contrapartida do seu uso adequado 

e racional (ALENCAR et al, 2011; SOUZA; PORTO; LYRA JUNIOR, 2011). 
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6 CONCLUSÃO 

 

No que diz respeito a fatores organizacionais, a maioria das UBS possuem farmácia, 

com o serviço de dispensação de medicamentos durante os horários e dias de 

funcionamento da unidade de saúde. 

No que se refere às salas de estocagem os resultados foram bastante 

insatisfatórios, podendo impactar de forma negativa na qualidade dos produtos e 

serviços. 

A maioria das UBS possuem recursos tecnológicos de informação que permitem 

melhoria das atividades farmacêuticas relacionadas a controle de estoque e acesso 

a informação sobre medicamentos. 

Notou-se uma lacuna no entendimento por parte das UBS do conceito de 

dispensação de medicamentos controlados centralizada. 

Quanto à disponibilidade de medicamentos essenciais traçadores nas UBS do 

município de Anápolis, a disponibilidade média do conjunto dos medicamentos 

investigados foi de 51,41%. Abaixo da taxa de 80% proposta pela OMS como 

disponibilidade aceitável para Atenção Básica à Saúde. 

A taxa média de disponibilidade apresentou declínio devido à indisponibilidade 

completa de medicamentos essenciais traçadores controlados nas UBS. 

Provavelmente relacionada ao perfil centralizado da dispensação de medicamentos 

controlados no município de Anápolis. 

A centralização da dispensação de medicamentos essenciais controlados pode estar 

ligada à ausência do farmacêutico nas UBS. 

Os medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos apresentaram disponibilidade 

elevada, em geral. Essas taxas podem estar relacionadas ao sucesso do programa 

Hiperdia no município. 

Além disso, nem todas as UBS que possuíam determinado medicamento disponível, 

o possuía em quantidade suficiente para atender sua demanda. 
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A partir dos resultados encontrados nesse estudo, conclui-se que o fato de estar no 

município polo da indústria farmacêutica não permite afirmar que ocorre melhoria do 

acesso a medicamentos.  

Os resultados inquerem as autoridades e gestores locais a repensar os processos e 

a organização da Assistência Farmacêutica, incluindo recursos humanos.  

Além disso, não é possível afirmar que políticas indutoras, como o PMAQ-AB 

possam resolver problemas como os da Assistência Farmacêutica no SUS, uma vez 

que esses passam pelo processo de trabalho e recursos humanos. Porém, pode 

com certeza incentivar a melhoria do quadro apresentado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esses resultados apontam que é preciso rever o processo e a organização da AF no 

município, com vistas à melhoria do acesso da população Anapolina a 

medicamentos essenciais. 

Recomenda-se como medidas em curto prazo para melhoria desse quadro a 

implantação de sistema de informação gratuito do Ministério da Saúde (HÓRUS) 

para otimizar a programação, a aquisição e a dispensação de medicamentos. 

É importante abordar em estudos posteriores, a temática da melhoria do processo 

licitatório de compra de medicamentos, que influi decisivamente, junto aos fatores já 

apresentados nesse estudo, na disponibilidade de medicamentos essenciais.  

Sugere-se a inclusão do farmacêutico em cada Unidade Básica de Saúde, como 

medida para ampliar a disponibilidade de medicamentos essenciais nas UBS, 

permitir a descentralização da dispensação de medicamentos controlados e ampliar 

os benefícios sobre o URM pela população, ressaltando-se os benefícios da atenção 

farmacêutica. 

A última medida pode parecer onerosa para os cofres públicos, mas os gastos com 

uso inadequado, desperdícios e incineração de medicamentos certamente são 

maiores. A presença do Farmacêutico colabora na otimização de recursos públicos e 

também para a saúde da população através da promoção do uso racional de 

medicamentos. 

A ampliação do acesso a medicamentos essenciais requer a articulação intersetorial 

da sociedade, mudanças progressivas nos processos de trabalho e a compreensão 

dos usuários da importância do uso adequado dos medicamentos. 
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ANEXO 1 – PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA NO SUS 

 

ANO INSTRUMENTO IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

1998 PORTARIA 
Portaria MS nº 

3.916/1998 
Aprova a Política Nacional de Medicamentos 

2003 DECRETO 

Decreto nº. 4.726, 

de 9 de junho de 
2003 

Criação do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), em junho de 

2003 com a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos 

Estratégico (SCTIE). Essa Secretaria incorporou as funções da extinta 
Secretaria de Políticas de Saúde, que realizava atividades no âmbito da 

atenção básica. 

2004 RESOLUÇÃO/CNS 

Resolução n. 338, 
de 6 de maio de 

2004 

Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

2005 PORTARIA 

Portaria Nº 
843/GM de 2 de 

junho de 2005. 

Cria a Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos. 

2006 PORTARIA 

Portaria GM/MS n. 
698, de 30 de 

março de 2006 

Define que o custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três 
esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição Federal e na 

Lei Orgânica do SUS, instituindo os seguintes Blocos de Financiamento: I - 
Atenção Básica; II - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar; III - Vigilância em Saúde; IV - Assistência Farmacêutica; e V - 

Gestão do SUS. 

2006 PORTARIA 

Portaria GM/MS n. 

1.956, de 23 de 

agosto de 2006 

Institui o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de medicamentos 

2007 PORTARIA 

Portaria GM/MS n. 
204, de 29 de 

janeiro de 2007 

Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 

respectivo monitoramento e controle (COMPONENTES). Estabelece a forma de 
transferência dos recursos financeiros federais. É prevista ainda no Bloco de 

Gestão, a possibilidade de financiamento para a estruturação dos serviços, 
podendo inclusive ser utilizado na Assistência Farmacêutica (FONTE: CONASS, 

LIVRO 7, 2011). 

2008 PORTARIA 

Portaria GM/MS 
2.587, de 30 de 

outubro de 2008 

Dispõe sobre a Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da 
Saúde e vincula sua gestão à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos. 

2008 PORTARIA 

Portaria 
Interministerial nº 

128, de 29 de 

maio de 2008 

Estabelece Diretrizes para a Contratação Pública de Medicamentos e Fármacos 

pelo SUS. 

2009 PORTARIA 

Portaria GM/MS nº 
1.533, de 8 de 

julho de 2009 

Institui o Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos cujo objetivo é incentivar a produção técnico-científica voltada 

à promoção do uso racional de medicamentos com aplicação no Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

2010 PORTARIA 

Portaria nº 4.283, 

de 30 de 
dezembro de 2010 

Aprova as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e 

aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. 

2011 DECRETO 
Decreto 7.508, de 

junho de 2011 

Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 

2011 DECRETO 

Decreto n°. 7.646, 
de 21 de 

dezembro de 2011 

Cria a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC no SUS 
e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de 

tecnologias em saúde pelo SUS, e dá outras providências. 
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2011 DECRETO 

Lei n°. 12.401, de 

28 de abril de 
2011 

Dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 

saúde no âmbito do SUS . 

2012 PORTARIA 
Portaria MS nº 

1.214/2012 

Institui o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no 

SUS – Qualifar-SUS. 

2012 PORTARIA 

Portaria n° 

1.215/GM/MS, de 

13 de junho de 
2012 

QUALIFARSUS - estabelece a transferência de recurso destinada à aquisição 
de mobiliários e equipamentos necessários para estruturação das Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico. 

2012 PORTARIA 

Portaria GM/MS n. 

533 de 28 de 
março de 2012 

Aprova a 8ª edição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 

2013 DECRETO 

Decreto nº 8.065, 

de 7 de agosto de 
2013 

Aprova a Estrutura Regimental do MS, alterando as competências do DAF. 

2013 RESOLUÇÃO/CNS 
Resolução CNS nº 
468/2013 

Determina que nas três esferas de governo do SUS seja estabelecido o direito 

de todas as pessoas à assistência farmacêutica para o tratamento das 
doenças de modo resolutivo, com a oferta de todos os medicamentos 

prescritos no SUS, órteses e próteses, com vigilância do tratamento. 

2013 PORTARIA 

Portaria nº 271, 
de 27 de fevereiro 

de 2013 

Institui a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência 
Farmacêutica, no âmbito do SUS. Refere-se ao registro das entradas, saídas e 

dispensações dos medicamentos dos Componentes Básico, Estratégico e 
Especializado da Assistência Farmacêutica (constantes na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais - RENAME vigente) e do Programa Farmácia Popular 

do Brasil (realizado pelos estabelecimentos de saúde dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios). 

2013 PORTARIA 
Portaria MS nº 

980/2013 

Revogou a Portaria 1215/2013, oferecendo novo regulamento para a 

transferência de recursos para o Programa Qualifar-SUS. 

Figura 3: Principais legislações na área de Assistência Farmacêutica no SUS. 

FONTE: Ministério da Saúde (Criada em 14 de agosto de 2014) 
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ANEXO 2 – INSTRUMENTO DE PESQUISA DO PMAQ-AB 2012 
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ANEXO 3 – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 

 

 


