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UNIDADE 4 − O ACESSO AOS MEDICAMENTOS 
NO SISTEMA PÚBLICO BRASILEIRO E A CONS-
TRUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ementa da Unidade

•	 Concepções	de	acesso	aos	serviços	de	saúde	e	medicamentos.	

•	 Políticas	públicas	relacionadas	ao	acesso	aos	medicamentos.	

•	 Interpretações	de	“assistência	farmacêutica”.	

•	 Organização	e	financiamento	da	assistência	farmacêutica	no	SUS.

Carga horária da unidade: 30 horas.

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Reconhecer	 a	 natureza	 complexa	 e	 contextual	 do	 acesso	 aos	
serviços	de	saúde	e	aos	medicamentos.

•	 Reconhecer	 as	 políticas	 públicas	 relacionadas	 ao	 acesso	 aos	
medicamentos	e	sua	relação	com	diferentes	modelos	conceituais	
de	saúde	e	de	proteção	social.

•	 Reconhecer	diferentes	interpretações	para	o	termo	“assistência	
farmacêutica”	no	contexto	brasileiro.

•	 Compreender	 a	 organização	 e	 o	 financiamento	 da	 assistência	
farmacêutica	no	Brasil,	identificando	possibilidades	de	intervenção	
em	seu	território.

Apresentação

Caro	especializando,

para	que	uma	atividade	seja	útil	ela	deve	ter	uma	função	relevante,	
deve	ser	bem	explicada	 teoricamente	e,	 talvez,	o	mais	 importante,	
isso	 deve	 estar	 claro	 para	 os	 profissionais	 que	 nela	 atuam.	 Essa	
unidade	 tem	 a	 intenção	 de	 construir	 com	 você	 o	 sentido	 e	 a	
importância	 da	 assistência	 farmacêutica,	 caracterizando	 cores	 e	
matizes,	contradições	e	avanços.
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A	assistência	farmacêutica	apresenta	uma	complexidade	que	precisa	
ser	 explorada	 pelo	 farmacêutico.	 Um	 especialista	 em	 Gestão	 da	
Assistência	Farmacêutica	deve	ir	além	da	preocupação	com	o	estoque	
e	as	compras	de	medicamentos.	Temos	a	missão	de	localizar	nosso	
lugar	no	SUS.	Mas	lembre-se,	esse	conteúdo	é	apenas	um	meio	para	
você	construir	seu	conhecimento.

Bons	estudos!

Conteudistas responsáveis: 

Rosana	Isabel	dos	Santos	
Luciano	Soares

Conteudista de referência: 

Luciano	Soares

Conteudistas de gestão: 

Silvana	Nair	Leite	
Maria	do	Carmo	Lessa	Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Contextualizando

Os	conteúdos	abordados	nesta	unidade	são	centrais	no	dia	a	
dia	do	 farmacêutico	e	subsidiam	as	discussões	na	assistência	
farmacêutica.	Os	medicamentos	são	um	insumo	essencial	para	
a	saúde	e	integram	as	estratégias	de	tratamento	das	doenças,	
muitas	vezes	hipervalorizados,	como	já	abordado	no	Módulo	2.

Essa	 apreciação	 pelos	 medicamentos	 explica,	 em	 parte,	 o	
aumento	 da	 demanda	 sobre	 os	 serviços	 de	 farmácias,	 como	
exemplificado	na	ilustração.

Reflexão

E os farmacêuticos?

Em	determinados	momentos,	os	 farmacêuticos	veem	seu	 trabalho	
dominado	 pela	 distribuição	 frenética	 de	 medicamentos,	 filas	 de	
impacientes	 à	 espera	 de	 atendimento,	 reclamações	 generalizadas	
quando	a	farmácia	está	fechada	ou	quando	faltam	medicamentos.

Analise	as	cenas	a	seguir.	Elas	representam	e	ilustram	situações	
do	cotidiano	com	as	quais	talvez	você	já	teve	que	lidar.
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Parece	 que	 o	 volume	 de	 medicamentos	 dispensado	 nunca	 será	
suficiente	 frente	 à	 demanda	 das	 prescrições	 e	 as	 pressões	 por	
mais	 medicamentos.	 Em	muitos	 lugares	 ainda	 é	 crítica	 a	 falta	 de	
medicamentos	para	as	doenças	prevalentes.	Essa	condição	causa	
frustração	aos	usuários	e	aos	profissionais	de	saúde,	e	é	uma	grande	
fonte	de	preocupação	para	os	gestores	do	SUS.	

Garantir	 que	 os	 medicamentos	 estejam	 disponíveis	 é	 um	 esforço	
que	mobiliza	muitos	recursos	e	profissionais.	O	Módulo	4,	-	Serviços	
farmacêuticos	 -,	 aborda	 as	 etapas	 necessárias	 para	 disponibilizar	
o	medicamento.	Contudo,	apesar	da	complexidade	dos	processos	
envolvidos	na	disponibilização	dos	medicamentos,	isso	é	apenas	uma	
das	faces,	talvez	a	de	maior	visibilidade,	do	acesso	aos	medicamentos.

Pouco nos questionamos: por que os medicamentos devem estar 

disponíveis? Eles cumprem sua finalidade? E o que mais está envolvido 

no acesso?

Reflexão

É	 importante	 entendermos	 as	 causas	 e	 concepções	 relacionadas	
com	o	acesso	aos	medicamentos.	Esse	conhecimento	nos	ajuda	a	
compreender	o	estado	das	coisas	e	os	comportamentos	observados;	
facilita	nossa	avaliação	do	que	está	acontecendo;	e	nos	orienta	sobre	
o	que	podemos	fazer	para	modificar	a	situação.

E você, colega farmacêutico, está conseguindo se ver neste contexto?

Quando nos colocamos em uma determinada situação como sujeito e não 

como objeto, como pessoa comprometida com o “fazer” dos serviços de 

saúde,  estamos raciocinando como gestor.  Por isso afirmamos, desde 

o início, que gestão é o como conduzimos nosso trabalho para obtermos 

os resultados que desejamos. Podemos dizer que este Módulo trata da 

“essência” de nossa prática, do acesso ao insumo mais visível de nosso 

cotidiano como farmacêuticos.  Vocês serão convidados a refletir sobre a 

necessidade de focar sua atenção no usuário, nas pessoas em primeiro 

lugar. Ao olhar um papel, um formulário, uma planilha, lembrar sempre 

que por trás deles existe  uma “pessoa doente” ou alguém com alguma 

necessidade de atenção, ou seja, uma pessoa portadora de direitos.
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Lembrar que o medicamento é muito mais do que o nome de um 

princípio ativo ou uma caixa/mercadoria que eu preciso “dar baixa” 

em minha planilha eletrônica de controle de saída e entrada. Ele é uma 

substância que vai produzir um determinado efeito no organismo de 

uma pessoa. E, como tal, ele precisa ter qualidade e estar disponível 

nos serviços para que o usuário tenha acesso e possa se utilizar da 

terapia prescrita de forma segura. Pensar em todos estes aspectos ao 

exercer suas funções de farmacêutico é ser um gestor da assistência 

farmacêutica comprometido e eficiente.

Lição 1 - Concepções de acesso aos serviços de saúde e aos 
medicamentos

Ao	 final	 desta	 lição	 você	 reconhecerá	 a	 natureza	 complexa	 e	
contextual	do	acesso	aos	serviços	de	saúde	e	aos	medicamentos.

Acesso	a	quê?	Para	iniciar,	vamos	refletir	sobre	a	razão	de	ser	dos	
serviços	de	saúde	organizados	em	seu	território	de	trabalho.

Reflexão

Você já se perguntou por que eles existem e por que estão organizados 

da forma que você conhece?

Os	 serviços	 de	 saúde	 podem	 ser	 caracterizados	 como	 serviços	
ofertados	 a	 fim	 de	 promover,	 manter	 ou	 restaurar	 a	 saúde	
(STARFIELD,	 2002),	 conforme	 vimos	 nas	 unidades	 anteriores.	 O	
impacto	de	políticas	sociais	e	econômicas	sobre	os	problemas	de	
saúde	é	superior	ao	da	existência	e	uso	dos	serviços	de	saúde	em	si.	
Entretanto,	todos	nós	(famílias,	vizinhos,	amigos)	valorizamos	esses	
serviços	quando	estamos	doentes.	Queremos	obtê-lo	na	esperança	
de	solucionar	o	problema	de	saúde.

Quando		falamos	de	acesso,	estamos	falando	de	acesso	aos	cuidados	
em	 saúde,	 por	meio	 de	 ações	 e	 serviços	 que	 têm	 como	 objetivo	
ampliar	as	condições	saudáveis	de	vida	e	sua	qualidade.	Buscamos	
acesso	 a	 tratamentos,	 a	 serviços	 especializados,	 a	 hospitais,	 a	
medicamentos	e	a	tudo	mais	que	possa	beneficiar	a	pessoa	doente.
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Preparamos um vídeo sobre itinerários terapêuticos. Assista a ele, 

registre suas impressões e reflita sobre seu conteúdo. Nós o usaremos 

ao longo da unidade para discutir diversos aspectos do acesso.

Ambiente Virtual

Diferentes formas de conceber acesso e acessibilidade

Não	existe	um	conceito	único	sobre	acesso.	As	ideias	desenvolvidas	
mudam	conforme	os	autores,	as	épocas	e	o	contexto	em	que	foram	
criadas.	 Vamos	 ver	 o	 que	 alguns	 autores	 já	 produziram	 para	 nos	
ajudar	a	delimitar	melhor	o	acesso.

Donabedian1	 definiu	 acessibilidade	como	a	capacidade	de	ofertar	
serviços	 relevantes	 para	 as	 necessidades	 de	 dada	 população	 e	
de	 facilitar	 o	 uso	 dos	 serviços	 pelos	 usuários.	 A	 adequação	 dos	
profissionais	 e	 dos	 recursos	 tecnológicos	 às	 necessidades	 dos	
usuários	são	importantes	(TRAVASSOS	e	MARTINS,	2004).

Os	quadrinhos		a	seguir	representam	as	ideias	de	Donabedian.

anestesia

Figura 1 - Características da acessibilidade.

Frenk2,	a	partir	das	 ideias	de	Donabedian,	sistematizou	o	fluxo	de	
eventos	entre	a	necessidade	e	a	obtenção	de	cuidados	necessários	
(acessibilidade)	(TRAVASSOS	e	MARTINS,	2004).

A	ilustração	abaixo	nos	ajuda	a	entender	a	concepção	de	Frenk	sobre	
acessibilidade,	como	a	relação	existente	entre:

O médico e professor Avedis 
Donabedian nasceu em 

Beirut (Líbano), em 1919, 
e ganhou reconhecimento 

por sua atuação e por seus 
estudos em saúde pública.

1

Julio Frenk, médico 
mexicano, nascido em 1953, 

foi Secretário de Saúde do 
México e é professor na 

Escola de Saúde Pública de 
Havard.

2
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Continuidade
dos

cuidados

Necessidade
de

saúde

Desejo
de obter
cuidado

Busca
por

cuidado

Entrada
nos

serviços

Figura 2 - Fluxo de eventos na acessibilidade.

Outra	ilustração	nos	ajuda	a	entender	a	concepção	de	Frenk	sobre	
acessibilidade,	como	a	relação	existente	entre:

Os obstáculos para procurar e obter cuidados... ...e as respectivas 
capacidades que a população teria em superar esses obstáculos...

...e as respectivas capacidades que a população teria em superar 
esses obstáculos...

...chamado de resistência... ...chamado de poder de utilização .

Figura 3 - Capacidade de utilização dos recursos.

Fonte:  http://2.bp.blogspot.com/_eK9GDgwE2Ow/TGsfT4C5wdI/AAAAAAAAAPE/A5YigUFPiLY/S350/charge-saude-

oproximo+2.JPG

A disponibilidade de medicamentos é fundamental para garantir o acesso, 

mas, por vezes, não é a disponibilidade que o compromete. Ou seja, as 

características da oferta ou da utilização pela população não seriam 

determinantes da acessibilidade, mas, sim, a relação entre ambas.
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O	IOM	(Institute of Medicine),	organização	não	governamental	norte-
americana,	 na	 década	 de	 1990,	 definiu	 acesso	 aos	 cuidados	 de	
saúde	como	o	uso	de	serviços	de	saúde	em	tempo	adequado	para	
obter	o	melhor	resultado	possível.	Com	a	preocupação	voltada	aos	
desfechos	 de	 saúde,	 acesso	 vira	 sinônimo	 de	 uso	 dos	 serviços,	
considerando	um	“tempo	adequado”.

Ou	seja,	na	concepção	da	IOM	o	acesso	existe	apenas	quando	os	
recursos	disponíveis	são	efetivamente	usados	no	tempo	adequado	
e	 se	 produzem	 resultados	 que	 melhoram	 o	 estado	 de	 saúde	 de	
um	indivíduo	ou	população.	Esse	conceito	se	aproxima	ao	do	Uso	
Racional	 de	Medicamentos	 (URM),	 proposto	 em	1985,	 pela	OMS,	
não	é	mesmo?

O	conceito	da	 IOM	 refere	o	 emprego	de	 serviços/tecnologias	 cuja	
eficácia	é	reconhecida	e	que	levem	a	alterações	positivas	no	estado	
de	saúde.

li
M

it
aç

õe
s Muitos processos terapêuticos apresentam conhecimento limitado acerca de sua eficácia;

O desfecho não depende apenas do acesso a esse recurso qualificado, mas da adequação 
da utilização desse recurso.

Quadro 1 - Limitações de acesso.

Além	 disso,	 a	 condição	 de	 saúde	 é	 um	 estado	 complexo,	 e	 as	
mudanças	nesse	estado	não	são	resultados	exclusivos	da	ação	de	
um	recurso	terapêutico,	procedimento	ou	serviço	de	saúde.

De	forma	semelhante	ao	IOM,	o	acesso	efetivo	foi	definido	pela	OMS	
como	“a	proporção	da	população	que	necessita	de	um	determinado	
procedimento	 de	 saúde	 e	 que	 recebeu	 de	 forma	 efetiva	 este	
procedimento”	(TRAVASSOS	e	MARTINS,	2004).

A	 Professora	 Barbara	 Starfield,	 médica	 americana,	 renomada	
pesquisadora	de	serviços	de	saúde,	distingue	acesso	de	acessibilidade.

Percepção da acessibili-
dade pelas pessoas

Características da oferta

Acesso AcessibilidadeAcesso Acessibilidade

Quadro 2 - Distinção entre acesso e acessibilidade.

Fonte: TRAVASSOS e MARTINS, 2004.
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Muitos	autores	apontam	que	a	forma	pela	qual	as	pessoas	percebem	
a	 oferta	 de	 serviços	 afeta	 sua	 decisão	 em	 procurar	 pelo	 serviço.	
Lembre	o	conteúdo		do	vídeo	a	que	você	assistiu	sobre	os	itinerários	
terapêuticos	desta	lição.

Ronald	 Andersen,	 professor	 estadunidense,	 propôs,	 inicialmente,	
nos	anos	1960,	um	modelo	explicativo	do	uso	de	serviços	de	saúde,	
no	qual	o	indivíduo	é	tomado	como	unidade	de	análise	e	retratam-se	
múltiplas	influências	sobre	o	uso	de	serviços	e	o	estado	de	saúde.

Andersen	descreve	o	acesso	como	uma	medida	de	política	de	saúde	
relativamente	complexa,	a	partir	do	modelo de uso de serviços de 
saúde,	e	sustenta	que	o	acesso	poderia	ser	razoavelmente	definido	
em	termos	multidimensionais,	usando	conceitos	desse	modelo.

O	 acesso	 aos	 medicamentos	 apresenta	 intrincada	 relação	 com	
a	 utilização	 dos	 serviços	 de	 saúde.	 Portanto,	 na	 próxima	 lição,	
vamos	 	 explorar	 o	 modelo	 de	 Andersen	 para	 explicar	 o	 acesso	
aos	medicamentos	no	contexto	do	SUS.	Você	vai	perceber	que	os	
elementos	 descritos	 sobre	 os	 autores	 anteriores	 complementam	
essa	visão.

Lição 2 - O modelo de Andersen sobre a utilização de serviços 
de saúde e o acesso

Esta	 lição	 foi	 elaborada	 de	 forma	 a	 possibilitar	 que	 você	 conheça	
o	modelo	proposto	por	Andersen	sobre	a	utilização	de	serviços	de	
saúde	e	o	acesso	a	eles,	bem	como	para	se	discutir	o	modelo	em	
relação	ao	acesso	aos	medicamentos.

Analise	a	representação	gráfica	desenvolvida	por	Andersen.



Santos e Soares  Políticas de saúde e acesso a medicamentos16

Características
predisponentes

Fatores
capacitantes

Necessidade

Demográfica

Social

Crenças

Ambiental

Índices de
saúde da
população

Política de
saúde

Financiamento

Organização

Características
predisponentes

Fatores
capacitantes

Necessidade

Demográfica

Social

Crenças

PercebidaFinanciamento

Organização Avaliada

Características
predisponentes

Fatores
capacitantes

Necessidade

Demográfica

Social

Crenças

PercebidaFinanciamento

Organização Avaliada

Práticas
pessoais em

saúde

Processo de
cuidado

em saúde

Uso dos
serviços
de saúde

Estado
percebido
de saúde

Estado de
saúde

avaliado

Satisfação
do

consumidor

CARACTERÍSTICAS  CONTEXTUAIS CARACTERÍSTICAS  INDIVIDUAIS COMPORTAMENTO
EM SAÚDE

RESULTADOS

Quadro 3 - Modelo de utilização de serviços de saúde.

Fonte: Andersen e Davidson (2007).

Esse	modelo	é	descrito	em	três	dimensões:	características	contextuais,	
características	 individuais	 e	 comportamento	 em	 saúde,	 levando	 ao	
resultado.	Para	cada	dimensão	observada	no	modelo	de	Andersen,	
vamos	discutir	a	relação	com	o	uso	dos	serviços	de	saúde	e	propor	
sua	relação	com	o	acesso	aos	medicamentos.

Características contextuais

As	 características	 contextuais	 podem	 ser	
decompostas	em	características predisponentes,	
fatores capacitantes	 e	 necessidades	 que	
afetam	o	comportamento em saúde	e	o	estado 
geral,	 e	 são	 afetados	 por	 esses	 domínios.	 As	
características predisponentes	 podem	 ser	
demográficas,	que	incluem	a	composição	de	idade,	
gênero	 e	 estado	 civil	 de	 uma	 comunidade.	 Outra	
característica	 predisponente	 é	 a	 estrutura	 social,	
a	 qual	 corresponde	 ao	 status	 de	 uma	 pessoa	
na	 comunidade,	 sua	 habilidade	 para	 lidar	 com	
problemas	de	saúde	e	gerenciar	os	 recursos	para	
isso,	e	as	condições	sanitárias	do	ambiente	físico.	
As	 crenças	 referem-se	 aos	 valores	 comunitários	
ou	 organizacionais	 (das	 instituições),	 às	 normas	
culturais	 e	 às	 perspectivas	 políticas	 prevalecentes	
que	influenciam	as	formas	de	organizar,	financiar	e	
garantir	acesso	à	população.	

Características
predisponentes

Fatores
capacitantes

Necessidade

Demográfica

Social

Crenças

Ambiental

Índices de
saúde da
população

Politica de
saúde

Financiamento

Organização

CARACTERÍSTICAS  CONTEXTUAIS

Quadro 4 - Modelo de utilização de serviços de saúde –  

características contextuais.

Fonte: Andersen e Davidson (2007).
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Como	esses	fatores	podem	predispor	o	acesso	aos	medicamentos?

Veja	na	tabela	a	seguir,	retirada	do	trabalho	de	Fleith	e	colaboradores	
(2008),	 a	 relação	 entre	 o	 número	 de	 medicamentos	 prescritos	 e	
algumas	 características	 demográficas.	 Os	 dados	 mostram	 uma	
tendência	 de	 aumento	 no	 percentual	 de	medicamentos	 prescritos	
com	o	aumento	da	idade.

Tabela 1 - Medicamentos (%) prescritos na consulta.

HoMens 
(n=260)

MulHeres 
(n=506)

total 
(n=766)

idade (anos)

16 a 39
40 a 59
60 a 88

p

55,8
73,3
75,6

0,0013

63,1
82,7
86,5

<0,001

61,1
79,5
81,9

<0,001

Área de Moradia

Própria UBS
Outra UBS
Outra área

p

67,9
74,4
66,7

0,722

76,7
68,3
100,0
0,143

73,7
70,7
88,9

0,471

priMeira con-
sulta

Sim
Não

p

62,2
70,0

0,343

57,9
78,2
0,001

59,6
75,4

0,001

razão da 
consulta

Prevenção
Manutenção

Doença
p

34,8
73,2
79,4

<0,001

44,9
80,0
82,8

<0,001

41,1
77,5
81,8

<0,001

relato de 
doença crônica

Sim
Não

p

83,6
55,8

<0,001

90,6
63,2

<0,001

88,2
60,7

<0,001

autoavaliação 
do estado de 

saúde

Excelente
Bom

Regular
Ruim

p

20,0
70,2
69,4

100,0
0,006

38,9
77,0
80,0
57,1
0,001

32,1
74,7
76,7
70,0

<0,001

Fonte: Fleith et al. (2008).

Outro	exemplo	pode	ser	retirado	do	estudo	de	Lebrão	e	colaboradores	
(1991),	 o	 qual	 demonstrou	 que	 existem	diferenças	 importantes	 na	
incidência	 de	morbidades	 de	 acordo	 com	 o	 grau	 de	 escolaridade	
das	 pessoas.	 Outros	 fatores	 relevantes	 são	 nível	 de	 emprego,	
nível	 de	 violência,	 etnias.	 As	 diferenças	 encontradas	 influenciam	 a	
necessidade	por	medicamentos.

Entre	 os	 fatores capacitantes	 contextuais,	 o	 modelo	 salienta	 a	
influência	 das	 políticas	 de	 saúde,	 do	 financiamento	 das	 ações	 e	
serviços	e	sua	organização.

As	 políticas	 de	 saúde	 se	 localizam	 na	 interface	 entre	 governo,	
sociedade	e	mercado,	 tornam	pública	as	 intenções	de	atuação	do	
governo	 e	 orientam	 seu	 planejamento	 (ANDERSEN	 e	 DAVIDSON,	
2007;	FLEURY	e	OUVERNEY,	2008).
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As	 características	 de	 financiamento	 descrevem	 os	 recursos	
potencialmente	 disponíveis	 para	 pagar	 por	 serviços	 de	 saúde	 e	
referem-se	 às	 fontes	 para	 fomentar	 esses	 gastos	 (ANDERSEN	 e	
DAVIDSON,	2007;	UGA	e	PORTO,	2008).	

A	 organização	 no	 nível	 contextual	 envolve	 a	 quantidade	 e	 a	
distribuição	de	serviços	de	saúde	e	profissionais,	e	como	sua	oferta	
está	 estruturada.	 É	 evidente	 a	 relação	 desse	 componente	 com	 o	
financiamento.	Acompanhe	a	ilustração	a	seguir.

Figura 4 - Características contextuais da organização dos serviços de saúde.

Aspectos	da	organização	do	sistema,	a	necessidade	(relação	com	o	
ambiente	físico)	e	o	financiamento	(componente	econômico)	modulam	
o	 comportamento	 e	 o	 estado	 de	 saúde.	 Serviços	 e	 profissionais	
devem	estar	disponíveis	onde	as	pessoas	 vivem	e	 trabalham	para	
que	seja	possível	usá-los	(ANDERSEN,	1995).

• Serviços
• Pessoal

Saúde

US
O 

PO
TE

NC
IA

L 
DO

S
SE

RV
IÇ

OS
 D

E 
SA

ÚD
E

Estado

Privado

• Meios para obter
• Conhecimento de como obter

• Meios para obter
• Conhecimento de como obter

Disponibilizar Disponibilizar

Quadro 5 - Aspectos da organização do sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Andersen, 1995.
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Quais	 políticas	 de	 saúde	 podem	 ser	 identificadas	 como	 fatores	
capacitantes	 para	 o	 acesso	 aos	 medicamentos?	 Como	 o	
financiamento	 e	 a	 organização	 dos	 serviços	 têm	 influenciado	 o	
acesso	aos	medicamentos?

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) define, em seu 

artigo 2°, inciso 3°, como estratégico a “qualificação dos serviços de 

assistência farmacêutica existentes, em articulação com os gestores 

estaduais e municipais, nos diferentes níveis de atenção” (BRASIL, 2004).

Essa	 definição	 política	 orientou	 as	 diretrizes	 da	 assistência	
farmacêutica	no	Pacto	de	Gestão	de	2006,	o	qual	é	abordado,	de	
forma	 mais	 detalhada,	 no	 Módulo	 transversal	 1.	 Nesse	 ponto,	 é	
importante	salientar	que,	a	partir	do	Pacto	de	Gestão,	a	Assistência	
Farmacêutica	 passou	 a	 contar	 com	 financiamento	 próprio,	 o	 qual	
é	 organizado	 em	 três	 componentes:	 atenção	 básica,	 componente	
especializado	e	componente	estratégico.	

A	 definição	 política	 definiu	 a	 forma	 de	 financiamento	 que	 tem	
determinado	a	organização	dos	serviços,	influenciando	as	formas	de	
acesso	aos	medicamentos.

A	 influência	 política,	 como	 um	 fator	 capacitante	 envolvido	 na	
determinação	 do	 comportamento	 e	 dos	 resultados	 em	 saúde,	 é	
ilustrada	também	pela	obtenção	de	medicamentos	e	procedimentos	
no	SUS,	via	judicial.	

No	Módulo	 1	 é	 apresentada	 a	 evolução	 dos	 principais	 gastos	 do	
Ministério	da	Saúde	com	aquisição	de	medicamentos	no	período	de	
2003	a	2009	e	o	percentual	do	orçamento	do	Ministério	da	Saúde	
gasto	com	medicamentos	nesse	período.
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É a disponibilidade de recursos, que no caso do SUS é suportada por toda a 
sociedade por meio dos tributos, que permite ao governo sustentar os serviços.
A quantidade de recursos faz diferença para a qualidade.

Figura 5 - O financiamento e a organização do serviço.

O	 vídeo	 sobre	 os	 itinerários	 terapêuticos	 trouxe	 um	 exemplo	 da	
disponibilidade	de	um	serviço	 e	 a	 falta	de	meios	ou	 conhecimento	
para	obtê-lo.	Relembre	a	situação	da	falta	de	um	laudo	médico	que	
inviabilizou	 a	 dispensação	 dos	 medicamentos.	 Mesmo	 com	 um	
serviço	de	farmácia	bem	estruturado	e	medicamentos	disponíveis,	o	
usuário	não	dispunha	de	todos	os	meios	para	obter	os	medicamentos	
de	que	precisava.	Pense	sobre	quais	 são	as	consequências	dessa	
condição.

Cabe nos perguntar:

•	 Todo	esse	investimento	está	sendo	bem	aplicado?

•	 Os	desfechos	pretendidos	estão	sendo	alcançados?
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Desfechos, ou resultados pretendidos? Isso lembra alguma coisa a você?

A resposta a essas duas questões significa avaliar o resultado que se 

pretende alcançar – ou seja, avaliar a própria gestão! 

E os resultados não acontecem sem custos operacionais e técnicos 

e, na maioria das vezes, sem custos financeiros. Quando conduzimos 

um serviço farmacêutico é muito importante estarmos sempre atentos 

para a necessidade de fazer estas perguntas, e poder ter respostas. 

São elas que devem balizar nossa prática. Nessa perspectiva, do ponto 

de vista da gestão, não é possível conceber um farmacêutico alheio a 

essas questões. Pois, andar sem saber se estamos indo na direção que 

desejamos é andar a deriva... é desconectar-se do sentido final de nossa 

prática profissional. Não é possível conduzir a assistência farmacêutica 

desconhecendo o quanto de recursos financeiros os serviços dispõem; 

o quanto já se gastou; em quê; se está sendo aplicado nas ações 

programadas – e quais resultados concretos estão produzindo.

Bloco de notas:

Você saberia dizer quanto seu município gastou no ano 2010 

para financiar a assistência farmacêutica? Você saberia dizer, de 

forma fundamentada, se os recursos financeiros para a assistência 

farmacêutica de seu município são insatisfatórios e por quê? Você 

alguma vez já buscou essas informações? Se buscou, você encontrou 

dificuldades para obter essas informações?

Acesse agora o seu Bloco de notas e registre as respostas a essas 

questões. Elas serão fundamentais no processo de construção da sua 

formação enquanto gestor, e das propostas de intervenção que você 

deverá desenvolver no seu âmbito de trabalho.

As	 necessidades	 contextuais	 envolvem,	 ainda,	 as	 características	
ambientais	e	sua	relação	com	os	índices	de	saúde	da	população.	As	
características	de	necessidade	ambiental	relacionam-se	ao	ambiente	
físico,	 incluindo	condições	de	moradia,	qualidade	da	água	e	do	ar.	
Estas	característica	influenciam	a	morbidade	e,	consequentemente,	
a	necessidade	por	medicamentos.
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O	 estudo	 de	 Béria	 e	 colaboradores	 (1993)	 ilustra	 a	 influência	 de	
diversas	características	contextuais	no	consumo	de	medicamentos	
e	 discute	 consequencias	 importantes	 sobre	 o	 consumo	 de	
medicamentos	em	crianças.

Varíaveis	 como	 aquelas	 apresentadas	 no	 gráfico	 abaixo	 exibem	
influência	sobre	o	estado	de	saúde	das	pessoas	e	a	utilização	que	
fazem	de	serviços	de	saúde,	além	de,	eventualmente,	demandar	o	
emprego	de	medicamentos.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Acidentes

de trabalho

Queda acidental

Outros acidentes

Homicídio

Suicídio

Lesão ig.
Acid/inten.

Submersão/
sufocação

LESÃO IG. 
 ACID/INTEN.

SUICÍDIO HOMICÍDIO
OUTROS 

ACIDENTES

SUBMERSÃO/
SUFOCAÇÃO

QUEDA 
ACIDENTAL

ACIDENTES 
 DE TRABALHO

1991 10,3 5,1 30,1 12,5 8,0 4,6 27,9
2000 10,1 5,7 38,3 9,4 6,7 3,6 25,0

Gráfico 1 - Mortalidade proporcional por causas externas segundo subgrupos específicos.

Fonte: SIM/Datasus. (BRASIL, 2005)

Características individuais

Enquanto	 as	 características	 contextuais	 referem-se	 ao	 perfil	 da	
comunidade,	 nas	 características	 individuais	 importam	 os	 atributos	
particulares	 que	 levam	 um	 indivíduo	 a	 usar	 serviços	 de	 saúde	
(ANDERSEN,	 1995;	 ANDERSEN	 e	 DAVIDSON,	 2007).	 Entre	 as	
características predisponentes,	fatores	demográficos	como	idade	
e	 gênero	 representam	 imperativos	 biológicos	 com	 implicações	
sociais	e	relacionam-se	à	probabilidade	de	as	pessoas	necessitarem	
de	serviços	de	saúde.	O	papel	do	indivíduo	na	comunidade	em	que	
vive	também	afeta	sua	capacidade	de	obter	cuidado.

O	 imperativo	 biológico	 conta	 muito	 na	 busca	 e	 no	 consumo	 de	
serviços	 de	 saúde,	 e	 é	 melhor	 representado	 pela	 necessidade	
avaliada	 (julgamento	 profissional	 sobre	 o	 estado	 de	 saúde	 das	
pessoas	e	 sobre	a	necessidade	de	prover	cuidados)	 (ANDERSEN,	
1995;	ANDERSEN	e	DAVIDSON,	2007).	
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As	crenças	são	identificadas	como	atitudes,	valores	
e	conhecimentos	que	as	pessoas	têm	sobre	saúde	
e	serviços	de	cuidados	que	podem	influenciar	sua	
percepção	de	necessidade	e	o	uso	dos	 serviços	
(ANDERSEN,	1995).	O	efeito	das	crenças	sobre	o	
uso	dos	serviços	é	mais	fácil	de	observar	quando	
as	 relacionamos	 a	 alguma	morbidade	 específica,	
medimos	 as	 necessidades	 associadas	 e	 os	
serviços	de	cuidados	relacionados	a	essa	doença.	

Dentre	 as	 características	 individuais,	 a	
necessidade em saúde	 apresenta	 relevância	
ímpar.	 A	 necessidade	 percebida	 é	 um	 fenômeno	
social	e	implica	a	significação	da	doença	(biológica)	
no	contexto.	Estrutura	social	e	crenças	ajudam	a	
explicar	como	percebemos	uma	necessidade	em	
saúde	(ANDERSEN,	1995).

A	 capacidade	 de	 pagamento	 e	 a	 cobertura	
garantida	 de	 cuidados	 em	 saúde	 constituem	 os	
fatores capacitantes	 individuais.	 Embora	 o	 Estado	 brasileiro	 seja	
responsável	por	garantir	o	direito	constitucional	à	saúde,	na	prática,	
muitas	pessoas	precisam	custear	consultas	médicas	e	a	aquisição	
de	medicamentos.

No caso da organização da assistência farmacêutica, deve-se 
considerar:

•	 manejo	integrado	dos	tratamentos	com	medicamentos;	

•	 centralidade	do	usuário	na	definição	dos	fluxos	assistenciais;	

•	 mobilidade	 nos	 níveis	 de	 complexidade	 (obter	 serviços	
secundários	ou	terciários);	

•	 uso	racional	dos	medicamentos.

A	tabela	a	seguir	exemplifica	mudanças	em	critérios	diagnósticos,	que	
alteram	a	avaliação	da	necessidade	por	cuidado,	pela	evolução	dos	
meios	 diagnósticos,	 atualização	 do	 conhecimento	 epidemiológico,	
alterações	 em	 consensos	 profissionais,	 ou	 fatores	 como	 crenças,	
interesses	políticos	e	econômicos.

Perceba,	 no	 trecho	 marcado	 da	 tabela	 produzida	 por	 Botas	 e	
colaboradores	(2003),	que	a	OMS	considerava	um	determinado	nível	
de	 “glicemia	 de	 jejum”	 como	 normal	 em	 1985,	 e	 que	 em	 1999	 o	
mesmo	nível	já	era	classificado	como	diabetes.

Características
predisponentes

Fatores
capacitantes

Necessidade

Demográfica

Social

Crenças

PercebidaFinanciamento

Organização Avaliada

Características
predisponentes

Fatores
capacitantes

Necessidade

Demográfica

Social

Crenças

PercebidaFinanciamento

Organização Avaliada

CARACTERÍSTICAS  INDIVIDUAIS

Quadro 6 - Modelo de utilização de serviços de saúde - características 

individuais.

Fonte: Andersen e Davidson (2007).
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Tabela 2 - Número de pessoas e percentuais (%) do total por glicemia de jejum e glicose de 2h nos grupos 

diagnósticos da ADA-1997 e WHO-1985 e 1999 em 987 adultos em Asturias (Espanha).

2-h glucose (mmol/l)
fasting glucose

(mmol/l)
< 7.8 7.8 - 11.0 ≥ 11.1 total

< 6.1
n (%) 72.5 (73.5) 98 (10) 22 (2.2) 84.5 (85.6)

WHO - 1985 Normal IGT Diabetes ADA = normal
WHO - 1999 Normal IGT Diabetes

6.1 - 6.9
n (%) 44 (4.4) 38 (3.8) 20 (2) 102 (10.3)

WHO - 1985 Normal IGT Diabetes ADA = IFG
WHO - 1999 IFG IFG + IGT Diabetes

7.0 - 7.7
n (%) 5 (0.5) 11 (1.1) 15 (1.5)      31           

WHO - 1985 Normal IGT Diabetes
WHO - 1999 Diabetes Diabetes Diabetes      40 (4)

≥ 7.8      ADA = Diabetes
n (%) 0 0 9 (0.9)          9

WHO - 1985 Diabetes Diabetes Diabetes
WHO - 1999 Diabetes Diabetes Diabetes

The data are in n (%). WHO - 1985, Diagnostic criteria of the WHO (1985); WHO - 1999, diagnostic criteria 
of the WHO (1999); ADA - 1997, criteria of the ADA (1997) based exclusively on fasting plasma glucose. 
Bold text: persons with different diagnoses according to whether the criteria of the WHO - 1985 or WHO 
- 1999 are used.

Fonte: Botas et al. (2003).

A	necessidade	avaliada	nos	ajuda	a	entender	o	 tipo	de	serviço	ou	
tratamento	provido	aos	usuários.	Longe	de	ser	estritamente	técnica,	
a	 provisão	 de	 cuidados	 de	 saúde	 apresenta	 um	 componente	
sociocultural,	destacando-se	a	dimensão	política.

O comportamento em saúde

As	características	da	população	 influenciam	o	 comportamento	 em	
saúde.	O	uso	dos	serviços	é	fruto	da	combinação	de	fatores	sociais	
e	individuais	(ANDERSEN	e	NEWMAN,	2005).

As	 respostas	 individuais	 (biologia	 humana	 e	 comportamento)	
interagem	com	a	doença,	influenciadas	pelo	patrimônio	genético	do	
indivíduo,	 o	 ambiente	 físico	 e	o	 ambiente	 social	 (LALONDE,	1974;	
EVANS	e	STODDART,	1990).

Outras	 faces	 das	 práticas	 pessoais	 em	 saúde,	 o	 autocuidado	
(automedicação	 no	 caso	 da	 assistência	 farmacêutica)	 e	 a	 adesão	

Práticas
pessoais em

saúde

Processo de
cuidado

em saúde

Uso dos
serviços
de saúde

COMPORTAMENTO
EM SAÚDE

Quadro 7 - Modelo de utilização de serviços 

de saúde – comportamento em saúde.

Fonte: Andersen e Davidson (2007).

 }
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ao	 tratamento	 são	 influenciados	 pelas	 crenças	 do	 usuário	
(representações	 pessoais	 da	 doença)	 e	 interagem	 com	 o	 sistema	
formal	de	cuidado,	apresentando	certa	complexidade.

Analise	a	 tabela	e	 reflita	 sobre	os	 fatores	que	 levam	as	pessoas	a	
escolherem	um	tipo	de	serviço	de	saúde.

Tabela 3 - Distribuição das pessoas segundo motivo da procura e tipo de serviço de saúde procurado, segundo 

sexo e região urbana e rural. 

Motivo da procura*
total**

serviço procurado

total**
HoMens 

(%)
MulHeres 

(%)
HoMens 

(%)
MulHeres 

(%)
Exames de rotina 
ou prevenção

28,4 40,3 Posto ou Centro 30,2 32,6

Doença 36,3 33,4
Consultório 
particular

28,6 29,3

Problema 
odontológico

12,4 10,5 Hospital 20,0 19,5

Tratamento ou 
reabilitação

11,3 10,4 Ambulatório clínica 8,8 10,0

Acidente ou lesão 7,1 2,7 PS/emergência 6,1 4,2
Vacinação 3,7 2,3 Farmácia 2,2 1,4

Atestado de saúde 0,7 0,3
Amb. emp./
sindicato

2,4 1,2

Outro motivo 0,1 0,0 Laboratório 0,6 0,8
Outro 1,0 1,0

Total Total
n 17.4046 26.328* n 17.049 27.745
% 100,0 100,0 % 100,0 100,0
* Excluindo motivos de procura de serviço de saúde relacionados a parto e pré-natal (4,9% 
das mulheres na região urbana e 5,6% na região rural)
** p<0,01

Fonte: Adaptado de Brasil,1998

Resultados em saúde

Um	dos	resultados	ou	desfechos	em	saúde	é	o	estado de saúde 
percebido	 do	 usuário,	 influenciado	 por	 muitos	 dos	 fatores	 que	
discutimos	anteriormente.	Já	o	estado de saúde avaliado	decorre	
do	 julgamento	de	um	profissional	de	 saúde.	Um	 terceiro	desfecho	
considerado	é	a	satisfação	do	usuário.

Analise	o	gráfico	seguinte,	em	que	se	demonstra,	na	avaliação	da	
qualidade	 dos	 serviços	 pelos	 usuários	 do	 SUS,	 a	 distribuição	 de	
medicamentos	em	segundo	lugar	na	satisfação do usuário.

Estado
percebido
de saúde

Estado de
saúde

avaliado

Satisfação
do

consumidor

RESULTADOS

Quadro 8 - Modelo de utilização de  

serviços de saúde – resultados.

Fonte: Andersen e Davidson (2007).
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Gráfico 2 - Proporção (%) das opiniões dos entrevistados a respeito da qualidade dos serviços públicos de saúde 

prestados pelo SUS, segundo utilização e tipo de serviço pesquisado.

Fonte: BRASIL,2010

Então, como delimitar o conceito de acesso?

O	modelo	de	uso	dos	serviços	de	saúde	nos	ajuda	a	compreender,	
delimitar	 e	 diferenciar	 as	 dimensões	 que	 importam	 ao	 acesso.	 Os	
componentes	do	acesso	podem	ser	sumarizados,	como	no	esquema	
a	seguir,	a	partir	do	que	estudamos	sobre	o	uso	dos	serviços	de	saúde.

Acesso potencial

• Pacientes ↑ renda

• Pacientes ↑ informação

• Políticas de saúde

Acesso realizado

• Uso real do serviço

• Aumento na taxa de 
uso dos serviços

Acesso efetivo

• Melhor estado de saúde

• ↑ satisfação

Acesso eficiente

• ↑ resultados obtidos

• ↓ recursos empregados

Acesso equitativo

• ↓ desigualdade social

• Equidade na distribuição 
dos serviços

Quadro 9 - Componentes de acesso.

O	acesso	pode	ser	definido	como	o	nível	de	“ajuste”	entre	o	usuário	
(suas	características,	incluindo	necessidades	e	comportamentos	em	
saúde)	e	o	sistema	de	saúde	(PENCHANSKY	e	THOMAS,	1981).
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A	partir	das	definições	apresentadas	na	 lição	1	e	da	discussão	do	
modelo	 de	 Andersen	 sobre	 acesso	 a	 serviços	 de	 saúde,	 como	
poderíamos	definir	acesso	a	medicamentos?

Bermudez	et al.	(1999,	p.13)	apud	Oliveira	et al.	(2002,	p.1432)	definem	
acesso	 a	medicamentos	 como	 a	 “relação	 entre	 a	 necessidade	 de	
medicamentos	e	a	oferta	dos	mesmos,	na	qual	essa	necessidade	é	
satisfeita	no	momento	e	no	lugar	requerido	pelo	usuário	(consumidor),	
com	a	garantia	de	qualidade	e	a	 informação	suficiente	para	o	uso	
adequado”.

Finalizamos	sem	fechar	posição	sobre	a	melhor	definição	de	acesso.	
Mais	 do	 que	 definir	 acesso,	 buscamos	 nesta	 lição	 identificar	 os	
elementos	 que	 caracterizam	 o	 acesso	 e	 compreender	 como	 eles	
afetam	a	vida	das	pessoas	e	o	funcionamento	do	SUS.

Lição 3 - Políticas públicas voltadas para o acesso aos medica-
mentos

O	 objetivo	 desta	 lição	 é	 lhe	 fornecer	 subsídios	 para	 que	 você	
possa	reconhecer	as	políticas	públicas	relacionadas	ao	acesso	aos	
medicamentos	e	sua	relação	com	diferentes	modelos	conceituais	de	
saúde	e	de	proteção	social.

Para	isso,	vamos	discutir	as	formas	pelas	quais	o	Estado	pode	agir,	via	
políticas	públicas,	para	facilitar	ou	garantir	o	acesso	da	população	aos	
medicamentos.	Iniciaremos	discutindo	como	o	“jeito	de	conceber”	a	
saúde	interfere	na	definição	e	implementação	das	políticas	públicas/
sociais.	 Neste	 momento,	 procuraremos	 interligar	 os	 conteúdos	 e	
conceitos	abordados	anteriormente,	relacionando-os	entre	si.

Finalmente,	 vamos	 nos	 deter	 na	 questão	 das	 políticas	 públicas/
sociais	para	o	acesso	aos	medicamentos	em	geral.

Políticas públicas, necessidades e demandas

A	segunda	lição	da	unidade	2	deste	Módulo	aborda	os	modelos	de	
proteção	social,	as	políticas públicas3	como	respostas	 técnicas	e	
políticas	do	Estado	frente	a	problemas	da	sociedade.	A	questão	que	
permanece	é	sob	qual	perspectiva	um	“problema	da	sociedade”	é	
reconhecido	como	tal.	O	que	é	problema	para	um	grupo	social,	pode	
não	ser	assim	considerado	por	outro	grupo,	ou	pelo	Estado.	Então,	
vamos	recolocar	a	questão	em	termos	de	necessidade	e	demanda.	
Acompanhe	o	seguinte	diálogo.

Esse é um dos conceitos 
de políticas públicas. Celina 
Souza (2006, p.24), em 
uma revisão da literatura, 
descreve que “Não existe 
uma única, nem melhor, 
definição sobre o que seja 
política pública. Segunda 
a autora, Mead (1995) a 
define como um campo 
dentro do estudo da política 
que analisa o governo à 
luz de grandes questões 
públicas e Lynn (1980), 
como um conjunto de 
ações do governo que irão 
produzir efeitos específicos. 
Ainda para Souza, Peters 
(1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a soma 
das atividades dos governos, 
que agem diretamente 
ou através de delegação, 
e que influenciam a vida 
dos cidadãos e Dye (1984) 
sintetiza a definição de 
política pública como “o que 
o governo escolhe fazer ou 
não fazer”. Para Souza, a 
definição mais conhecida 
continua sendo a de Laswell, 
ou seja, decisões e análises 
sobre política pública 
implicam responder às 
seguintes questões: quem 
ganha o quê, por quê e que 
diferença faz (SOUZA, 2006).

3
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Necessidade: do quê e de quem? 

Personagem A:	 A	 julgar	 pelas	 notícias	 veiculadas	 nos	 meios	 de	
comunicação,	 você	 não	 tem	 a	 impressão	 de	 que	 os	 “problemas	
da	saúde”	estão	continuamente	aumentando,	por	mais	que	o	SUS	
também	esteja	crescendo?

Personagem B:	Bem,	quando	tudo	funciona	direito	não	se	noticia.	
Mas	 basta	 faltar	 um	 medicamento,	 atrasar	 um	 procedimento	 ou	
haver	qualquer	 imprevisto	e	 isso,	sim,	pode	virar	manchete.	Assim,	
ficamos	com	a	impressão	de	que	há	sempre	mais	problemas	do	que	
ações	positivas.	Vemos	isso	todo	dia	em	relação	aos	medicamentos.

A: Isso	é	verdade,	mas	há	também	outra	razão:	vivemos	e	atuamos	
em	uma	sociedade	que	busca	soluções	“fáceis”	e	rápidas	para	tudo,	
não	suporta	frustrações	e	é	constantemente	estimulada	ao	consumo.

B:	Não	entendi	o	que	uma	coisa	tem	a	ver	com	a	outra.

A:	 Vou	 dar	 exemplos.	 Se	 você	 tem	 desconforto	 gástrico	 porque	
come	 inadequadamente,	 o	 que	 é	 mais	 fácil	 e	 rápido:	 tomar	 um	
“digestivo”	 ou	modificar	 sua	 forma	 de	 comer?	 E	 se	 sua	 forma	 de	
comer	for	consequência	de	sua	condição	socioeconômica	(falta	de	
tempo,	conhecimento	ou	dinheiro	para	refeições	saudáveis),	o	que	é	
mais	fácil	e	rápido:	tomar	um	“digestivo”	ou	modificar	sua	condição	
socioeconômica?	

B:	Humm...

A:	 Se	 você	 está	 triste	 e	 pouco	 produtivo	 por	 estar	 atravessando	
uma	fase	de	perda	ou	dificuldade	inerente	à	vida,	o	que	é	mais	fácil	
e	 rápido:	 tomar	 um	 “anti-depressivo”	 ou	 ter	 paciência	 (você,	 seus	
familiares,	seu	chefe...),	“vivienciar	o	 luto”	e,	se	 for	o	caso,	receber	
apoio	psicológico?

B:	Humm...

A:	Quanto	de	nosso	comportamento	individual	nada	mais	é	do	que	o	
reflexo	de	uma	cultura	construída	para	o	consumo,	com	propagandas	
do	 tipo:	 beba	o	 refrigerante	 “x”	 e	pareça	 “descolado”;	 consuma	o	
achocolatoado	“y”	e	se	sinta	um	super-herói;	faça	a	cirurgia	“z”	e	vire	
uma	“Gisele	Bündchen”;	tome	o	medicamento	“w”	e	tenha	o	sucesso	
do	jogador	“fulano”?
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B: Entendi...	Mas,	voltando	às	notícias	sobre	os	“problemas	da	saúde”...

A:	 É	 que,	 sob	 a	 “bandeira	 da	 saúde”,	 tanto	 podem	 ser	 incluídas	
as	 necessidades,	 quanto	 as	 demandas.	 É	 comum	 fazermos	 essa	
confusão.	 A	mídia	 faz,	 a	 população	 faz,	 nós	mesmos	 fazemos	 e,	
principalmente,	 quem	 tem	 a	 lucrar	 com	 isso	 faz,	 embora,	 nesse	
caso,	seja	uma	“confusão	intencional”.	Uma	sociedade	movida	pelo	
consumismo	está	sempre	“inventando”	novas	demandas,	que	nem	
sempre	 correspondem	 a	 necessidades.	 Políticas	 que	 contemplam	
demandas	 que	 não	 correspondem	 a	 necessidades	 beneficiam	
setores	privados	do	mercado	e	não,	necessariamente,	à	população.	

B:	Necessidades	e	demandas?	Não	dá	tudo	na	mesma?

A:	De	jeito	algum!	Para	entender	melhor	isso,	eu	sugiro	a	leitura	do	
texto:	“O	estudo	da	demanda	e	das	necessidades	e	sua	importância	
para	 o	 planejamento	 de	 saúde”	 de	 Oswaldo	 de	 Campos,	 ou,	
minimamente,	acompanhe	um	resumo	desse	 texto,	no	esquema	a	
seguir.	

Partindo do conceito de:

• saúde como o estado de melhor adaptação do indivíduo ao ambiente em que vive 

Campos (1969) define:

• "necessidade em saúde" como tudo o que contribui para tal adaptação (...)
   [sendo essencial] tanto para a sobrevivência da espécie, quanto para o perfeito funcionamento da 

sociedade

e pondera:

• "demanda" é um conceito histórico particular a um determinado tipo de economia e ligado a poder 
aquisitivo individual (...)

   [sendo] afetada por inúmeros fatores, entre os quais o desejo de lucro, por parte do empresário privado; 
a percepção deficiente, por parte do usuário; e as decisões nem sempre racionais, por parte dos 
demais ofertantes de serviços de saúde.

DISTINÇÃO ENTRE NECESSIDADE E DEMANDAS EM SAÚDE

Quadro 10 - Distinção feita por Campos (1969) entre necessidade e demanda em saúde.

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do texto de Campos (1969).

Necessidades em saúde e políticas públicas4

Para	 que	 o	 Estado	 crie	 uma	 política	 pública/social	 (intervenção	
planejada)	destinada	a	eliminar	ou	minimizar	uma	necessidade	social,	
é	preciso,	em	primeiro	lugar,	que	ele a reconheça e a inclua entre 
suas prioridades.

Lembre que ao se discutir 
políticas públicas é 
necessário pensar o Estado 
numa perspectiva ampliada, 
ou seja, o Estado como 
“condensação de forças”. 
Nesse sentido, inclui a 
sociedade, os diferentes 
atores sociais e os conflitos 
de interesse. Por isso, 
política pública significa 
“embate em torno de ideias” 
e é também o Estado em 
ação, o que significa dizer 
que, ao se traduzir em um 
documento técnico, está ali 
representado o resultado 
desse embate, dessas forças 
sociais.

4
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Uma	 vez	 reconhecida	 pelo	 Estado,	 a	 resposta	 que	 este	 dará	 à	
necessidade	 em	questão,	 via	 políticas	públicas/sociais,	 dependerá	
do	 entendimento	 preponderante	 sobre	 a	 mesma	 (dos “óculos” 
empregados para vê-la).

Assim,	 se	 a	 necessidade	 diz	 respeito	 à	 saúde,	 pode-se	 tentar	
compreendê-la	 pelo	 “jeito de pensar” biomédico	 ou,	 em	 outro	
extremo,	pelo	“jeito	de	pensar”	que	considera	a	determinação	social	
da	doença.

O	modelo	biomédico	focaliza	os	aspectos	biológicos	da	doença.	Por	
isso,	as	 respostas	que	oferece	 tendem	a	ser	pontuais	e	de	caráter	
curativo.	 As	 necessidades	 sociais	 compreendidas	 desse	 “jeito”	
podem	ser	satisfeitas	pelo	Estado	com	programas	também	pontuais	
e	voltados	apenas	ao	aspecto	curativo.	Por	conta	disso,	costumam	
ser	 fragmentadas.	Por	 sua	 vez,	programas	pontuais	e	para	grupos	
populacionais	restritos	podem	ser	mantidos	por	modelos	de	proteção	
dos	 tipos	 “assistência”	 e	 “seguro”,	 cuja	 manutenção	 é	 sempre	
justificada	por	critérios	econômicos:	 se	não	há	 recursos	 suficientes	
para	 todos,	então	a	ação	se	 restringe	aos	grupos	mais	vulneráveis	
(assistência	social)	ou	beneficiam-se	somente	aqueles	que	contribuem	
para	os	serviços	(seguro	social).	Um	modelo	de	proteção	como	o	da	
seguridade	social,	sendo	universal,	exigirá,	em	relação	aos	serviços	e	
produtos	de	saúde,	disponibilidade	para	toda	a	população,	solução	
tida,	com	frequência,	como	cara	demais	para	o	Estado	suportar.

Por	 outro	 lado,	 a	 mesma	 necessidade,	 quando	 compreendida	
pelo	 modelo de determinação social da doença,	 exigirá	 mais	
do	que	 respostas	pontuais	e	curativas,	embora	 também	as	 inclua.	
Por	 exemplo:	 uma	 criança	 com	 verminose	 e	 vivendo	 em	 uma	
região	 sem	 saneamento	 precisa,	 sim,	 de	 um	 vermífugo,	 em	 um	
primeiro	 momento.	 Mas,	 se	 somente	 isso	 for	 atendido,	 é	 certo	
que	 o	 sucesso	 será	 apenas	 parcial,	 já	 que	 o	 risco	 de	 ela	 voltar	 a	
se	 contaminar	 e	 necessitar	 novamente	 de	 medicação,	 reiniciando	
um	ciclo	pernicioso,	perdurará.	Por	 isso,	dentro	desse	modelo,	as	
soluções	para	os	problemas	de	saúde	podem	exigir	o	envolvimento	
de	outros	setores,	como	os	serviços	de	saneamento,	planejamento	
urbanístico,	segurança	pública,	educação	etc.,	 implicando	em	uma	
abordagem	integral.	Dessa	forma,	exige	um	sistema	de	serviços	de	
saúde	amplos,	complexos	e	de	caráter	universal.



Unidade 4 - O acesso aos medicamentos no sistema público brasileiro e a 
construção da assistência farmacêutica

31

Figura 6 - Caminhos determinados por diferentes concepções de saúde.

Necessidades em relação aos medicamentos e políticas públicas

Modelos de atenção à saúde e políticas públicas/sociais para o 
acesso aos medicamentos

E com relação às políticas públicas para o acesso aos medicamentos? 

O que é necessidade e o que é demanda? Podemos pensar que também 

haverá diferenças se usarmos os “óculos” de modelos baseados em 

concepções de saúde mais ou menos complexas?

Reflexão

A	demanda	por	medicamentos	pode	ser	muito	inflada	em	função	da	
simbologia	associada	a	esses	produtos	e	da	pressão mercadológica 
da indústria farmacêutica.	 Além	 disso,	 o	 modelo	 de	 atenção	 à	
saúde	também	poderá	contribuir.	Por	exemplo,	o	modelo	biomédico,	
ao	sobrevalorizar	as	ações	curativas	frente	às	demais,	se	apoia	muito	
fortemente	na	medicalização5	e	medicamentalização6	da	saúde	e	
da	própria	vida.

Forma de olhar para 
os problemas da vida 
somente sob os parâmetros 
biomédicos. Exemplo: 
olhar para um usuário com 
manchas roxas e só ver (e 
tratar) hematomas, sem 
considerar a possibilidade  
de que o mesmo esteja 
sendo vítima de violência 
doméstica.

5

Tentar resolver os problemas 
ou dificuldades inerentes à 
vida prioritariamente com 
o uso de medicamentos. 
Exemplo: o uso abusivo 
de ritalina para “acalmar” 
crianças.

6
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Essa	 forma	de	 “resolver”	 os	 problemas	 implica	 em	um	elevado e 
sempre crescente consumo de medicamentos.	Por	sua	vez,	as	
políticas	 públicas	 terão	 de,	 constantemente,	 responder	 a	 novas	
e	 crescentes	 demandas	 por	 medicamentos,	 impactando	 sobre	
os	 mecanismos	 de	 financiamento	 do	 sistema	 de	 proteção	 social.	
Funciona	como	uma	bola	de	neve	que	vai	aumentando	de	tamanho	
na	 medida	 em	 que	 percorre	 o	 seu	 caminho.	 Esse	 modelo,	 além	
disso,	vai	se	adequando	às	pressões	mercadológicas	das	empresas	
farmacêuticas,	pela	ampliação	constante	de	seu	mercado	consumidor.	
Lembre-se	de	que	demanda	não	é	sinônimo	de	necessidade.

Reflexão

Então, cabe perguntar, quem é o maior beneficiado com um modelo 

desse tipo? A sociedade ou o mercado?

Considerando	 a	 saúde	 sob	 um	 olhar	 de	 maior	 complexidade,	
precisamos	 sempre	 avaliar	 criticamente	 em	 qual	 medida	 o	
medicamento	 participará	 como	 resposta	 adequada	 a	 uma	
necessidade,	evitando	que	seu	uso	apenas	“mascare”	uma	situação	
social	precária,	a	qual	exigirá	outras	medidas	para	a	sua	solução.

As	políticas	sociais,	ao	estimularem	um	ou	outro	modelo	de	atenção,	
estarão	automaticamente	assumindo	um	dos	posicionamentos	frente	
às	demandas	ou	necessidades	em	relação	aos	medicamentos.

Necessidades e questões a serem respondidas pelas políticas pú-
blicas/sociais para o acesso aos medicamentos

As	políticas	públicas/sociais	voltadas	para	o	acesso	aos	medicamentos	
devem	 dar	 conta	 de	 um	 intrincado	 “quebra-cabeça”	 que	 conjuga	
“peças”	de,	pelo	menos,	três	ordens:	do	medicamento	propriamente	
dito,	dos	serviços	e	do	financiamento.

Em	 relação	 ao	 medicamento,	 as	 políticas	 devem	 garantir	 a	
disponibilidade,	 no	 território	 nacional,	 daqueles	 que	 atendam	 às	
necessidades	de	uma	população,	nas	quantidades	e	com	a	qualidade	
adequadas.	Veja	no	esquema	a	seguir,	as	questões	que	devem	ser	
respondidas	pelas	políticas	públicas/sociais:
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Necessidade

Disponibilidade, no território, dos 
medicamentos necessários, nas 
quantidades e com a qualidade desejada

Questões

• Quem define quais medicamentos são 
os necessários? E com quais critérios?

• Quem os produz?
• Quem define os padrões de qualidade 

dos medicamentos?
• Quem fiscaliza a qualidade dos 

medicamentos?

Quadro 11 - Questões referentes ao medicamento que devem ser respondidas pelas políticas públicas/sociais 

voltadas ao acesso.

Em	 relação	 aos	 serviços,	 as	 políticas	 devem	 garantir	 que	 o	
medicamento	chegue	ao	usuário	em	condições	de	uso	e	que	esse	
uso	 seja	 orientado	 e	 racional.	 Para	 tanto,	 os	 serviços	 serão	 de	
naturezas	distintas:

•	 o	primeiro	deles	envolve	“atividades-meio”,	caracterizadas	como	
a	etapa	logística;	

•	 o	 segundo,	 composto	 de	 “atividades-fim”,	 destina-se	 ao	
cuidado	do	usuário	e	está	voltado	para	o	uso	mais	adequado	de	
medicamentos.

Veja	no	esquema	a	seguir,	as	questões	que	devem	ser	respondidas	
pelas	políticas	públicas/sociais	voltadas	para	o	medicamento:

Necessidade

Disponibilidade, no território, dos 
serviços necessários para que:

• haja medicamentos em quantidades 
suficientes para atender às demandas 
populacionais;

• a qualidade dos medicamentos seja 
mantida até o seu uso;

• o uso dos medicamentos ocorra com a 
orientação e a supervisão adequadas.

Questões

• Quem realiza, e sob quais normas, as 
tarefas logísticas de transporte e 
armazenamento?

• Quem dispensa? Onde? Quem orienta 
e supervisiona o uso?

• Como esses se articulam com os demais 
serviços de saúde?

Quadro 12 - Questões referentes aos serviços, e que devem ser respondidas pelas políticas públicas/sociais 

voltadas ao acesso.

O	 financiamento	 precisa	 ser	 ordenado	 tanto	 para	 o	 custeio	 do	
produto	 (medicamento),	 quanto	 das	 ações	 (serviços).	 Veja,	 no	
esquema	 a	 seguir,	 as	 questões	 que	devem	 ser	 respondidas	 pelas	
políticas	públicas/sociais	voltadas	para	o	medicamento.
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Necessidade

Tanto os produtos quanto os serviços têm 
custos �nanceiros que devem ser pagos 
por alguém. 

Questões

•  Quem paga pelos produtos e serviços?
•  Como e quando se dá o pagamento?

Quadro 13 - Questões referentes ao financiamento, que devem ser respondidas pelas políticas públicas/sociais 

voltadas ao acesso.

Respostas do Estado

O	Estado	pode	responder	às	questões	antes	colocadas,	via	políticas	
públicas/sociais,	assumindo	diferentes	papéis,	como:

•	 agente	de	fomento,	

•	 produtor	de	bens	e	prestador	de	serviços	para	a	saúde,	e	

•	 agente	regulador.

O	primeiro	deles,	como	agente de fomento	para	o	desenvolvimento	
setorial,	 ocorre	 por	 meio	 de	 financiamento,	 subsídios	 ou	 isenção	
fiscal	como	forma	de	estímulo	a	setores	considerados	estratégicos	
para	o	país	(como	a	formação	profissional,	o	conhecimento	humano,	
o	desenvolvimento	tecnológico,	industrial	ou	comercial	etc.).	Por	isso,	
o	 fomento	 ocorre	 em	 consonância	 com	 as	 propostas	 de	 governo	
de	uma	gestão	política,	via	Ministérios	ou,	mais	especificamente,	de	
suas	agências	(no	caso	da	gestão	federal).

Enquanto	agente	de	fomento,	o	Estado	também	define	quem	pode	
ser	 beneficiado,	 sob	 quais	 condições	 e	 para	 qual	 produto	 (aqui,	
produto	significa	o	que	se	espera	obter:	certo	número	de	pessoas	
formadas,	 desenvolvimento	 do	 conhecimento	 sobre	 determinadas	
questões,	desenvolvimento	industrial,	etc.).

Até	muito	 recentemente,	 as	 políticas	 de	 fomento	 para	 o	 setor	 saúde	
(ensino,	pesquisa	e	desenvolvimento	industrial)	ocorriam,	respectivamente,	
nos	 Ministérios	 da	 Educação	 (MEC),	 Ciência	 e	 Tecnologia	 (MCT)	 e	
do	 Desenvolvimento,	 Indústria	 e	 Comércio	 	 Exterior	 (MDIC),	 sem a 
participação do Ministério da Saúde.	Foi	somente	entre	2003	e	2006	
que	se	iniciaram	as	parcerias	entre	o	Ministério	da	Saúde	e	os	demais.

Como	 resultado,	 temos	 agora	 o	 financiamento	 para	 projetos	 de	
ensino/formação	(PRÓ-SAÚDE,	PET-SAÚDE,	o	nosso	próprio	Curso)	
e	pesquisa	(vários	editais)	diretamente	voltados	para	as	necessidades	
do	 SUS,	 bem	 como	 a	 participação	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 nas	
definições	de	fomento	para	a	indústria	da	saúde.
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O	segundo	papel	que	o	Estado	pode	assumir	é	como	Executor,	tanto	
na	qualidade	de	produtor de bens	(no	caso,	medicamentos),	quanto	
na	de	prestador dos serviços	 ou	cuidados	ao	usuário,	 situações	
nas	quais	arcará	também	com	o	papel	de	financiador	dos	custos	(da	
produção	e	dos	serviços).

Veja,	no	quadro	a	seguir,	exemplos	de	ações	do	Estado	em	seu	papel	
de	produtor	de	medicamentos,	prestador	de	serviços	(relacionados	à	
assistência	farmacêutica)	e	financiador	do	setor	saúde.

Em relação aos produtos

Produz os medicamentos destinados a 
atender as necessidades sanitárias do 
país.

Em relação aos serviços

• Executa, contrata ou convenia os 
serviços necessários para as tarefas de 
logística como o transporte e o 
armazenamento dos medicamentos;

• Mantém, contrata ou convenia os 
serviços médicos;

• Mantém, contrata ou convenia os 
serviços farmacêuticos para a 
dispensação dos medicamentos, bem 
como para a orientação e a supervisão 
do seu uso.

Em relação ao financiamento

• Estabelece, em seu orçamento, os 
valores financeiros que serão destinados 
aos produtos e serviços de saúde;

• Define os impostos que comporão o 
financiamento à saúde.

Quadro 14 - Ações do Estado em seu papel de produtor de medicamentos, prestador de serviços relacionados à 

assistência farmacêutica e financiador do setor saúde.

Um	 excelente	 exemplo	 do	 Estado	 brasileiro	 como	 produtor	
de	 medicamentos	 é	 o	 Instituto	 de	 Tecnologia	 em	 Fármacos	
(Farmanguinhos),	 unidade	 técnico-científica	 da	 Fundação	Oswaldo	
Cruz	 (Fiocruz),	 vinculado	 ao	 Ministério	 da	 Saúde.	 Farmanguinhos	
produz	mais	de	um	bilhão	de	medicamentos	por	ano	para	atender	
aos	programas	estratégicos	do	Governo	Federal	(para	o	tratamento	
da	 tuberculose,	 hanseníase	 e	 outras	 doenças	 infectocontagiosas).	
São	medicamentos	não	produzidos	pelas	indústrias	privadas,	o	que	
dimensiona,	para	o	país,	a	importância	vital	desse	Instituto.	

Link

Outras informações sobre Farmanguinhos estão disponíveis em www2.

far.fiocruz.br/farmanguinhos/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=61&Itemid=76.
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Farmanguinhos	 tem	 também	uma	 função	estratégica	na	 regulação	
dos	preços	de	alguns	medicamentos,	como	na	produção	de	genéricos	
contra	 a	AIDS.	Com	 isso	o	governo	conseguiu	 reduzir	 o	 custo	do	
tratamento,	podendo	ampliar	o	número	de	usuários	atendidos	e	se	
manter	como	exemplo	mundial	no	tratamento	contra	o	HIV.

Reflexão

Há algum laboratório oficial em seu Estado? Ele cumpre alguma função 

estratégica? 

Como	exemplo	de	Estado	executor	de	serviços	de	saúde	temos	o	SUS.

Finalmente,	o	Estado	também	pode	atuar	como	agente regulador,	isto	
é,	aquele	que	define	as	“regras	do	jogo”	ou	que	sinaliza	o	que	pode	e	o	
que	não	pode	ser	feito,	sempre	tendo	em	vista	o	bem-estar	da	população.

A	 regulação	 disciplina	 condutas,	 práticas,	 contratos,	 oferta	 de	
produtos	e	 serviços.	São	exemplos	de	objetos	da	 regulação:	 (a)	 a	
produção	 e	 a	 comercialização	 de	 produtos	 diretamente	 ligados	 à	
saúde	 humana	 (alimentos	 e	 medicamentos);	 (b)	 as	 relações	 entre	
operadoras/prestadores	de	saúde	suplementar	e	os	beneficiários;	e	
(c)	os	serviços	de	saúde	do	SUS.	Confira	cada	um	deles	a	seguir.

a) No	Brasil,	os	exemplos	mais	antigos	que	se	 têm	de	 regulação	
relacionada	 à	 saúde	 dizem	 respeito	 às	 ações	 de	 vigilância	
sanitária	de	alimentos	e	medicamentos.	Apesar	disso,	somente	
em	 1999	 foi	 criada	 a	 Agência	 Nacional	 de	 Vigilância	 Sanitária	
(Anvisa),	órgão	vinculado	ao	Ministério	da	Saúde,	cuja	finalidade	
é	 promover	 a	 proteção	 da	 saúde	 da	 população	 por	 meio	 do	
controle	sanitário	da	produção	e	da	comercialização	de	produtos	
e	serviços	submetidos	à	vigilância	sanitária.

b) A	 regulação	do	setor	da	saúde suplementar7	é	 realizada	pela	
Agência	Nacional	de	Saúde	Suplementar	 (ANS),	criada	no	ano	
de	2000.

c) Por	fim,	a	regulação	dos	serviços	de	saúde	do	SUS	teve	 início	
mais	 recente8,	 mas	 é	 a	 que	mais	 nos	 diz	 respeito,	 enquanto	
trabalhadores	do	SUS.	Basicamente,	ela	busca	o	cumprimento	
das	 responsabilidades	 de	 cada	 uma	 das	 esferas	 de	 governo	
(municipal,	estadual	e	federal),	para	que	o	SUS:

A saúde suplementar é 
constituída pelas operadoras 

de saúde (administradoras, 
cooperativas médicas, 

cooperativas odontológicas, 
entidades que se 

responsabilizam pela 
assistência à saúde 

de grupos específicos, 
como trabalhadores de 

uma empresa, entidades 
filantrópicas, medicina de 

grupo e odontologia de grupo).

7

Motivado pela falta de 
qualidade no acesso 

aos serviços de saúde, 
o Ministério da Saúde 

desenvolveu um aplicativo, 
entre os anos de 1999 a 

2000, denominado “Sistema 
de Regulação (SISREG)”, 

que é um software para o 
gerenciamento de todo o 

Complexo Regulatório, indo 
da rede básica à internação 
hospitalar. Posteriormente, 
foi elaborada e aprovada, 

em 2008, a Política Nacional 
de Regulação.

8
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•	 aprimore	e	integre	os	processos	de	trabalho;

•	 garanta	 o	 acesso	 equânime,	 integral	 e	 qualificado	 aos	
serviços	de	saúde;	

•	 fortaleça	 o	 processo	 de	 regionalização,	 hierarquização	 e	
integração	das	ações	e	serviços	de	saúde.

Concluindo,	 o	 Estado	 pode	 atuar	 de	 várias	 maneiras	 para	 o	
acesso	 aos	medicamentos,	 em	 decorrência	 da	 concepção	 política	
predominante	 na	 sociedade.	 O	 Estado	mínimo,	 como	 preconizado	
pelo	 neoliberalismo,	 agirá	 apenas	 como	 regulador.	 Já	 um	 Estado	
protetor,	além	da	regulação,	terá	uma	maior	intervenção	custeando,	
produzindo	e	até	mesmo	prestando	os	serviços.	Cada	uma	das	ações,	
de	fomento,	serviço	ou	regulatórias,	contribui	com	diferentes	aspectos	
relacionados	ao	acesso.	Por	exemplo,	apenas	no	campo	regulatório,	
as	ações	inculadas	à	legislação	e	fiscalização	sobre	os	serviços	e	os	
produtos	contribuem	para	a	garantia	da	qualidade	dos	mesmos.		Já	
uma	ação	sobre	os	preços	impactará	sobre	a	possibilidade	de	compra	
dos	 produtos	 e	 serviços;	 e	 o	 fornecimento	 desses,	 diretamente	 à	
população,	ampliará	o	nível	de	acesso.

Na	prática,	tem-se	geralmente	o	exercício	dos	diferentes	papéis,	em	
maior	ou	menor	grau.	Por	isso,	a	combinação	resultante	difere	em	cada	
país.	Ainda	pode-se	mencionar,	 no	contexto	brasileiro,	 um	exemplo	
de	 fomento	 e	 serviços	 no	mesmo	 programa.	 Trata-se	 da	 Farmácia	
Popular	do	Brasil	(FPB),	programa	desenvolvido	para	ampliar	o	acesso	
dos	 cidadãos	 aos	 medicamentos	 para	 tratamento	 das	 doenças	
mais	 comuns	da	população.	Seu	 funcionamento	pode	 ser	 de	duas	
formas:	na	rede própria de farmácias9,	em	parceria	com	Municípios	e	
Estados,	sob	a	modalidade	de	subsídio;	e,	em	parcerias	com	farmácias	
e	drogarias	da	rede	privada,	na	modalidade	de	copagamento.

Link

No caso do copagamento, o Governo Federal paga uma parte do valor 

dos medicamentos (90% do Valor de Referência) e o cidadão paga o 

restante. Conheça a lista dos medicamentos disponibilizados, neste caso, 

em http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1095.

A	 partir	 de	 2011,	 os	 medicamentos	 para	 hipertensão	 e	 diabetes	
passaram	a	ser	distribuídos	gratuitamente	no	programa.

O Governo Federal 
subsidia o Programa FPB 
repassando mensalmente 
à entidade convenente 
recursos financeiros para 
custeio e manutenção e 
realizando, por meio da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a coordenação 
para a estruturação das 
unidades, a aquisição 
dos medicamentos, 
o abastecimento das 
unidades e a capacitação 
dos profissionais. As 
unidades vendem, a preço 
de custo, medicamentos e 
preservativo masculino.

9
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Gráfico 3 - Crescimento no número de FPB até 2010.

Fonte: Sala de situação em saúde (BRASIL, 2011).

Link

Se você quiser saber mais sobre a Farmácia Popular, vá até a Sala de 

Situação em Saúde acessando o endereço: http://189.28.128.178/sage/.

Na aba Ações em Saúde, você pode acompanhar e conhecer mais os 

dados e indicadores de todo o país. 

Lição 4 - Diferentes interpretações para assistência farmacêutica

O	objetivo	desta	lição	é	que	você	reconheça	diferentes	interpretações	
para	o	termo	assistência	farmacêutica	no	contexto	brasileiro.

O	nome	do	nosso	Curso,	“Gestão	da	Assistência	Farmacêutica”,	já	
explicita	seu	principal	objetivo:	a	formação	para	a	gestão	do	e	no	SUS,	
especificamente	no	que	diz	respeito	à	assistência farmacêutica.

Entretanto,	dizer	apenas	isso	não	é	o	bastante,	já	que	tanto	para	o	
termo	“gestão”,	quanto	para	“assistência	farmacêutica”	há	diferentes	
entendimentos.	
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As	discussões	sobre	“gestão”	vêm	sendo	desenvolvidas	transversalmente	
em	nosso	Curso.	As	discussões	sobre	 “assistência	 farmacêutica”	se	
iniciaram	no	Módulo	1,	principalmente	no	Fórum,	e	serão	aprofundadas	
nesta	lição.	Aqui	veremos	que	a	expressão	“assistência	farmacêutica”	
vem	sendo	empregada	com	diferentes	significações.

Nesse	 sentido,	 a	 nossa	 própria	 contribuição	 para	 a	 afirmação	 e	
consolidação	de	um	ou	outro	significado	ganha	ainda	maior	relevância.

Diferentes concepções de assistência farmacêutica 

Se	você	começou	a	trabalhar	no	SUS	recentemente	talvez	nem	tenha	
percebido	o	quanto	as	discussões,	as	ações	e	as	resoluções	em	torno	
da	assistência	farmacêutica	têm	se	tornado	cada	vez	mais	presentes	
nas	 esferas	 de	 gestão	do	SUS,	 bem	como	nos	meios	 acadêmico	
e	 jurídico,	particularmente	a	partir	do	ano	de	2000.	Se	você	já	tem	
alguns	anos	nesse	trabalho,	com	certeza	deve	ter	observado	isso	ou	
mesmo	participado	de	algumas	discussões.

Mas, será que sempre que se fala em “assistência farmacêutica” se está 

“falando da mesma coisa”? Pode-se fazer uma analogia entre assistência 

farmacêutica e assistência médica ou assistência odontológica? 

Assistência e atenção farmacêutica são sinônimos? Quando um candidato 

a um cargo político diz que vai ampliar a “assistência farmacêutica”, 

se eleito, o que ele realmente está prometendo? Mais medicamentos, 

mais e/ou melhores serviços relacionados à logística para a entrega de 

medicamentos, mais e/ou melhores serviços relacionados à prescrição, 

dispensação e supervisão do uso de medicamentos?

E você? Está seguro quanto ao significado de assistência farmacêutica?

Reflexão

O	Google®	apresenta	mais	de	600.000	resultados	para	a	expressão	
“assistência	farmacêutica”	(busca	realizada	em	2011).	Selecionamos	
alguns	 exemplos	 provenientes	 dessa	 fonte,	 os	 quais	 ilustram	 o	
emprego	 dessa	 expressão.	 Observe-os	 a	 seguir,	 bem	 como	 os	
comentários	que	os	seguem	e	reflita	se	você	emprega	a	expressão	
com	a	mesma	finalidade.
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Exemplo 1

Figura 7- Assistência Farmacêutica como fornecimento de medicamentos.

Fonte: http://extra.globo.com/geral/casosdecidade/posts/2010/03/25/justiça-sus-tera-que-fornecer-remedios-

para-hipertensao-pulmonar-277502.asp

Essa	notícia,	comum	nos	últimos	anos,	é	um	exemplo	da	ação	do	
Poder	 Judiciário	 frente	 ao	 Poder	 Executivo,	 na	 efetivação	 de	 um	
direito	 social,	 no	 fenômeno	 da	 	 “judicialização da saúde10”.	Mas	
aqui,	 queremos	 chamar	 a	 atenção	 para	 outro	 aspecto	 da	 notícia:	
a	 assistência farmacêutica como o simples fornecimento de 
medicamentos pelo setor governamental.

Quando	 o	 Judiciário	 decide	 somente	 com	 base	 na	 afirmação	 do	
direito	 à	 saúde,	 ignorando	 as	 políticas	 sociais	 e	 econômicas	 já	
estabelecidas,	ele	 interfere	nessas,	se	sobrepondo	aos	outros	dois	
poderes,	o	Legislativo	e	o	Executivo.

É	 claro	 que	 em	 algumas	 situações,	 quando	 o	 Estado	 é	 omisso,	
cabem	 recursos	 dessa	 natureza.	 Entretanto,	 conforme	 afirmações	
de	 Marques	 e	 Dallari	 (2007,	 p.105),	 “as	 decisões	 judiciais	 vêm	
influindo	 na	 função	 de	 tomada	 de	 decisões	 coletivas	 com	 base	
nas	necessidades	individuais	dos	autores.	Tais	ações	ainda	podem	
acobertar	os	interesses	de	determinados	laboratórios	farmacêuticos,	

Essa expressão tem sido 
utilizada em referência 
à intervenção do Poder 

Judiciário na determinação 
do fornecimento, pelo 
Estado, de serviços e 

produtos destinados à 
saúde, para indivíduos, 

independentemente das 
políticas públicas com esse 

fim.

10
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responsáveis	 pela	 comercialização	 de	 inovações	 terapêuticas	
inacessíveis	financeiramente	aos	autores.”

Nas	últimas	décadas,	principalmente	nos	meios	da	gestão	pública	e	do	
direito,	tem	sido	comum	encontrar	esse	posicionamento,	o	qual	decorre	
de	uma	visão	 reduzida	de	que	o	medicamento,	 independente	de	um	
“contexto	de	serviços”,	é	suficiente	para	resolver	problemas	de	saúde.	

Infelizmente,	essa	interpretação	simplista	da	assistência	farmacêutica	
ainda	 é	muito	 frequente	 na	 gestão	 pública.	Os	 farmacêuticos	 que	
atuam	em	grande	parte	das	secretarias	municipais	e	estaduais	sabem	
da	dificuldade	para	se	sensibilizar	seus	gestores	sobre	a	importância	
dos	 vários	 serviços	 e	 ações	 necessários	 à	 garantia	 do	 acesso	 a	
medicamentos	 de	 qualidade.	 Além	 disso,	 essa	 posição	 também	
serve	a	discursos	politiqueiros	que,	de	certa	forma,	tentam	“comprar”	
o	eleitor	em	troca	da	promessa	ou	mesmo	do	próprio	fornecimento	
de	medicamentos.	Compare	com	o	exemplo	a	seguir:

Exemplo 2

Figura 8 - Exemplo de interpretação simplista da assistência farmacêutica.

Fonte: http://imirante.globo.com/noticias/pagina237367.shtml

Você	 percebeu	 a	 diferença?	 Nesse	 exemplo	 não	 se	 fala	 em	
“fornecimento”,	mas	sim	em	“dispensação11”	que,	em	sua	própria	
definição	está	associada	ao	serviço	farmacêutico	diretamente	dirigido	
ao	usuário.

Com base nas “Boas 
Práticas em Farmácia”, 
aprovadas pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF, 
2001), a dispensação é 
o “ato do farmacêutico 
de orientação e 
fornecimento ao usuário de 
medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, 
a título remunerado ou 
não”. Na orientação, 
o farmacêutico deve 
fornecer toda a informação 
necessária para o uso 
correto, seguro e eficaz dos 
medicamentos, de acordo 
com as necessidades 
individuais do usuário.

11
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Exemplo 3

Utilização: prescrição
dispensação e uso

Aquisição

Programação

Distribuição

Armazenamento

Seleção

Gerenciamento
Financiamento

Recursos Humanos
Sistema de Informações

Controle e Avaliação

Figura 9 - Ciclo da assistência farmacêutica.

Fonte: Marin et al., 2003.

Essa	 representação,	 bem	 como	 outras	 ilustrações	 semelhantes,	
correspondem	 a	 enunciados	 aproximados	 ao	 que	 está	 presente	 na	
Política	Nacional	de	Assistência	F	armacêutica	-	PNAF	-	(BRASIL,	2004),	
que	pode	ser	considerado	como	o	“conceito oficial” de assistência 
farmacêutica.	Em	seu	Artigo	1º,	Parágrafo	III,	a	PNAF	afirma:

a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional. Esse 
conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos 
e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, 
dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e 
avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e 
da melhoria da qualidade de vida da população.

Ambos	(bem	como	outras	representações	do	“Ciclo	da	Assistência	
Farmacêutica”	e	conceitos	semelhantes	ao	antes	transcrito)	são	fruto	
de	tentativas	de	se	produzir	uma	significação	para	esse	termo,	que	
respondesse	às	necessidades	relativas	ao	acesso	aos	medicamentos	
no	SUS,	não	de	uma	forma	reducionista,	limitada	ao	fornecimento	de	
medicamentos,	mas	qualificando	as	ações	precedentes	e	simultâneas	
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à	entrega	desse	produto.	Nesse	sentido,	a	assistência	farmacêutica,	
assim	entendida,	é	peculiar	à	realidade	brasileira.

Temos	de	considerar	que,	à	época	em	que	foram	formulados	(entre	
o	final	dos	anos	1980	e	a	década	de	2000),	praticamente	inexistiam	
condições	 (humanas,	 estruturais,	 financeiras	 e	 operacionais)	 para	
a	dispensação	de	medicamentos	 nos	 serviços	públicos	de	 saúde.	
Por	isso,	grande	ênfase	foi	dada	às	ações	logísticas	(programação,	
aquisição,	 armazenamento	 e	 distribuição	 de	 medicamentos),	
fazendo	com	que	a	centralidade	da	assistência	farmacêutica	ficasse	
no	medicamento.	Mas,	observe	que	o	enunciado	contido	na	PNAF	é	
claro	ao	afirmar	que	o	objetivo	do	“conjunto	de	ações”	relacionadas	
ao	medicamento	é	“o	acesso	e	o	seu	uso	racional”.		Isso	significa	que	
a	 centralidade	 de	 toda	 a	 assistência	 farmacêutica	 está	 no	 usuário	
que	dela	necessitar	e,	portanto,	as	ações	logísticas	não	são	um	fim	
em	si	e	só	se	justificam	quando	atendem	a	esse	objetivo.

Parece	 pouca	 coisa,	 mas	 não	 é.	 Em	 primeiro	 lugar,	 porque	 as	
ações	 logísticas	requerem	muito	 trabalho	e	 investimento	 (financeiro	
e	 humano)	 para	 ocorrerem	 dentro	 de	 certa	 normalidade.	 Aqueles	
envolvidos	com	ações	desse	 tipo,	no	setor	governamental,	 sabem	
das	dificuldades.		Em	segundo	 lugar,	porque	o	trabalho	voltado	ao	
usuário	não	exclui	o	anterior.	Ao	contrário:	é	preciso	ter	uma	logística	
de	muito	boa	qualidade	operando	conjuntamente.	

Imagine você dispensando e acompanhando o uso de um medicamento 

de baixa qualidade ou que se deteriorou em função das más condições 

de armazenagem. De que terão valido um diagnóstico preciso, uma 

escolha terapêutica farmacológica adequada, uma dispensação 

efetuada com todos os cuidados para que o uso do produto seja seguido 

corretamente, se o medicamento dispensado não tem qualidade? E os 

riscos a que o usuário estará sendo submetido? 

Reflexão

Além	disso,	o	salto	do	trabalho	logístico	para	o	trabalho	voltado	ao	
usuário	 é	 gigantesco.	 Ainda	 vivemos,	 no	Brasil,	 sob	 uma	 tradição	
muito	forte	de	formação	farmacêutica	voltada	para	o	medicamento	e	
não	temos	um	modelo	consolidado	de	trabalho	voltado	ao	usuário.	
Para	que	o	usuário	se	torne	o	centro	do	trabalho	farmacêutico,	será	
necessário	 operar	 uma	 transformação	 em	nosso	 pensamento,	 em	
nossas	práticas	e	preocupações.	
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Como são as condições para a dispensação de medicamentos nos 

serviços de saúde de seu município? As tarefas logísticas já ocorrem 

adequadamente e tomam todo o seu tempo?

Reflexão

Se	esse	é	o	seu	caso,	não	se	desespere.	Você	já	está	dando	um	passo	
importante	para	melhorar	seu	trabalho	acompanhando	este	Curso.

Exemplo 4

Figura 10 - Outros empregos para a expressão “Assistência Farmacêutica”.

Fonte: http://www.crfsp.org.br/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1036:selo-de- 

assistencia-farmaceutica-diferencial-para-o-estabelecimento-&catid

Há,	 ainda,	 outros	 empregos	 para	 a	 expressão	 “assistência	
farmacêutica”.	 No	 exemplo	 anterior,	 a	 expressão	 está	 relacionada	
a	 um	 requisito	 normativo	 de	 caráter	 corporativo:	 a	 presença	 do	
farmacêutico	 garantiria	 um	 serviço	 de	 qualidade,	 atestado	 pelo	
“Selo”.	Em	boa	medida,	esse	uso	da	expressão	resgata	aquele	do	
começo	do	 século	XX,	 quando	designava	o	 serviço	prestado	pelo	
profissional	farmacêutico	junto	aos	usuários	de	um	estabelecimento.	
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Assistência Farmacêutica ou Atenção Farmacêutica – Qual a diferença?

É	frequente	haver	confusão	entre	esses	dois	termos,	com	o	emprego	
de	 um	 quando	 deveria	 ser	 o	 outro	 e	 vice-versa.	 Para	 os	 demais	
profissionais	 da	 saúde,	 assistência	 e	 atenção	 têm	 significados	
opostos	aos	empregados	na	área	farmacêutica.	Mas,	mesmo	entre	
farmacêuticos,	 não	 é	 raro	 haver	 equívocos.	 Vamos,	 isso	 sim,	 ver	
melhor	esses	conceitos.

Começaremos	pela	área	maior,	a	saúde,	dentro	da	qual	se	inserem	
assistência	 e	 atenção	 farmacêutica.	 Para	 isso,	 recorremos	 aos	
Descritores em Ciências da Saúde (DeSC)12	 que	 apresentam	
“atenção à saúde”,	descritor	na	língua	portuguesa	correspondente	
a	“Health	Care	(Public	Health)”	e	“Atención	a	la	Salud”	para	o	inglês	e	
o	espanhol,	respectivamente,	como:

todo o conjunto de ações, em todos os níveis de governo, para o atendimento das 
demandas pessoais e das exigências ambientais, compreendendo três grandes 
campos: 1. da assistência; 2. das intervenções ambientais, no seu sentido mais 
amplo; e 3. das políticas externas no setor saúde. (NOB/9613) (grifo nosso).

Já	 a	 “assistência	 à	 saúde”	 corresponde	 aos	 serviços	 de	 saúde	
diretamente	dirigidos	a	um	indivíduo	ou	uma	população,	a	exemplo	
de	assistência	médica	ou	odontológica.

No	 que	 diz	 respeito	 à	 área	 farmacêutica,	 a	 expressão	 “assistência	
farmacêutica”,	 de	 forma	 equivalente	 à	 assistência	 médica,	 já	 foi	
empregada	para	designar	o	serviço	do	profissional	farmacêutico	junto	
à	população	até	início	do	século	XX.	Entretanto,	com	a	desvalorização	
desse	 serviço,	 quando	 da	 introdução	 dos	 medicamentos	
industrializados	no	mercado	brasileiro,	a	partir	das	décadas	de	1920/30,	
perdeu	esse	emprego.	Posteriormente,	durante	décadas,	passou	a	
ser	empregada	como	no	Exemplo	1:	fornecimento	governamental	de	
medicamentos	à	população	carente.	Período14	anterior	à	criação	do	
SUS,	em	um	contexto	de	atenção	à	saúde	 totalmente	diferenciado	
do	atual	e	também	em	uma	época	na	qual	a	profissão	farmacêutica	
inexistia	como	integrante	das	equipes	de	saúde15.

Com isso, durante muitos anos, a assistência farmacêutica, assim 

entendida, esteve desvinculada da atividade do profissional 

farmacêutico, diferentemente do que ocorria, e ainda ocorre, em relação 

a outros profissionais (como o médico e o odontólogo, para manter os 

exemplos anteriores).

Um descritor é uma espécie 
de palavra-chave, a partir 
da qual se classifica uma 
informação, possibilitando, 
posteriormente, que 
se efetue a busca do 
conjunto de informações 
a respeito, na literatura 
da área. Os DeSC foram 
estabelecidos pela BIREME, 
Centro Especializado da 
Organização Pan-Americana 
da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde para a 
cooperação técnica em 
informação e comunicação 
científica em saúde na 
Região das Américas.

12

Refere-se à “Norma 
Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde”, 
publicada no Diário Oficial 
da União, em 6 de novembro 
de 1996.

13

Coincide com o período de 
existência da Central de 
Medicamentos – CEME, 
Órgão federal, criado pelo 
Governo Militar, em 1971, 
e extinto pelo Governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 
A CEME se destinava 
a ampliar o acesso da 
população de baixa renda 
aos medicamentos.

14

Foi um período no 
qual o ensino e o 
exercício farmacêuticos 
se encontravam 
predominantemente 
voltados às análises clínicas 
ou, em menor escala, à 
produção industrial de 
medicamentos.

15
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“Atenção	 farmacêutica”	 é	o	 termo	que	 tem	sido	usado,	 em	 língua	
portuguesa,	para	a	expressão	inglesa	“Pharmaceutical	Care”,	a	qual,	
por	sua	vez,	foi	originalmente	empregado	por	Hepler	e	Strand	(1989)	
para	descrever	 a	provisão	 responsável	 da	 terapia	medicamentosa,	
pelo	farmacêutico,	com	o	propósito	de	atingir	resultados	consistentes	
que	melhorem	a	qualidade	de	vida	de	um	usuário.	Os	resultados	a	
que	se	referem	são:	

•	 a	cura	de	uma	doença;	

•	 a	eliminação	ou	a	redução	da	sintomatologia	de	um	usuário;	

•	 a	interrupção	ou	a	redução	no	curso	de	uma	doença;	ou	

•	 a	prevenção	de	uma	doença	ou	sintomatologia.

Em	outras	palavras,	 pode-se	dizer	 que	 esses	 autores	propuseram	
a	 adoção,	 por	 parte	 de	 farmacêuticos	 atuantes	 em	 farmácias 
comerciais16,	 dos	 preceitos	 da	 “Farmácia	 Clínica”,	 movimento	
surgido	na	década	de	1960,	também	nos	Estados	Unidos	da	América.

A	 Farmácia	 Clínica,	 originada	 no	 meio	 hospitalar,	 buscava	 colocar	
o	 farmacêutico	 como	 elemento	 de	 ligação	 entre	 o	 médico	 (e	 o	
diagnóstico),	 os	 resultados	 laboratoriais	 e	 o	 usuário,	 particularmente	
no	que	diz	respeito	à	informação	sobre	a	medicação.	Estabelecendo,	
conjuntamente	com	o	usuário	e		com	o	médico	metas	a	serem	atingidas,	
o	 farmacêutico	 atuaria	 monitorando	 as	 respostas	 apresentadas	 à	
terapia	farmacológica.	

De	 lá	para	cá,	 tem	havido	muita	discussão	acerca	da	metodologia	
e	 mesmo	 do	 conceito	 mais	 adequado	 à	 atenção	 farmacêutica,	
particularmente	 na	 Espanha.	 De	 todos	 os	 modos,	 por	 diferentes	
que	 sejam	 os	 conceitos	 e	 as	 metodologias	 adotadas,	 a	 essência	
é	 semelhante.	 Note	 que	 não	 se	 trata	 do	 trabalho	 rotineiro	 da	
dispensação,	o	qual	também	pressupõe	o	repasse	de	informações	e	
orientações	quanto	ao	uso	dos	medicamentos	dispensados.

Observe também que, por ser um serviço dirigido diretamente ao usuário, 

a “atenção farmacêutica” apresenta certa equivalência à “assistência” 

de outras profissões (médica, odontológica, psicológica etc.), sendo essa, 

provavelmente, uma das razões para as já mencionadas confusões.

A expressão literalmente 
usada foi “farmácia 

comunitária” (community 
pharmacy). Consideramos, 
entretanto, essa expressão 

inadequada para a 
realidade brasileira, na 

qual os estabelecimentos 
farmacêuticos são mais 

bem caracterizados como 
“comerciais”.

16
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Finalmente,	por	contribuir	para	o	uso	racional	dos	medicamentos,	um	
dos	objetivos	da	 assistência	 farmacêutica,	 a	 atenção	 farmacêutica	
pode	ser	considerada	um	dos	elementos	da	primeira.

No	esquema	a	seguir,	procuramos	resumir	essa	discussão:

Ár
ea

 d
a 

Sa
úd

e
em

 G
er

al Atenção à saúde:
Todo o conjunto de ações de 

saúde governamentais voltadas 
para a área da saúde.

Assistência:
Cuidado diretamente dirigido ao 
usuário. Um dos elementos da 

atenção à saúde.

Ár
ea

 d
a 

Fa
rm

ác
ia

Assistência Farmacêutica:
Conjunto de serviços e de ações 

voltadas ao acesso e uso 
racional de medicamentos.

Atenção Farmacêutica:
Cuidado diretamente dirigido ao 
usuário. Um dos elementos da 

assistência farmacêutica.

Quadro 15 - Diferenças entre os termos “atenção” e “assistência” quando empregados na saúde e, especificamente, 

em questões farmacêuticas.

Lição 5 – Assistência farmacêutica no SUS

Ao	final	desta	lição,	você	será	capaz	de	compreender	a	inserção	da	
assistência	 farmacêutica	 no	 SUS,	 reconhecendo	 sua	 organização	
e	 seu	 financiamento,	 bem	 como	 identificando	 possibilidades	 de	
intervenção	em	seu	território.

A organização e a gestão do SUS, a assistência farmacêutica e o 
farmacêutico

O	SUS	é	um	complexo	sistema	que	reúne	as	três	esferas	de	governo	
(União,	 estados	 e	 municípios),	 sem	 ordem	 hierárquica,	 mas	 com	
definição	das	atribuições.	A	sua	gestão	é	composta	por	um	conjunto	
de	práticas	de	diferentes	naturezas:	da	definição	e	condução	política	
à	 execução	 tecno-assistencial	 da	 atenção	 à	 saúde,	 passando	
pelo	 seu	 monitoramento,	 sua	 avaliação,	 auditoria,	 vigilância	 e	
seu	 controle,	 inclusive	 pela	 sociedade.	 Todo	 esse	 conjunto	 deve,	
permanentemente,	estar	permeado	por	princípios	éticos.
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Para que tudo isso ocorra há um ordenamento jurídico (leis e 

regulamentações aprovadas e em constante aperfeiçoamento), 

instâncias de decisão e negociação política, espaços de discussão, uma 

enorme rede de serviços, fluxos de trabalho assistencial e administrativo, 

protocolos, dote orçamentário, sistemas e instâncias de monitoramento, 

avaliação e regulação, além de gente, muita gente!

A	assistência	farmacêutica	é	um	dos	componentes	dessa	complexa	
rede.	Por	isso,	entendemos	ser	essencial	compreendê-la	no	contexto	
maior.	

A	 atuação	 do	 farmacêutico	 no	 SUS	 não	 se	 limita	 às	 operações	
logísticas	da	assistência	farmacêutica	e	ao	trabalho	junto	ao	usuário.	
Sem	dúvidas,	ações	nesse	sentido	são	a	sua	particularidade.	Mas	há	
outros	espaços,	para	além	do	ciclo	da	assistência	farmacêutica,	que	
precisamos	conhecer	e	no	qual	devemos	atuar	se	não	quisermos	ser	
ignorados	por	eles.	Esses	outros	espaços	são	aqueles	que	definem,	
por	exemplo,	as	prioridades,	as	ações	estratégicas,	as	questões	legais	
e	o	financiamento.	Muita	coisa	que	vem	acontecendo	positivamente	
em	relação	à	assistência	farmacêutica,	nos	últimos	anos,	da	criação	
de	vagas	para	farmacêuticos	nos	serviços	até	a	existência	de	nosso	
Curso,	decorre	de	uma	grande	mobilização	nesses	espaços.

Esse processo de ocupação de espaço político e técnico é uma evidência 

clara sobre a importância de uma condução centrada em imagem-

objetivo. Ou seja, persegue uma direção. Os farmacêuticos inseridos 

em cada uma das instâncias de governo, nos órgãos de representação 

da classe, bem como outros profissionais de saúde que defendem 

a construção da integralidade no SUS, tiveram e continuam tendo 

uma atuação, no âmbito dos movimentos sociais e das instituições 

responsáveis pela implantação do SUS, voltada para inserção do 

farmacêutico como profissional de saúde e para a criação e consolidação 

da área da assistência farmacêutica. E de batalha em batalha se ganha 

mais espaço e a assistência farmacêutica ganha visibilidade e respeito. 

Esse é um exemplo de resultado de uma gestão comprometida!
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Para uma atuação eficiente, o farmacêutico deve compreender não 

só como ocorre a inserção da assistência farmacêutica no SUS, mas 

também o próprio funcionamento do SUS.

	

Para	facilitar	essa	tarefa,	vamos	recorrer	ao	pensamento	sistêmico:	
o	 todo	é	mais	do	que	a	simples	soma	das	partes,	o	que	equivale	
aproximadamente	 a	 dizer	 que	 cada	 uma	 de	 suas	 partes	 está	 em	
interação	 constante	 com	 as	 demais,	 formando	 redes	 de	 relações.	
Essas	 características	 conferem	 ao	 sistema	 a	 sua	 complexidade	 e	
instabilidade.	Da	complexidade	dos	sistemas,	tem-se	a	dificuldade	em	
apresentar	um	“retrato”	fidedigno,	já	que	várias	visões	são	possíveis,	
dependendo	do	ângulo	pelo	qual	se	observa.	Da	 instabilidade	dos	
sistemas,	tem-se	que	são	mais	bem	compreendidos	como	processos	
em	permanente	transformação.

SUS

Dimensão
Financeira

Dimensão
Ética

Dimensão
Organizativa

Dimensão
Legal

Dimensão
Política

Dimensão
Técnico-
operativa

Figura 11 - Dimensões da organização e gestão do SUS.

Tendo	em	vista	a	extensão	e	a	complexidade	do	SUS,	optamos	em	
apresentá-lo	 (bem	 como	 a	 assistência	 farmacêutica	 nele	 inserida),	
por	meio	de	recortes,	chamados	aqui	de	dimensões.	
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Metaforicamente poderíamos dizer que, na incapacidade de apresentar 

um “mapa Google” do SUS, nos limitaremos a tentar servir como uma 

bússola, a qual poderá auxiliar na orientação do caminho que cada um 

está trilhando. 

As	 dimensões	 foram	 delimitadas	 em	 função	 da	 natureza	 e/ou	
principal	objetivo	dos	elementos	abrigados	na	figura	anterior.	Dessa	
forma,	temos	que:

•	 A	dimensão	ética	compreende	os	princípios	que	regem	o	SUS.

•	 A	 dimensão	 organizacional	 compreende	 as	 diretrizes	 gerais	
postuladas	como	forma	para	a	operacionalização	do	SUS.

•	 A	 dimensão	 legal	 abrange	 a	 legislação	 e	 a	 regulamentação	
pertinente.

•	 A	dimensão	política	agrupa	os	atores	e	as	instâncias	com	poder	
decisório	e	de	negociação.

•	 A	 dimensão	 técnico-operativa	 trata	 dos	 serviços	 assistenciais,	
bem	 como	 dos	 fluxos,	 instrumentos	 e	 instâncias	 de	 gestão,	
planejamento	e	controle	(monitoramento,	avaliação	e	fiscalização)	
institucional	e	social.

•	 A	dimensão	financeira	refere-se	à	organização	do	financiamento.

Atenção:	esse	recorte	tem	apenas	fins	didáticos,	objetivando	facilitar	
a	 exposição	 do	 assunto.	 Por	 isso,	 as	 dimensões	 não	 devem	 ser	
consideradas	 herméticas	 e	 incomunicáveis.	 Ao	 contrário,	 grande	
parte	 dos	 elementos	 apresentados	 em	 cada	 uma	 das	 dimensões	
participa	também	de	outras	dimensões.	Além	disso,	como	funcionam	
em	rede,	comunicam-se	o	tempo	todo	com	os	demais,	influenciando-
se	mutuamente.

Dimensão Ética  – Os princípios do SUS

Nesses	mais	 de	 20	 anos	de	SUS	muita	 coisa	 já	 foi	 alterada,	mas	
outras	 permanecem	 intocáveis,	 já	 que	 são	 a	 própria	 base	 desse	
sistema.	 Como	 abordado	 na	 lição	 1	 da	 unidade	 3	 do	 Módulo	 3,	
os	 princípios	 éticos	 do	 SUS,	 de	 tão	 importantes,	 encontram-se	
expressos	na	Constituição	Federal	e	nas	Leis	Orgânicas	da	Saúde.	

Dimensão
Ética
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A	importância	que	é	atribuída	a	esses	princípios	advém	do	fato	de	
que	o	SUS	não	pode	ser	visto	somente	como	uma	grande	rede	de	
serviços	de	saúde.	Veja	o	que	Pontes	(2009,	p.	46)	diz	a	respeito:	“O	
atual	sistema	de	saúde	possui	uma	ideologia	relacionada	à	inclusão	
social,	com	vistas	à	diminuição	das	desigualdades	que	permeiam	a	
sociedade	brasileira.”	

Ou	 seja,	 o	 SUS	 tem	 a	 ambição	 de	 contribuir	 para	 a	 formação	 de	
uma	 sociedade	mais	 justa	 (além	de	mais	 saudável).	 Para	 tal,	 está	
concebido	como	um	sistema	universal, equânime e integral17.

Em	relação	ao	acesso	aos	medicamentos,	esses	princípios	têm	servido	
tanto	para	ampliá-lo	de	forma	justa,	quanto	para	 justificar	o	apetite	
voraz	da	indústria	farmacêutica,	que	fomenta	o	uso	indiscriminado	de	
medicamentos,	naquilo	que	vem	sendo	chamado	de	 fenômeno	da	
judicialização	da	saúde.	Esse	ponto	de	tensionamento	no	SUS	está	
exigindo	 uma	 maior	 participação	 dos	 profissionais	 farmacêuticos,	
quer	na	busca	de	critérios	técnicos	para	uma	solução	das	tensões,	
quer	na	reflexão	profunda	sobre	a	quem	estamos	favorecendo	com	
nossas	pequenas	decisões	diárias.

O	 princípio	 da	 integralidade	 remete	 à	 necessidade	 de	 um	 serviço	
farmacêutico	articulado	ao	serviço	de	saúde,	de	modo	a	integrar	as	
ações	de	promoção	e	prevenção	da	saúde	à	assistência	ambulatorial	
(NORONHA,	LIMA	e	MACHADO,	2008).	Nossa	atuação	profissional	
deve	estar	alinhada	aos	princípios	do	SUS	e	voltada	ao	atendimento	
das	necessidades	da	população.

Reflexão

Questão para pensar: Como sua ação na gestão da assistência 

farmacêutica pode contribuir para a afirmação dos princípios do SUS?

Dimensão Organizativa  – Os princípios organizativos (ou diretrizes)
do SUS

Para	concretizar	os	princípios	éticos	do	SUS,	 foram	 idealizados	os	
princípios	organizativos	(ou	diretrizes)	que,	embora	gerais,	conferem	
uma	 determinada	 conformação	 ao	 sistema,	 tendo	 em	 vista	 sua	
operacionalização.	Por	isso,	incidem	diretamente	sobre	a	organização	
das	ações	e	dos	serviços	abordados	na	dimensão	técnico-operativa.	
São	eles:

O significado prático dos 
princípios do SUS é que 
ele deve atender a todos 
(universalidade), investindo 
mais onde a carência é 
maior (equidade) e de 
forma a ofertar um conjunto 
articulado e contínuo 
de ações e serviços 
preventivos, curativos e 
coletivos, exigidos em cada 
caso para todos os níveis de 
complexidade de assistência 
(integralidade).

17
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1) Regionalização:	 É	 a	 aplicação	 do	 princípio	 da	 territorialidade:	
delimitar	territórios,	conhecer	sua	população,	suas	necessidades	
e	preferências	são	ações	fundamentais	para	definir	os	serviços	e	
as	responsabilidades,	de	forma	a	atender	a	todos	(de	acordo	com	
o	princípio	da	universalidade),	priorizando	os	mais	necessitados	
(equidade)	e	de	 forma	 integral.	A	 regionalização	deve	orientar	a	
descentralização	das	ações	e	dos	serviços	de	saúde,	identificando	
e	constituindo	as	regiões	de	saúde	–	espaços	territoriais	nos	quais	
serão	desenvolvidas	as	ações	de	atenção	à	saúde,	objetivando	
alcançar	 maior	 resolutividade	 e	 qualidade	 nos	 resultados,	
assim	como	maior	capacidade	de	cogestão	regional.	Para	mais	
informações,	consulte	“O	SUS	de	A	a	Z”	(BRASIL,	2009a).

2) Hierarquização:	Prevê	a	organização	dos	serviços	em	níveis	de	
complexidade	–	da	atenção	básica,	estabelecida	o	mais	próximo	
possível	do	usuário	e	preparada	para	organizar	o	fluxo	daqueles	
que	 necessitam	 de	 cuidados	 nos	 demais	 níveis,	 passando	 pela	
atenção	média	ou	especializada,	à	alta	complexidade,	destinada	
às	 situações	 que	 requerem	 recursos	 tecnológicos	 altamente	
especializados.	Ainda	há,	transversalmente,	a	atenção	às	urgências.

Essa estruturação visa a melhor programação e planejamento das ações e serviços 
do sistema. Nem sempre um município necessita ter todos os níveis de atenção à 
saúde instalados em seu território, para garantir a integralidade do atendimento à 
sua população. Particularmente no caso dos pequenos municípios, isso pode ser 
feito por meio de pactos regionais que garantam às populações dessas localidades 
acesso a todos os níveis de complexidade do sistema. A prioridade para todos os 
municípios é ter a atenção básica operando em condições plenas e com eficácia. 
(BRASIL, 2009a, p. 41).

A hierarquização busca, entre outros objetivos, a economia de escala 

e, com isso, maiores possibilidades de garantir o cumprimento dos 

princípios éticos.

3) Resolutividade:	 É	 a	 capacidade	 de	 dar	 uma	 solução	 aos	
problemas	do	usuário	do	serviço	de	saúde	de	forma	adequada,	
no	local	mais	próximo	de	sua	residência	ou	encaminhando-o	para	
onde	suas	necessidades	possam	ser	atendidas,	conforme	o	nível	
de	complexidade.	Em	outras	palavras,	é	o	sistema	hierarquizado	
funcionando	na	medida	exata	das	necessidades	do	usuário.

4) Descentralização e comando único:	 Esse	 princípio	 faz	
uma	 contraposição	 à	 situação	 centralizada	 que	 tínhamos	
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anteriormente	 ao	 SUS.	Com	 sua	 instituição,	 determina-se	 que	
não	 haverá	 hierarquia	 entre	 União,	 estados	 e	município.	 Cada	
gestor	 responde	 por	 toda	 a	 rede	 assistencial	 na	 sua	 área	 de	
abrangência,	 conduzindo	 a	 negociação	 com	 os	 prestadores	 e	
assumindo	o	comando	das	políticas	de	saúde.

A	descentralização	 teve,	como	uma	das	 justificativas,	a	crença	
de	que	quanto	mais	próximos	fisicamente	gestor	e	usuário,	mais	
facilmente	 seriam	 executados	 os	 serviços,	 com	mais	 chances	
de	atender	exatamente	às	necessidades	da	população	em	foco	
e	 com	menos	 riscos	 de	 desvios	 de	 dinheiro	 público,	 já	 que	 a	
proximidade	também	facilitaria	o	controle.	Na	prática,	 isso	nem	
sempre	ocorre	assim.	Além	do	mais,	para	certas	questões	como	a	
aquisição	de	medicamentos,	que	em	larga	escala	possibilita	uma	
redução	dos	custos,	a	descentralização	não	necessariamente	é	
a	melhor	solução.

5) Participação popular:	 Com	 esse	 princípio,	 fica	 assegurada	 a	
participação	da	população	na	construção	das	políticas	públicas	
de	saúde	e	na	gestão	do	SUS,	em	todas	as	esferas,	municipal,	
estadual	e	federal,	via	Conselhos	e	Conferências	de	Saúde.

A estratégia adotada pelo SUS para viabilizar pelo menos os três 

primeiros princípios/diretrizes é a “Estratégia Saúde da Família”, já 

comentada em lições anteriores.

Esses	são	alguns	exemplos	dos	desafios	que	estão	colocados	para	
os	trabalhadores	do	SUS,	inclusive	nós,	farmacêuticos.

Essas situações nos alertam em relação a não entender esses princípios 

como “dogmas”. Eles são orientações que devem pautar nossa prática, 

mas sempre contextualizando, ou seja, as situações que vivemos podem 

nos exigir flexibilização –um importante atributo da gestão- utilizando 

o “bom senso”, e tendo como consequência de todos os princípios o 

da garantia do direito à saúde a todo cidadão brasileiro. Essa visão 

é fundamental a todo e qualquer gestor, a todos que conduzem 

determinados serviços no âmbito do SUS, neste imenso e heterogêneo 

território brasileiro.
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Dimensão Legal  – Legislação e regulamentação do SUS

Essa	 dimensão,	 como	 as	 anteriores,	 também	 incide	 diretamente	
sobre	as	demais,	já	que	é	da	legislação	e	regulamentação	que	partem	
as	orientações	e	definições	para	o	funcionamento	do	SUS.

No	 topo	 hierárquico	 da	 legislação	 temos	 a	Constituição	 Federal	 e	
as	Leis	Orgânicas	da	Saúde,	as	quais	estabelecem	os	princípios	e	
as	diretrizes	gerais	para	o	SUS.	A	partir	delas,	foram	e	permanecem	
sendo	 definidas	 novas	 regulamentações,	 uma	 vez	 que	 o	 SUS	 é	
dinâmico,	processual	e	encontra-se	em	constante	aperfeiçoamento.	

Portanto,	é	muito	importante	cultivarmos	o	hábito	de,	periodicamente,	
nos	 atualizarmos	 a	 respeito.	 Para	 isso,	 um	 bom	 começo	 é	 visitar,	
frequentemente,	 o	 Portal	 da	 Saúde,	 do	 Ministério	 da	 Saúde,	 na	
opção	“Profissional	e	Gestor”.	

Link

Acesse o Portal da Saúde no endereço: http://portalsaude.saude.gov.br/

portalsaude/

Lá encontramos o acesso a leis, portarias e resoluções, além das notícias 

sobre novidades na saúde e no SUS. Também no Portal, na opção “Sobre 

o SUS”, encontramos publicações do Ministério da Saúde que podem 

auxiliá-lo em seus estudos e cuja leitura recomendamos. São exemplos, 

a cartilha “Entendendo o SUS” e a publicação “O SUS de A a Z”, de onde, 

aliás, extraímos grande parte das definições apresentadas aqui. Também 

disponibilizamos  a “Coletânea de Normas para o Controle Social no 

Sistema Único de Saúde”, para uma busca rápida das principais leis e 

regulamentações do SUS. Essa coletânea está disponível na Biblioteca 

da unidade, no AVEA.

De	 toda	 a	 legislação	 para	 o	 SUS,	 chamamos	 a	 atenção	 para	 o	
documento	 designado	Pacto pela Saúde,	 instituído	 pela	 Portaria	
GM	n.	399,	de	22	de	fevereiro	de	2006	e	regulamentado	pela	Portaria	
GM	 n.	 699,	 de	 30	 de	 março	 de	 2006,	 por	 estabelecer	 reformas	
institucionais	que	afetam	a	gestão,	a	responsabilização	dos	gestores	
e	as	formas	de	financiamento.

SUS
Dimensão

Legal



Unidade 4 - O acesso aos medicamentos no sistema público brasileiro e a 
construção da assistência farmacêutica

55

Legislação e regulamentação pertinente à assistência farmacêutica no SUS:

• Lei Orgânica da Saúde (n. 8.080, de 1990).

• Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 1998).

• Política Nacional de Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2004).

• Financiamento para a Saúde (BRASIL, 2007).

• Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 

2009b; 2010c).

• Normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica 

na Atenção Básica (BRASIL, 2009c; 2010d).

• Aquisição centralizada de medicamentos do Componente Especializado 

(BRASIL, 2009d; 2010a; 2010b).

• RENAME (BRASIL, 2010c).

Lembrando:	 em	 nosso	 sistema	 político,	 as	 leis	 devem	 ser	
aprovadas	 pelo	 Poder	 Legislativo	 (deputados	 e	 senadores).	 Já	 as	
regulamentações	 são	editadas	pelo	Poder	Executivo	 (Ministério	da	
Saúde,	 Secretarias	 Estaduais	 de	 Saúde	 e	 Secretarias	 Municipais	
de	 Saúde	 –	 e	 suas	 agências,	 em	 suas	 respectivas	 esferas	 de	
responsabilidades).	 Todo	 candidato	 a	 um	 cargo	 de	 representação	
política	está	comprometido	com	determinadas	propostas.	Os	eleitos	
ao	Poder	Legislativo	deverão	manter	uma	postura	de	acordo	com	
o	posicionamento	assumido	na	campanha.	Já	os	eleitos	ao	Poder	
Executivo	têm	a	obrigação	de	transformar	suas	propostas	em	planos	
de	governo.	Os	planos	de	governo,	por	sua	vez,	definem	os	rumos	
das	Políticas	Públicas	e	influem	na	constante	criação	ou	revisão	da	
legislação.	Observe	 que	 nisso	 tudo	 há	mais	 um	ator	 fundamental:	
a	 sociedade,	 que	 elege	 os	 ocupantes	 dos	 dois	 poderes.	 Assim,	
quando	elegemos	nossos	representantes,	estamos	automaticamente	
também	escolhendo	o	futuro	do	arcabouço	legal	para	o	SUS.

Você reparou a mútua influência a que nos referimos anteriormente? A 

dimensão legal, que incide sobre todas as demais, também é reflexo da 

dimensão política e da avaliativa (considerando o ato de votar como uma 

resposta – positiva ou negativa – a uma avaliação sobre o desempenho).
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Dimensão Política  – A divisão do poder no SUS

O	poder	está	distribuído	entre	os	gestores,	trabalhadores	da	saúde	e	
usuários	e	é	exercido	em	espaços	democráticos	e	institucionalizados,	
de	 caráter	 deliberativo	 e	 avaliativo,	 nas	 três	 esfera	 de	 governo	
(federal,	estadual	e	municipal).	Essa	é	uma	das	características	mais	
peculiares	e	extraordinárias	do	SUS:	a	institucionalização	de	canais	
que	possibilitam	a	 todos	ou	a	parte	dos	atores	se	manifestarem	e	
decidirem	os	rumos	do	SUS.

Como	espaços	de	negociação,	avaliação,	proposição	e/ou	aprovação	
de	atos	do	gestor,	dos	quais	todos	os	atores	participam,	temos	os	
Conselhos	de	Saúde	e	as	Conferências	de	Saúde.

Como	 você	 viu	 no	 conteúdo	 de	 gestão	 da	 unidade	 3	 do	Módulo	
3,	em	outros	espaços,	participam	apenas	gestores.	São	 instâncias	
de	 pactuação	 e	 cogestão,	 como	 a	 CIB	 –	 Comissão	 Intergestoras	
Bipartite	e	a	CIT	–	Comissão	Intergestora	Tripartite.	

Também	 está	 prevista,	 na	 política	 de	 regionalização,	 a	 formação	
dos	colegiados	de	gestão	regionais	que	têm	a	responsabilidade	de	
instituir	processo	de	planejamento	regional	que	defina	prioridades	e	
pactue	soluções	para	organizar	a	 rede	de	ações	e	de	serviços	de	
atenção	à	saúde	das	populações	locais	(BRASIL,	2009a).

Há	ainda	outras	instâncias	importantes	na	dimensão	política	do	SUS.	
São	elas:	o	Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass),	
o	 Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems),	os	Conselhos de Secretários Municipais de Saúde 
de cada estado (Cosems)	e	os	Colegiados de Gestão Regional	
(idealizados	como	instrumentos	para	efetivar	a	regionalização).

Você pode saber mais sobre o Conass, Conasems e sobre a regionalização, 

acessando o documento O SUS DE A a Z, garantindo saúde nos municípios, 

disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

Conass	e	Conasems	têm	tido	um	papel	e	uma	importância	política	
muito	fortes	na	orientação	dos	rumos	do	SUS	e	da	Política	Nacional	
de	Saúde,	 inclusive	no	que	diz	respeito	à	assistência	farmacêutica,	

SUS

Dimensão
Política
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até	porque	o	impacto	financeiro	desta	sobre	o	orçamento	da	saúde	
vem	crescendo.	A	promoção	de	debates	e	encontros	com	membros	
do	Poder	Judiciário,	na	discussão	da	 judicialização	do	acesso	aos	
medicamentos,	é	um	exemplo	dessa	atuação.	

Você sabe quem são os representantes do seu Estado no Conasems? E 

o atual presidente do Cosems do seu Estado? Anote, para usa referência, 

e procure na internet informações sobre as atividades que o Cosems do 

seu Estado está desenvolvendo.

Reflexão

A	 institucionalização	 desses	 espaços	 possibilita	 a	 intervenção	
popular	 sobre	 a	 gestão	 (desde	 que	 haja	 suficiente	 organização	 e	
participação,	 é	 óbvio).	 Assim,	mesmo	 quando	 o	 gestor	 atua	 com	
certa	 independência,	 suas	decisões	são	 fruto	da	 interação	entre	a	
percepção	do	governo	e	os	interesses	da	sociedade	e	algumas	de	
suas	definições	devem	ser	referendadas	por	instâncias	que	incluam	a	
participação	de	outros	atores.	Como	exemplo,	têm-se	os	Planos de 
Saúde18,	cuja	elaboração	é	de	responsabilidade	do	gestor,	mas	cuja	
aprovação	depende	dos	Conselhos	de	Saúde.	

A	 dimensão	 política	 não	 se	 limita	 aos	 espaços	 instituídos.	 Uma	
forte	mobilização	popular,	por	outras	vias,	pode	repercutir	sobre	as	
decisões	do	gestor.	Exemplificando,	podemos	dizer	que	a	 inclusão	
da	assistência	 farmacêutica	nas	pautas	 e	 agendas	de	pactuações	
do	SUS	se	deve,	em	grande	medida,	à	mobilização	da	população	
(via	 Conselhos	 de	 Saúde,	 Promotoria	 de	 Justiça,	 imprensa	 etc.),	
pressionando	por	um	maior	acesso	aos	medicamentos.

O	 controle	 social	 pode	 ser	 aliado	 estratégico	 na	 legitimação	 e	
divulgação	 da	 lista	 de	 medicamentos	 padronizados.	 A	 pressão	
da	 comunidade	 pela	 manutenção	 regular	 dos	 estoques	 de	
medicamentos	 também	 pode	 interferir	 mais	 decisivamente	 em	
situações	de	aquisições	intermitentes.	

Envolver	a	comunidade	no	problema	de	uso	abusivo	de	medicamentos	
constitui	 uma	 estratégia	 que	 despersonaliza	 os	 cidadãos	 de	 seu	
papel	como	objetos	do	problema	e	os	investe	no	papel	de	sujeitos	de	
uma	solução	construída	coletivamente.	

“É o instrumento que, 
a partir de uma análise 
situacional, apresenta as 
intenções e os  resultados a 
serem buscados no período 
de quatro anos, os quais  
devem ser expressos em 
objetivos, diretrizes e metas” 
(BRASIL, 2009a).

18
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SUS
Dimensão
Técnico-
operativa  

Dimensão Técnico-operativa  – os serviços e as ações profissionais

Nesta	 dimensão	 encontram-se	 os	 serviços	 e	 as	 ações	 profissionais	
executadas	 no	 SUS.	 Adotamos	 aqui	 as	 considerações	 feitas	 por	
Nogueira	e	Mioto	(2006)	a	propósito	da	participação	do	Serviço	Social	
no	 campo	 da	 saúde,	 entendendo	 que	 são	 extensivas	 aos	 demais	
profissionais	da	saúde.	Nesse	sentido,	as	autoras	afirmam	que	as	ações	
profissionais	na	saúde	não	ocorrem	de	forma	isolada,	mas	se	articulam	
em	três	eixos/processos	à	medida	que	se	diferenciam	ou	se	aproximam	
entre	si,	constituindo:	os	processos	político-organizativos,	os	processos	
de	planejamento	e	gestão	e	os	processos	assistenciais,	chamados	de	
socioassistenciais,	no	caso	dos	serviços	sociais	(NOGUEIRA	e	MIOTO,	
2006),	conforme	esquematizado	no	quadro.	A	seguir,	veremos	o	que	as	
autoras	comentam	sobre	cada	um	desses	processos.

Dimensão técnico-operativa

Eixos/Processos de
planejamento e gestão

Eixos/Processos
assistenciais

Eixos/Processos
politico-organizativos

ações voltadas à 
emancipação da 

população.

planejamento, 
atividades administra-

tivas, capacitação, 
controle 

(monitoramento, 
avaliação e 
fiscalização) 

institucional, de 
serviços e das ações 

profissionais.

ações profissionais 
diretas com os 
usuários, nos 

diferentes níveis de 
complexidade.

Quadro 16 - Ações profissionais da dimensão técnico-operativa, organizadas em Eixos/Processos.

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do texto de Nogueira e Mioto (2006).

Processos Político-Organizativos

Nos	 processos	 político-organizativos	 está	 o	 conjunto	 de	 ações	
profissionais	 “dirigidas	 à	 organização	 da	 população	 para	 que	 se	
converta	em	sujeito	político	capaz	de	 inscrever	suas	demandas	na	
agenda	pública”.	Portanto,	essas	ações	têm	“a	função	de	dinamizar	
e	 instrumentalizar	o	processo	participativo,	 respeitando	o	potencial	
político	 dos	 sujeitos	 envolvidos	 nesse	 processo,	 considerando	 as	
necessidades	imediatas	e,	a	médio	e	 longo	prazos,	a	possibilidade	
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de	 construir	 um	 novo	 padrão	 de	 sociabilidade	 entre	 os	 sujeitos”	
(NOGUEIRA	e	MIOTO,	2006,	p.10-11).	

Os	processos	político-organizativos	ocorrem	nos	espaços	de	controle	
social	 instituídos	 (ou	seja,	nas	 instâncias	abarcadas	pela	dimensão	
política),	tais	como	os	Conselhos,	as	Conferências	e	outros	órgãos,	
como	o	Ministério	Público,	bem	como	junto	em	espaços	informais,	
não	previstos	para	esse	fim	(escolas,	igrejas,	associações	etc.).

Reflexão

O seu trabalho contribui para o desenvolvimento de ações voltadas ao 

empoderamento dos usuários de saúde da sua esfera de atuação? 

Processos de Planejamento e Gestão

Nesse	âmbito	estão	contidas	as	ações	particularmente	destinadas	à	
efetivação	 da	 intersetorialidade,	 quais	 sejam,	 a	 gestão	 das	 relações	
interinstitucionais	e	a	criação	de	protocolos	entre	serviços,	programas	e	
instituições	no	conjunto	das	políticas	sociais,	que	servem	de	base	tanto	
para	o	trabalho	do	profissional	como	para	a	equipe	da	qual	é	parte.	

Estão	 vinculados	 também	 ao	 Planejamento	 e	 Gestão	 as	 ações	
voltadas	para	a	capacitação	de	recursos	humanos	que	visam	ampliar	
a	qualidade	dos	serviços	e	de	sujeitos	sociais	subsidiando-os	para	
influir	 nas	 diferentes	 instâncias	 decisórias	 e	 de	 planejamento	 das	
políticas	 públicas,	 especialmente	 a	 da	 saúde.	 Compõem	 ainda	
esse	eixo,	 as	ações	 relativas	à	gestão	e	avaliação	 institucional,	de	
serviços	e	das	ações	profissionais.	Assim,	são	relevantes	as	ações	
direcionadas	à	consolidação	de	uma	base	de	informações,	alimentada	
pela	 documentação	 do	 processo	 interventivo	 do	 assistente	 social	
(diário	de	campo,	fichas,	estudos,	relatórios),	para	a	realização	dos	
processos	acima	indicados”	(NOGUEIRA	e	MIOTO,	2006,	p.12).

Os	processos	de	planejamento	 e	gestão	dão	conta	de	uma	 vasta	
gama	 de	 ações,	 do	macro	 ao	micro	 contexto	 da	 saúde.	Ou	 seja,	
podem	ser	concebidos	para:

•	 orientar	as	mudanças	sociais	(planejamento	social);	

•	 conduzir	 a	 gestão	 e	 a	 gerência	 de	 instâncias,	 instituições	 ou	
serviços	(planejamento	institucional);
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•	 definir	 procedimentos,	 protocolos,	 metodologias	 e	 fluxos	 da	
prática	profissional	(técnica	ou	instrumento	para	a	ação	profissional	
e	 o	 seu	 controle)	 (NOGUEIRA	 e	 MIOTO,	 2006,	 p.14-15).	 Em	
relação	ao	último	aspecto,	os	processos	de	planejamento	atuam	
como	dispositivos	que	contribuem	para	imprimir	racionalidade	às	
decisões	e	das	ações	(NOGUEIRA	e	MIOTO,	2006,	p.17).	

Dentro	 do	 planejamento	 institucional	 do	 SUS	 estão	 previstos	 os	
seguintes	instrumentos	de	gestão:

•	 Planos de Saúde  e  Plano Plurianual (PPA),	os	quais	definem	
“para	onde	se	deseja	ir”;

•	 Programação Pactuada e Integrada  (PPI),	 Programação 
Anual em Saúde e Programação para Gestão por Resultados 
na Atenção (PROGRAB),	 	 definem	 “quando”,	 “como”,	 a	 que	
custo	e	os	responsáveis.

Os	 principais	 instrumentos	 de	 planejamento	 da	 regionalização	
são	 o	 Plano	 Diretor	 de	 Regionalização	 (PDR),	 o	 Plano	 Diretor	 de	
Investimentos	 (PDI)	 e	 a	 Programação	 Pactuada	 e	 Integrada	 da	
Atenção	à	Saúde	(PPI).

Se você quiser conhecer mais sobre os Planos de Saúde, Plano Plurianual 

(PPA),  Programação Pactuada e Integrada  (PPI), Programação Anual 

em Saúde e Programação para Gestão por Resultados na Atenção 

(PROGRAB),  consulte o documento O SUS de A a Z, garantindo saúde 
nos municípios, disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

A	coordenação	da	assistência	 farmacêutica,	enquanto	 responsável	
pela	logística	exigida	pelos	medicamentos	(programação,	aquisição,	
armazenamento	e	distribuição),	requer	um	orçamento	considerável,	
tanto	 pelo	 custo	 dos	medicamentos,	 quanto	 pela	 necessidade	 de	
estruturação	adequada	para	essas	tarefas.	Para	garantir	a	realização	
das	ações	que	deseja	executar,	os	responsáveis	por	essas	instâncias	
devem	participar	da	elaboração	dos	planos	e	orçamentos.	Intenções	
não	incluídas	no	planejamento,	programação	e	orçamento	anual,	não	
terão	chances	de	serem	contempladas	com	recursos	financeiros	e,	
portanto,	dificilmente	se	realizarão.
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A	PPI	é	uma	espécie	de	previsão	e	acerto	de	contas	entre	municípios	
que	não	dispõem	de	certos	serviços	e	os	que	os	dispõem,	de	forma	
a	possibilitar	o	atendimento	dos	cidadãos	dos	primeiros	em	unidades	
de	saúde	dos	segundos.	Tradicionalmente,	pactuavam-se	exames,	
consultas,	cirurgias,	internações	etc.,	mas	não	medicamentos,	já	que	a	
discussão	sobre	as	necessidades	relativas	à	assistência	farmacêutica	
não	entravam	na	pauta	da	PPI.	Como	resultado,	usuários	oriundos	
de	municípios	sem	serviços	especializados	conseguiam	consultas	e	
exames	em	outros	municípios	(segundo	a	pactuação),	mas	ficavam	
privados	dos	medicamentos.

A	nova	regulamentação	da	assistência	farmacêutica	pretende	superar	
tais	lacunas.

As etapas do planejamento e a gestão da assistência farmacêutica 

no SUS, como tema central deste Curso, serão detalhadas em outros 

módulos e transversalmente. Cabe apenas comentar que, apesar das 

fragilidades ainda encontradas, esse é o processo mais desenvolvido da 

assistência farmacêutica. Afinal, garantir a provisão de medicamentos, 

de forma organizada, é, provavelmente, o ponto de partida para um 

serviço farmacêutico qualificado. Sem ele, as demais atividades podem 

ficar comprometidas.

Uma	etapa	estratégica	nesse	processo	é	a	seleção	dos	medicamentos.	
Para	nos	auxiliar	com	a	questão	do	elenco,	recorremos	ao	conceito	
de	medicamentos	essenciais,	desenvolvido	pela	Organização	Mundial	
da	Saúde	(OMS):

“Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades 

de atenção à saúde da maioria da população; portanto, eles devem estar 

disponíveis a todo momento em quantidades adequadas e nas formas e 

dosagens apropriadas” (WHO, 1995).

	

A	 OMS	 recomenda	 a	 formulação	 de	 uma	 lista	 de	 medicamentos	
essenciais	a	ser	elaborada	por	uma	comissão	nacional	multidisciplinar	
como	uma	das	diretrizes	para	assegurar	o	programa	de	medicamentos	
essenciais	(WHO,1995).	



Santos e Soares  Políticas de saúde e acesso a medicamentos62

Os	 medicamentos	 essenciais	 representam	 uma	 opção	 política	 para	
garantir	a	disponibilidade	dos	medicamentos,	afetando	a	organização	do	
sistema	de	saúde.	No	Brasil,	 essa	opção	 foi	 feita,	explicitamente,	nas	
Políticas	Nacional	de	Medicamentos	(Portaria	n.	3.916,	de	30/10/98)	e	de	
Assistência	Farmacêutica	(Resolução	CNS	n.	338,	de	06/05/04),	como	
estratégia	integrada	às	ações	e	aos	serviços	de	cuidados	em	saúde.

O	Brasil	elaborou	a	sua	primeira	lista	de	medicamentos	considerados	
essenciais	 em	 1964	 (ainda	 denominada	 de	 Relação	 Básica	 e	
Prioritária	de	Produtos	Biológicos	e	Matérias	para	Uso	Farmacêutico	
Humano	e	Veterinário),	treze	anos	antes	da	recomendação	feita	pela	
OMS,	em	1977,	apontando	que	o	país	há	muito	tempo	vem	pautando	
suas	 políticas	 de	 medicamentos	 no	 conceito	 de	 essencialidade	
(MESSEDER	et al.,	2004	apud	SANT’ANA,	2009).

Em	âmbito	nacional,	a	Comare	(Comissão	Técnica	e	Multidisciplinar	
de	 Atualização	 da	 Rename)	 tem	 a	 função	 de	 avaliar	 a	 Rename,	
levando-a	 a	 atender	 as	 necessidades	 prioritárias	 por	 assistência	 à	
saúde	da	maioria	da	população	brasileira.

De	 acordo	 com	 Wannmacher	 (2006),	 a	 Rename19	 constitui	 um	
instrumento	norteador	da	prática,	servindo	para	orientar	e	subsidiar	
os	 estados	 e	 municípios,	 na	 elaboração	 das	 suas	 respectivas	
relações	 de	 medicamentos	 –	 Relação	 Estadual	 de	 Medicamentos	
(Resme)	e	Relação	Municipal	de	Medicamentos	(Remume)	e	objetiva	
promover	disponibilidade,	acesso,	sustentabilidade,	qualidade	e	uso	
racional	de	medicamentos.	A	padronização	de	elenco	é	assunto	para	
o	conteúdo	de	seleção	de	medicamentos.

A	 composição	 de	 uma	 lista	 guarda	 relações	 importantes	 com	 a	
programação	 e	 aquisição	 de	medicamentos.	 Você	 discutirá	 essas	
relações	no	Módulo	4	.	Também	requer	o	conhecimento	das	formas	
de	financiamento	do	SUS.	De	nada	nos	adianta	termos	um	elenco	
excelente,	mas	sem	condições	de	financiá-lo.	Sobre	isso,	voltaremos	
a	falar	na	“Dimensão	do	Financiamento”.

Embora	pareça	uma	obviedade,	sabemos	que,	na	prática,	as	condições	
estruturais	 (local,	 recursos	 humanos	 e	 demais	 recursos	 físicos)	 e	
organizacionais	 (fluxos	 de	 trabalho),	 necessárias	 à	 qualificação	 dos	
serviços,	ainda	representam	um	grande	entrave.	A	propósito,	Araújo	
e	Freitas	(2006)	caracterizaram	as	farmácias	de	unidades	básicas	de	
saúde	como	locais	pequenos	de	depósito	e	entrega	de	medicamentos,	
restrito	ao	atendimento	impessoal	da	demanda.

Para	superar	as	dificuldades	no	controle	de	estoques,	o	Ministério	
da	Saúde	desenvolveu	o	Sistema	Hórus	,	um	instrumento	de	gestão/
sistema	de	informação	voltado	à	assistência	farmacêutica.	Destina-

Referência: além de 
contribuir para a soberania 

brasileira e para o 
desenvolvimento econômico 

e social, a relação da 
Rename e da política fabril 

farmacêutica tem efeitos 
sobre o acesso.

Quando o Brasil assume a 
tarefa de obter fármacos 
e produzir localmente os 

medicamentos essenciais, 
temos maior segurança 
da disponibilidade dos 

medicamentos a um custo 
mais vantajoso para o SUS.

Esse aspecto torna-se 
mais uma motivação para 

promover a adesão dos 
prescritores e usuários 

à lista de medicamentos 
padronizados. São 

medicamentos com eficácia 
e segurança, cujo acesso 

é apoiado pela política 
industrial brasileira.
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se	a	garantir	o	controle	adequado	dos	estoques	e	melhorar	o	fluxo	de	
informações	sobre	os	Medicamentos	do	Componente	Básico	e	em	
breve	do	Componente	Especializado	da	Assistência	Farmacêutica.	O	
Hórus	será	melhor	estudado	no	Módulo	4	–	Serviços	farmacêuticos.	

As	questões	estruturais	e	organizacionais	são	importantes,	mas	não	
devem	ser	o	objetivo	único	e	final	dos	serviços	farmacêuticos.

Levando-se	em	conta	que	o	planejamento	e	a	gestão,	em	todos	os	
contextos,	devem	ser	acompanhados	de	controle	ou	monitoramento,	
bem	como	de	avaliação,	fiscalização	e	auditoria,	há	ainda	uma	série	
de	instrumentos,	ações	e	instâncias	já	estabelecidos	com	esse	fim.	
Veja	os	exemplos,	a	seguir:

•	 Instrumento	 de	 controle:	 Relatório de Gestão20,	 destinado	 à	
prestação	de	contas	do	gestor,	a	ser	apreciado	pelo	Conselho	
de	Saúde.

•	 Ações	 de	 controle:	 auditoria,	 ouvidoria,	 controle	 social,	 ações	
integradas	com	outras	instâncias	de	controle	público.

•	 Instâncias	 de	 controle:	 Conselhos	 de	 Saúde,	 Departamento	
Nacional	de	Auditoria	do	SUS	(Denasus),	Ouvidoria	do	Ministério	
da	Saúde,	Ministério	Público.

Processos Assistenciais

Em	analogia	ao	que	foi	proposto	por	Nogueira	e	Mioto,	as	atividades	
assistenciais	do	farmacêutico	correspondem	ao	conjunto	de	ações	
profissionais	desenvolvidas	no	âmbito	da	ação	direta	com	os	usuários	
nos	diferentes	níveis	de	complexidade	nos	serviços	de	saúde,	a	partir	
de	demandas	singulares.

Os	farmacêuticos	ainda	são	pouco	requisitados	para	integrarem	os	
processos	assistenciais	no	SUS,	em	parte	pela	elevada	demanda	de	
seus	serviços	nos	processos	gerenciais	da	assistência	farmacêutica,	
mas	também	pela	falta	de	tradição	do	próprio	profissional	em	ocupar	
esse	 espaço,	 apesar	 do	 empenho	de	muitos	 já	 devotados	 a	 isso,	
particularmente	desde	a	última	década.

A	 participação	 do	 farmacêutico	 em	 processos	 assistenciais	 deve	
se	dar	por	sua	 interação	com	os	usuários	e	a	comunidade,	e	não	
depende	 apenas	 de	 ter	 o	 medicamento	 como	 instrumento	 de	
intervenção:	 a	 atuação	 do	 farmacêutico	 na	 assistência	 ao	 usuário	
e	 à	 comunidade	 vai	 além	do	medicamento,	 	 abrange	a	 atenção	à	
saúde	em	seu	sentido	mais	amplo	(lembra	o	conceito	mais	ampliado	

HÓRUS
Sistema Nacional de Gestão
da Assistência Farmacêutica

“É instrumento que 
apresenta os resultados 
alcançados com a execução 
da Programação Anual de 
Saúde. Esse instrumento 
deve conter: o resultado da 
apuração dos indicadores; 
a análise da execução 
da programação (física e 
orçamentária/financeira); 
e as recomendações 
(por exemplo, revisão 
dos indicadores, 
reprogramação)” (BRASIL, 
2009a).
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de	saúde?).	Condições	de	vida,	de	acesso	aos	bens	e	serviços,	de	
educação,	 de	 emancipação	 política	 e	 social	 podem	 e	 devem	 ser	
parte	do	trabalho	assistencial	do	farmacêutico.

Dimensão Financeira

Uma	política	só	se	efetiva	quando	é	executada	e	só	é	executada	quando	
existem	condições	humanas,	técnicas,	organizacionais	e	financeiras	
para	isso.	O	quesito	financeiro	é	particularmente	determinante,	já	que	
dele	dependem,	em	grande	parte,	os	demais.	Mais	uma	vez	vemos	
como,	na	prática,	uma	dimensão	influencia	as	demais.

Parece	óbvio	então	que,	uma	vez	aprovada	determinada	política,	deva-
se	dotá-la	com	recursos	financeiros.	Mas	nem	sempre	é	assim	que	
ocorre.	O	próprio	SUS	serve	de	exemplo:	mesmo	tendo	sido	incluído	
o	 direito	 à	 saúde,	 por	 meio	 de	 políticas	 públicas,	 na	 Constituição	
de	 1988	 (o	 que	 sem	dúvidas,	 foi	 em	 si	 um	 avanço	 em	 termos	 de	
conquistas	sociais)	e	tendo	sido	definido	o	seu	arcabouço	legal	nas	
Leis	Orgânicas	da	Saúde,	leis	federais	n.	8.080	e	n.	8.142,	de	1990,	
a	precariedade	no	seu	financiamento,	nos	anos	seguintes,	reflexo	da	
tendência	neo-liberal	instalada	mundialmente,	praticamente	impediram	
a	 sua	 implementação.	Pode-se	mesmo	afirmar	 que	o	SUS	 só	 não	
sucumbiu	por	contar	com	um	movimento	de	apoio	muito	expressivo.	
Conforme	 Ugá	 e	Marques	 (2005),	 esse	movimento	 é	 formado	 por	
profissionais	da	área	e	pesquisadores,	muitos	deles	antigos	militantes	
do	então	chamado	movimento	sanitarista	dos	anos	1970-1980,	tendo	
se	refletido,	inclusive,	na	formação	e	atuação	da	Frente	Parlamentar	
da	Saúde,	entidade	civil	fundada	em	1993	e	formada	por	deputados	
e	senadores	de	diferentes	partidos	e	ideologias.

Você poderá saber mais sobre o Financiamento do SUS acessando o 

documento O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios, disponível 

na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

De	 acordo	 com	 o	 Pacto	 pela	 Saúde,	 de	 2006,	 as	 transferência	
dos	 recursos	passaram	a	ser	divididas	em	seis	grandes	blocos	de	
financiamento:

•	 Atenção	Básica,

•	 Média	e	Alta	Complexidade	da	Assistência,	

SUS

Dimensão
Financeira
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•	 Vigilância	em	Saúde,	

•	 Assistência	Farmacêutica,	

•	 Gestão	do	SUS	e	

•	 Investimentos	em	Saúde.	

Por	sua	vez,	o	bloco	de	financiamento	da	Assistência	Farmacêutica	
foi	organizado	nos	componentes	básico,	especializado	e	estratégico,	
sumarizados	a	seguir.

Básico

Medicamentos e insumos 
essenciais

De
st

in
aç

ão Assistência a agravos 
prevalentes e 
prioritários

Especializado

Medicamentos e assistência 
integral

De
st

in
aç

ão Linhas de cuidado nos 
Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas

Estratégico

Medicamentos específicos

De
st

in
aç

ão Agravos de perfil 
endêmico e  controle 
estratégico

BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quadro 17 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica.

Componente Básico

•	 Medicamentos	 destinados	 ao	 tratamento	 de	 agravos	 no	 nível	
primário	 de	 atenção	 à	 saúde.	 Atualmente,	 dentro	 deste	 grupo	
incluem-se	também	os	medicamentos	essenciais	para	a	área	da	
saúde	mental.	

•	 Envolvem	um	grupo	de	ações	desenvolvidas	de	forma	articulada	
pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 Secretarias	 Estaduais	 e	 Municipais	
de	 Saúde,	 para	 garantir	 o	 custeio	 e	 o	 fornecimento	 dos	
medicamentos	e	insumos	essenciais	destinados	ao	atendimento	
dos	agravos	prevalentes	e	prioritários	da	Atenção	Básica.

Link

Para mais informações sobre o Componente Básico, acesse o endereço: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_

area=1462
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A	execução	do	Componente	Básico	da	Assistência	Farmacêutica	é	
descentralizada	 e,	 portanto,	 o	 seu	 território	 tem	 responsabilidades	
quanto	ao	financiamento	de	medicamentos.	Aos	municípios	pequenos,	
pactuar	a	aquisição	centralizada	no	Estado	ou	regionalmente	pode	
representar	 um	 ganho	 substancial.	 A	 sustentação	 ao	 financiar	
os	 medicamentos	 exige	 que	 se	 conheça	 como	 funcionam	 essas	
pactuações	e	a	atuação	política	para	viabilizá-las.

Componente Especializado

•	 Estratégia	 para	 garantir	 a	 integralidade	 nos	 tratamentos	 com	
medicamentos,	 em	 nível	 ambulatorial,	 na	 forma	 das	 linhas	
de	 cuidado	 definidas	 nos	 Protocolos	 Clínicos	 e	 Diretrizes	
Terapêuticas.

•	 O	 componente	 é	 divido	 em	 3	 grupos	 	 de	 acordo	 com	 a	
complexidade	 da	 doença	 a	 ser	 tratada	 ambulatorialmente,	
garantia	da	integralidade	do	tratamento	da	doença	no	âmbito	da	
linha	de	cuidado	e	a	manutenção	do	equilíbrio	financeiro	entre	as	
esferas	de	gestão.

•	 Se	você	não	trabalha	e	não	conhece	o	Componente	Especializado	
recomendamos	a		consulta		ao	livro	Da excepcionalidade às linhas de 
cuidado: o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.	

Link

Para mais informações sobre o Componente Especializado, acesse o 

endereço: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.

cfm?id_area=1349

A	 lógica	 do	 financiamento	 do	 Componente	 Especializado	 mudou	
do	cofinanciamento	entre	os	entes	gestores	para	a	definição	clara	
de	 responsabilidades,	 em	 que	 cada	 parte	 é	 responsável	 pelo	
financiamento	de	um	grupo.	Trabalhar	com	a	gestão	do	componente	
exige	 um	 aprofundamento	 muito	 maior	 nos	 mecanismos	
de	 financiamento	 adotados,	 que	 têm	 o	 mérito	 de	 dar	 maior	
sustentabilidade	ao	serviço	e	garantia	de	provimento	constante,	uma	
vez	que	permite	maior	eficiência	na	programação	e	na	aquisição	dos	
medicamentos.
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Componente Estratégico

•	 Medicamentos	 utilizados	 para	 o	 tratamento	 de	 um	 grupo	 de	
agravos	 específicos,	 agudos	 ou	 crônicos,	 contemplados	 em	
programas	do	ministério	com	protocolos	e	normas	estabelecidas.	

•	 Destina-se	 ao	 financiamento	 de	 ações	 de	 assistência	
farmacêutica	 dos	 programas	 de	 controle	 de	 endemias	 (tais	
como	tuberculose,	hanseníase,	malária,	leishmaniose,	doença	de	
chagas);	anti-retrovirais	(DST/Aids);	sangue	e	hemoderivados;	e	
imunobiológicos.

Link

Para mais informações sobre o Componente Estratégico, acesse o endereço: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id 

_area=1347

Os	 componentes	 de	 financiamento	 do	 bloco	 da	 Assistência	
Farmacêutica	 não	 abrangem	 os	 medicamentos	 de	 uso	 hospitalar,	
os	 quais	 estão	 contemplados	 pelo	 bloco	 de	 atenção	 de	média	 e	
alta	 complexidade,	 por	meio	 do	 componente	 Limite	 Financeiro	 da	
Média	 e	 Alta	 Complexidade	 Ambulatorial	 e	 Hospitalar	 (MAC),	 sob	
responsabilidade	dos	municípios,	distrito	federal	e	dos	estados,	por	
meio	da	 transferências	de	 recursos	do	 Fundo	Nacional	 de	Saúde.	
No	caso	do	âmbito	hospitalar,	o	pagamento	ocorre	pela	emissão	da	
Autorização	de	Internação	Hospitalar	(AIH).

Já	 os	 medicamentos	 de	 uso	 oncológico	 são	 informados	 como	
procedimentos	 quimioterápicos	 no	 subsistema	 APAC	 (Autorização	
de	 Procedimentos	 de	 Alta	 Complexidade)	 do	 Sistema	 de	
Informações	Ambulatoriais	do	SUS	(SIA-SUS)	que	permite	ressarcir	
os	 estabelecimentos	 credenciados	 no	 SUS	 e	 habilitados	 em	
Oncologia21,	responsáveis	pela	provisão	dos	medicamentos.

Eventualmente,	 o	 mesmo	medicamento	 pode	 apresentar	 mais	 de	
uma	fonte	pagadora.

A Rede de Atenção 
Oncológica está formada por 
estabelecimentos de saúde 
habilitados como Unidade 
de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia 
(UNACON) ou como Centro 
de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia 
(CACON). 
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Link

O financiamento do SUS é fonte de grande polêmica e os medicamentos, 

como representam uma fatia muito grande dessa conta, estão no centro 

do problema. Há um vídeo no youtube, cujo título é Financiamento 

para o SUS. Nele o então presidente do Conselho Nacional de Saúde, o 

farmacêutico Francisco Batista Junior, fala sobre o tema. Recomendamos 

que você assista-o e reflita sobre o exposto.

O vídeo está disponível no endereço: http://www.youtube.com/

watch?v=ufFTcYWCfQ8

Ainda	existe	a	possibilidade	de	aquisição	de	medicamentos	fora	da	
lógica	de	organização	e	financiamento	que	estudamos.	Um	exemplo	
é	o	provimento	de	medicamentos	por	serviços	de	assistência	social.	
Esse	é	um	assunto	pouco	estudado	e	bastante	controverso.	

Para aprofundar seu conhecimento sobre o tema acesse e leia o 

artigo de Leite e colaboradores, relativo a um estudo sobre o acesso 

aos medicamentos por serviços públicos de assistência social e por 

atendimento de demandas individuais ou mandados judiciais em 

município catarinense, disponível na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

O	financiamento	da	assistência	farmacêutica	é	um	assunto	complexo	
e	que	tem	sofrido	mudanças	estruturais	por	iniciativa	do	Ministério	da	
Saúde.	Esse	é	o	 tipo	de	conhecimento	que	precisa	de	atualização	
permanente	 e	 a	 capacidade	 de	 interpretar	 e	 aplicar	 a	 legislação.	
Assim,	fique	atento	à	página	do	Ministério	e	participe	das	discussões	
sobre	o	tema.
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Concluímos os estudos desta unidade. Acesse o AVEA e confira as 

atividades propostas.

Ambiente Virtual

Análise crítica

A	 complexidade	 do	 SUS	 é	 de	 tal	 ordem	 que	 a	 melhor	 forma	 de	
conhecê-lo	 é	 “vivê-lo”	 intensamente.	 Se	 é	 essa	 a	 sua	 expectativa,	
esperamos	ter	contribuído,	nesta	unidade,	para	estimulá-lo	a	vasculhar	
e	participar	ainda	mais	desse	espaço	de	cidadania	que	é	o	SUS.

O	nosso	campo	de	ação	mais	imediato	é	o	da	assistência	farmacêutica	
que,	em	si,	 já	é	bastante	extenso.	Vimos	que	há	muito	o	que	fazer,	
a	começar	pela	significação	que	queremos	imprimir	a	esse	termo	e,	
inevitavelmente,	à	nossa	profissão.

Não	 vamos	 nos	 abater	 pelas	 dificuldades	 imediatas.	 A	 velocidade	
com	que	tem	ocorrido	a	implementação	da	assistência	farmacêutica	
no	SUS,	nos	últimos	anos,	é	um	indício	positivo	de	que	muita	coisa	
boa	está	por	acontecer.	E	nós	somos	protagonistas	nessa	história.	
Vamos	fazer	valer	o	momento.
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