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TEXTO: EXEMPLO DE CONDUÇÃO DA REVISÃO DO ELENCO DE MEDICAMENTOS  

Autores: Mônica Holtz Cavichiolo Grochocki, Jardel Corrêa Oliveira e Rafael Mota Pinheiro  

Módulo: Módulo 3 - Seleção de medicamentos 

Unidade: Unidade 2 - Seleção de medicamentos 

 

A título de exemplo, vamos descrever como a revisão do elenco da assistência 

farmacêutica da atenção básica (AFAB) tem sido conduzida no estado do Paraná. A cada 

publicação de portaria federal relacionada, que estabelece as condições e o cronograma de 

revisão deste elenco, é iniciado um processo de articulação entre estado e municípios, seguindo 

as orientações do Ministério da Saúde.  

Como executado em anos anteriores, o trabalho de revisão do elenco no estado do 

Paraná foi conduzido de forma compartilhada e ascendente, de modo que todos os municípios 

participassem, efetivamente, de maneira articulada e colaborativa em conjunto com a Secretaria 

de Estado da Saúde do Paraná, com o Consórcio Paraná Saúde e com o Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS-PR).  

Com a publicação da Portaria GM/MS n. 1.555/2013, inicialmente, a Coordenação 

Estadual da Assistência Farmacêutica, atualmente sob responsabilidade do Departamento de 

Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (DAF/SESA-PR), estabeleceu 

como o processo seria conduzido. Constitui-se Grupo de Trabalho composto por integrantes do 

Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR), do Consórcio Paraná Saúde e profissionais 

especialistas convidados para assessorar as atividades. 

O Grupo de Trabalho elaborou um “MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA REVISÃO DO 

ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 

ATENÇÃO BÁSICA DO PARANÁ”, descrevendo como deveriam ser executadas as ações, com as 

responsabilidades compartilhadas pelos municípios, nível regional e nível central. Todos os 

municípios do Estado foram informados, oficialmente, acerca da revisão que seria iniciada, por 

meio das 22 (vinte e duas) Regionais de Saúde (unidades administrativas da SESA-PR, que se 

comunicam, diretamente, com os municípios de sua área de abrangência).  

Conforme estabelecido no manual, os municípios foram orientados a: 

 Constituir uma Comissão de Farmácia e Terapêutica ou um grupo de trabalho, 

composto, minimamente, por farmacêutico, médico, enfermeiro e odontólogo 

para conduzir o processo; 
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 Consultar dados referentes à população do município: número de habitantes, 

distribuição por faixa etária e sexo, envelhecimento populacional, morbidade e 

mortalidade; prevalência de doenças, aspectos relacionados às atividades 

econômicas relevantes, saneamento e moradia, escolaridade e padrões 

socioculturais; 

 Utilizar dados referentes aos serviços municipais de saúde: modelo de atenção 

prestada, forma de organização dos serviços de saúde, serviços de saúde 

disponibilizados à população, protocolos e diretrizes terapêuticas instituídas no 

município; 

 Considerar dados referentes aos medicamentos: consumo histórico por 

item,alterações da demanda por medicamentos com modificações qualitativas e 

quantitativas relacionadas à flutuação demográfica, epidemias, aumento ou 

redução de incidência de patologias ou agravos decorrentes das mesmas, entre 

outros, perda de medicamentos por expiração de prazo de validade e/ou não 

utilização, itens que constam da Rename vigente, mas não no Elenco de 

Referência Estadual de Medicamentos para a Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica e que estão sendo adquiridos pelo município, disponibilidade de 

mercado (fornecedores), custo do medicamento e do tratamento, indicação 

terapêutica, apresentação visando o uso racional; posologia e administração, 

considerando a comodidade ao usuário, uso em diferentes faixas etárias, efeitos 

adversos e toxicidade, precauções especiais de uso; 

 Organizar e consolidar a lista de medicamentos a ser proposta, segundo modelos 

disponibilizados em planilha, com proposta de exclusão e inclusão de 

medicamentos; 

 Encaminhar a planilha, em arquivo eletrônico, aos cuidados da chefia da Seção de 

Insumos Estratégicos (SCINE) da Regional de Saúde. 

 

Coube às Chefias de Seção de Insumos Estratégicos das Regionais de Saúde:  

 Receber, por meio eletrônico, as planilhas dos municípios sobre o Elenco de 

Referência Estadual de Medicamentos para a AFAB;  

 Compilar as planilhas enviadas pelos municípios, consolidando as propostas de 

exclusão ou inclusão do(s) medicamento(s);  
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 Organizar Grupo de Trabalho (GT) Regional para a discussão dos produtos 

apresentados pelos municípios, com a realização de reunião da qual participarão 

representantes de cada município; 

 Elaborar proposta consensada dos itens a serem excluídos ou incluídos do/no 

Elenco; 

 Encaminhar, por meio de arquivo eletrônico, as planilhas com o produto da 

reunião do GT Regional ao DAF/SESA-PR. 

 

Coube ao Consórcio Paraná Saúde: 

 Elaborar as planilhas com proposta de exclusão e inclusão de medicamentos; 

  Subsidiar as reuniões municipais e regionais com dados referentes à aquisição 

dos medicamentos quando solicitado; 

 Receber, através do DAF, os produtos das discussões dos GT Regionais, para a 

realização de pesquisa de mercado referente aos medicamentos passíveis de 

inclusão, com a finalidade de subsidiar a discussão no GT Central; 

 Participar da reunião do GT Central, fornecendo subsídios quanto às questões 

relacionadas à aquisição dos medicamentos; 

 Disponibilizar, no site do Consórcio Paraná Saúde 

(http://www.consorcioparanasaude.com.br), as Listas de Medicamentos que 

serão excluídos ou incluídos do/no Elenco. 

 

Coube ao DAF/SESA-PR:  

 Receber, por meio eletrônico, os produtos das discussões dos GT Regionais;  

 Convocar a reunião do GT Central, com a participação dos responsáveis pelas 

Seções de Insumos Estratégicos, que coordenam a Assistência Farmacêutica nas 

RS, juntamente com representante de um município da área de abrangência da 

RS para participarem da discussão do elenco no nível central; 

 Organizar a reunião, com todos os participantes envolvidos. Convidados 

especialistas para colaborarem nos trabalhos: farmacologistas e médicos que 

atuam na atenção primária (estes colaboradores tomam conhecimento prévio 

do material que será discutido). A discussão é conduzida em grande grupo e 

todos os presentes têm a oportunidade de se manifestar, fazer perguntas e 

http://www.consorcioparanasaude.com.br/
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expor situações vivenciadas. Dessa forma, procura-se esgotar a discussão acerca 

do tema, buscando contemplar todos os aspectos relacionados: necessidade do 

item, indicação, situação no mercado farmacêutico em relação à sua aquisição, 

práticas existentes, acompanhamento do uso do medicamento, evidências 

atualizadas são apresentadas. Ao final, há votação sobre a inclusão, exclusão ou 

manutenção do item, sendo a decisão definida pela maioria de votos; 

 Compilar o produto desta reunião, constituir o documento oficial para a 

formalização: o tema entra na pauta da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, 

apresentado, inicialmente, na Câmara Técnica. Após a discussão é apresentado 

na plenária e aprovado, sendo o elenco formalizado por meio de deliberação e 

encaminhado ao Ministério da Saúde para ratificação. 

 

É importante destacar que o Estado e os municípios trabalham, colaborativamente, 

sendo que os 399 municípios do Estado têm oportunidade de se manifestar acerca do elenco que 

será atualizado, resultando no Elenco de Referência de Medicamentos da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica no Estado do Paraná, que subsidiará a elaboração das Relações 

Municipais de Medicamentos. 

 

A Comissão Intergestores Bipartite participa do processo, legitimando a sua condução. 
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Para saber mais, acesse a Deliberação n. 507/2013 da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná 

no link: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/00_-_NDS/Deliberacoes/2013/507.pdf 

 

 

AUTORES 

Mônica Holtz Cavichiolo Grochocki 

É farmacêutica industrial e bioquímica, mestre em bioquímica e especialista em Atenção 

Farmacêutica pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Foi professora no Departamento de 

Farmácia da UFPR e na Pontifícia Universidade Católica – PUC/PR, onde se especializou em 

Didática do Ensino Superior. Em 2007, passou a integrar a equipe do Centro de Medicamentos do 

Paraná – CEMEPAR, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, como gestora do SISMEDEX 

(Sistema de Informação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), atuando na 

estruturação e organização dos serviços e capacitação dos profissionais da assistência 

farmacêutica. É coordenadora do curso de especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica 

presencial (financiado pelo Ministério da Saúde), na Escola de Saúde Pública do Paraná. Em 

fevereiro de 2011, assumiu a Direção Técnica do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 

responsável pela aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica para 

os municípios consorciados do Paraná. É membro da Comissão de Assistência Farmacêutica no 

Serviço Público, do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, e membro da Associação Brasileira 

de Ensino Farmacêutico - Abenfar. Desenvolve atividades relacionadas à tecnologia educacional 

desde 1996 e considera de extrema importância, para o avanço na qualificação dos farmacêuticos 

no nosso imenso país, a estratégia de aplicar esta tecnologia à assistência farmacêutica. 

http://lattes.cnpq.br/8995010853145433 

 

Jardel Corrêa de Oliveira 

É médico da família e comunidade. Tem especialização multiprofissional em Saúde da Família pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde também obteve a graduação. Fez 

especialização em Geriatria e Gerontologia pelo Instituto Brasileiro de Therapias e Ensino (IBRATE) 

e Universidade Estadual do Norte do Paraná/Jacarezinho (FAEFIJA). Atua como médico de um 

Centro de Saúde do município de Florianópolis, que opera na Estratégia de Saúde da Família. Na 

Secretaria desse município, exerce atividade na gestão como coordenador da Comissão de 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/00_-_NDS/Deliberacoes/2013/507.pdf
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Farmácia e Terapêutica (CFT). É membro da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da 

CIB/SC e tem experiência em atividades multidisciplinares no processo de judicialização do direito 

à saúde, compondo, atualmente, uma Comissão de apoio à Assessoria Jurídica da Secretaria 

Municipal de Saúde e a Procuradoria do município. Atuou na área de seleção de medicamentos, 

como membro da Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (Comare), da Comissão Técnica e Multidisciplinar de Elaboração e 

Atualização da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Comafito), e da 

subcomissão editorial do Formulário Terapêutico Nacional 2010, importante desdobramento do 

trabalho da Comare na promoção do uso racional de medicamentos, que apresenta as 

monografias de todos os fármacos constantes da Rename 2010. Tem formação na área de 

Avaliação de Tecnologia em Saúde pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto de Efectividade 

Clinica y Sanitaria (IECS) da Argentina. 

http://lattes.cnpq.br/1686462131403135 

 

Rafael Mota Pinheiro 

É farmacêutico formado pela Universidade Estadual de Londrina - UEL, mestre em Farmacologia 

pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e doutor em Ciências Médicas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com estágio sanduíche na Universidade de 

Heidelberg - Alemanha. Trabalhou como docente concursado da Universidade Regional de 

Blumenau – FURB (Farmacologia Clínica) e supervisor de Estágio em Farmácia (Saúde Coletiva e 

Farmácia Comunitária) UFSC. Atualmente, é professor de Assistência Farmacêutica da Faculdade 

de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - UNB. Tem experiência em seleção de 

medicamentos essenciais, em estratégias de promoção do uso racional de medicamentos, 

serviços farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde e no uso de evidências como orientador de 

conduta. 

http://lattes.cnpq.br/1043839432317392 

 


